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A']'A DA VIGÉSIMA QLJ]NTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NtJ('I,EO DOCENI'E
[STRI.,['rURAN'rE DO CURSO DE TE(. NOLOG]AS DA INFORMA(,'AO E OM[JNI('.'\Ç,'\o

Ata da vigésima quinta reunião ordinária do núcleo
docente estruturante do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação- realizada no dia 24 de
I'e\.ereiro de 2016. às 09:30 horas. na sala 1 1 8A clo
Campus .jardim das Avenidas. Araranguá.

l
Aos vinte e quatro dias do mês de f'cvereito de dois mil e dezesseis. às nove horas c trinta
l liilutos. na sala 1 18A do Clampus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo
Docente Estruturante do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. devidamente
convocados para reunião oidináría: Prof'essor Alexandre Leopoldo Gonçalvcs. Prolbssot
ferrando .rosé Spanhol. Professor Robson Rodrigues Lemos. Protbssora Solange Mana da Silvo
e o professor Vinicius Faria Culmant Ramos sob a Presidência do Piolessor Patrícia .lantsch
l iuza. (.oordenadora do (.urso de Tecnologias da Infomlação e Comunicação. l lax,ando quórum
a Prolbssoia Patrícia cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião. Logo após a prolbssora
Patlícla leu a pauta da convocação a qual tbí acrescentada o item Vísiograilla que lIGou coilao
item 2. assim o item 2 passou a ser o item 3 e o itens 3 passou a sei o item 4. Passaram então ao
item l: Organização de equipes e cronograma para a avaliação dos Planos de Ensino do I"
semestre de 2016. Professora Paul'ícia ressaltou sobre o que lbi decidido no colegiada cill citei
no plano de ensino os recursos necessários para ministrar as aulas. Após discussão ficou dcciclido
que será feito um texto único e padronizado sem muito detalllamento. ou sela. um texto mais
geral sobre os recursos necessários. E a equipe de trabalho lIGou dividida poi áreas. sendo na
área de gestão: prol'essora Andréa e professora Solange. na área da educação: proltssor Fernando
c proÍbssora Patrícia e na área de computação: professores Alexandre. Robson e Vinicius. Com o
prazo até o dia 08/03 para as equipes analisarem. Item 2:Visiograma. Após discussão ficou
decidido em retirar do site o visiogtama do curso até estar atualizado de acordo com o currículo
anual. Item 3: Encaminhamentos das adaptações curriculares no PPC do curso de TIC
Ap(\s a l)roltssora Patrícia explicar que as adaptações el'etuadas nesse semestre s(S serão
atualizadas no próximo semestre lIGou decidido que até o mês de .junho se.ja cnxiado ao [)EN às
adaptações necessárias. Item 4: Outros que surgirem. O NDE irá recomenda ao Colegiada do
curso a redução da entrada de alunos no curso do TIC devido às limitações de csf)aço físico. [
lIGou decidido que as reuniões serão quinzenais as quintas-feiras. no período da tarde. Ao final
Pioftssora Patrícia agradeceu a presença de todos. Não havendo mais nada a declarei. eu.
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Valdirene Motta Hahn Gonçalves, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica. lavrei
a presente ata que. se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 24 de fevereiro de
2016

Assinaturas: ,/- ,
Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES (;ilêi7"
Prof. ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER

Prof. FERNANDO JOSÉ SPANHOL '=i$;1lg;15g....Z,P
Prof. PATRÍCIA JANTSCH FIUZA #zzçlá4(,i.2?l)l?ag'<

Prof. ROBSON RODRIGUES LEMOS lx&)sKsxl $.a
Prof. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO

Prof. SOLANGE MARIA DA SILVA Él!;(a.'nflÓ.. J&g.x/a

Prof. VINICIUS FARIA CULMANT RAMOS 'Láâ2iJ1?96ípO
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