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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata sétima reunião ordinária do NDE do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação,
realizada no dia 09 de maio de 2013, às 17 horas. na
sala A-1 18 do Campus Araranguá.(
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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dezessete horas, na sala A-1 18 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados: Professor Márcio
Vieira de Souza, Professora Simone Meister Sommer Bilessimo, Professora Eliane Pozzebon.
Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professor Paulo César Leite Esteves e Professor
Roderval Marcelino, sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação, que cumprimentou todos e deu por aberta a reunião.
Na sequência, passaram a apreciação dos seguintes itens de pauta: 1. Reformulação do NDE:
Professor Paulo informa que se encontra impossibilitado de permanecer no NDE, formalizando
perante o colegiado sua saída em virtude do acúmulo de serviço. Com a palavra Professor
Roderval expõe a necessidade de haver representantes de diversas áreas para compor o NDE. Na
sequência Professor Vilson efetua a leitura da portaria da pró-reitoria na intenção de esclarecer
as regras sobre a composição do NDE, informando ao Professor Alexandre que não há
impedimento para sua permanência. Após diversas considerações feitas por todos os membros
presentes, decidiram que a composição permanecerá a mesma sendo feito novo convite apenas
para professor na área da educação. Passaram então ao item 2. Criação do Programa de Apoio
Pedagógico para o Curso de TIC: Professor Vilson informa que a universidade está instituindo
apoio pedagógico aos alunos e solicitando aos professores de cada curso sugestões de quais áreas
e de como implementar esse reforço nas disciplinas. Expõe ainda, que o rendimento do aluno
dentro da universidade está muito baixo e distribui aos membros do colegiado uma relação de
disciplinas contendo os índices de reprovação no curso. Sugere, então, que seja criado uma
resolução a Hlm de informar o melhor meio de apoiar pedagogicamente o aluno do TIC. Na
palavra, Professor Alexandre expõe que anteriormente foi tentado instituir cursos nesse sentido e
se teve insucesso. Professor Vilson esclarece que estes cursos terão caráter institucional, pois a .,
situação das primeiras fases é crítica, sendo necessário reforçar as disciplinas básicas aos alunos. /v
Após diversas ponderações feitas por todos, decidiram os membros do colegiado que será b.
disponibilizado via e-mail um formulário para que cada Professor transcreva a sua sugestão. Por \\N

Him passaram ao item 3. Professor Vilson informa que encaminhará via e-mail as resoluções b. B
referente à Disciplina de Estágio para que na próxima reunião o colegiado possa decidir acerca XV
da coordenação e divisão de horas. Em seguida, agradeceu a presença de todos e deu por '
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, Assistente em
Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a preseDle. ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Alarapguá, 09 de maio de
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lavrei a presetlle.
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