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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e doze. quarta-feira, às quatorze horas,
reuniram-se na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a QUARTA
REUNIÃO ORDINÁRIA do Núcleo Docente Estruturante do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, os docentes abaixo listados:

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ
Profa. ELIANE POZZEBON
Prof. PAULO CESAR LEITE ESTEVES
Prof.RICARDO ALEXANDRE DE MORAES

Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez deu boas vindas aos

presentes e iniciou a reunião com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das atas

da segunda e terceira reuniões ordinárias; 2) Alteração da ordem de
oferecimento das disciplinas optativas; 3) Avaliação do curso pelo MEC; 4)
Palavra livre. No item 1) .4pnot'anão das alas da segunda e ferve/ra reun/ões

ord/r7áHas, o prof. Anderson informou aos presentes que havia duas atas para serem

aprovadas, da segunda e terceira reuniões ordinárias. O prof. Anderson colocou as

atas para aprovação e ambas foram aprovadas por unanimidade. No item 2)
Alteração da ordem de oferecimento das disciplinas optativas, o pro'E Anderson
explicou aos presentes que em virtude do afastamento por doença da prof'. Márcia

Barros, o pedido de remoção da referida professora do Campus Araranguá para o

Campus Florianópolis e as incertezas com relação a liberação de vagas para

contratação de professores efetivos, a coordenação do curso pensou em uma
alternativa ao oferecimento das disciplinas da área de Educação e Cultura Digital. A

proposta apresentada pelo professor Anderson foi a seguinte: na primeira fase do

curso, a disciplina de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos mudaria de 36ha para
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72hal na segunda fase, a disciplina de Informática na Educação l mudaria para
Optativa l com 72ha e a disciplina de Princípios de Marketing mudaria de 36ha para

72hal na terceira fase, a disciplina de Educação a Distância l mudaria para Optativa

111 na quinta fase, a disciplina de Ambientes Virtuais de Aprendizagem mudaria para
Optativa 111; e na sexta fase, seriam ofertadas as disciplinas Optativa IV, Optativa V,

Optativa VI, TCC e Estágio Obrigatório 11. 0 prof. Anderson explicou aos presentes

que apesar das mudanças as disciplinas de Informática na Educação 1, Educação a
Distância l e Ambientes Virtuais de Aprendizagem não deixariam de ser ofertadas,

visto que as mesmas poderiam ser ofertadas como optativas, desta forma o curso

poderia ofertar um maior número de optativas aos alunos. O prof. Ricardo pediu a

palavra e então argumentou com os demais membros presentes que esta alteração
deveria acontecer em virtude das disciplinas mencionadas acima fazerem parte de

uma área do curso "Educação e Cultura Digital" e que isto poderia ocasionar o

desaparecimento da área. O prof. Ricardo argumentou ainda que a referida área é
fundamental para o curso de TIC uma vez que algumas das disciplinas citadas
possuem como conteúdo fundamentos da educação. essencial para o profissional

que irá atuar na área de tecnologias educacionais. O prof. Paulo argumentou que o

prof. Ricardo tem razão e que o curso de TIC já sofreu algumas alterações em sua

grade de disciplinas que de certa forma o descaracterizaram da proposta inicial que
era de o discente escolher as disciplinas entre as áreas do curso, que são:
Tecnologias Digitais, Negócios Digitais e Educação e Cultura Digital. O prof.

Alexandre argumentou com os professores Paulo e Ricardo de que as ementas das

disciplinas não haviam sido mudadas durante a reformulação do curso, apenas
houve reposicionamento da disciplina ao longo da grade curricular. O prof. Ricardo

comentou com os presentes que essas mudanças e outras adequações necessárias

precisam de uma discussão mais ampla, inclusive que se leve em consideração o

perfil do aluno ingressante. O prof. Ricardo comentou ainda que o oferecimento de

disciplinas em conjunto com a Engenharia de Computação está sendo prejudicial

aos dois cursos, uma vez que se o professor aprofundar demais algum tema irá
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prejudicar os alunos do TIC, por outro lado, se trabalhar um determinado tema de

uma maneira mais superficial irá prejudicar os alunos da Engenharia de
Computação. O prof. Alexandre comentou que se o curso de TIC oferecer disciplinas
com menos rigor corre o risco de perder professores para o curso de Engenharia de

Computação, uma vez que alguns professores tem um perfil mais técnico e gostam
de aprofundar determinados temas em sala de aula. O prof. Paulo comentou que é
necessário rever toda a matriz curricular do curso devido a heterogeneidade de

alunos que atualmente estão matriculados. O prof. Anderson comentou que as

alterações sugeridas e a re-avaliação da matriz curricular do curso deveria ser
realizada em outro momento, com uma discussão mais ampla e com a participação

de outros professores. O prof. Anderson comentou com os presentes que nas

próximas reuniões do NDE irá convidar o prof. Márcio para participar, uma vez que

ele, atualmente, é o único representante da área de Educação e Cultura Digital. Os

demais professores concordaram com a proposta. O prof. Anderson argumentou que
o curso precisa redefinir o perfil do egresso, todos concordaram. No item 3)
,4va//açâo do curso pe/o MEC, o prof. Anderson informou aos demais professores

que uma comissão do MEC irá avaliar o curso entre os dias 23 a 25 de abril. O prof.

Anderson explicou aos presentes a importância da avaliação e relatou alguns pontos

fortes e alguns pontos fracos do curso, dentre eles a carga horária de alguns

professores e a falta de alguns exemplares da bibliografia básica na biblioteca. O

prof. Paulo comentou que os pontos fortes se sobressaem aos pontos fracos e que
devemos informar a comissão do MEC os pontos positivos e que os pontos

negativos estão sendo sanados na medida do possível. No item 4) Pa/av'ra //vre

ninguém se manifestou. Não havendo mais nada a declarar, eu, Anderson Luiz
Fernandes Perez, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada

pelos presentes.


