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

Ata nona reunião ordinária do NDE do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação,
realizada no dia 10 de setembro de 2013, às 16
floras, na sala A-1 1 8 do Campus Araranguá.
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Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala A-1 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados: Professor Alexandre
Leopoldo Goncalves, Professora Eliane Pozzebon 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. Ato contínuo, Professor
Vilson solicitou a inclusão de um item de pauta: "Aprovação da Comissão de transferência
interna, externa e retomo de graduado" que ficou como n'. 2. Na sequência, justificou a ausência
do Professor Marcio Vieira que estava participando de um evento e da Professora Simone
Meister que está de licença maternidade. Em seguida passaram a apreciação dos seguintes itens
de pauta: Item 1 : Aprovação da ata de 8' reunião ordinária do NDE. Submetido a votação o item
6oi aprovado por unanimidade. Item 2: Aprovação da Comissão de transferência interna, externa
e retorno de graduado. Professor Vilson salientou a importância de a comissão ser formada por
um professor de cada área do curso. Após ponderações os membros decidiram por unanimidade
encaminhar o item ao colegiado do curso. ltem3: Análise do perfil do egresso do curso de TIC.
Professor Vilson sugeriu que a análise do perfil do egresso fosse analisada juntamente com a
revalidação do PPC, como uin todo. Foi decidido por unanimidade que este item seria analisado
juntamente com o próximo. Item 4: Reavaliação do PPC: Professor Vilson informou que efetuou
pequenas alterações no PPC para o novo reconhecimento do curso que ocorrerá em breve e
indagou se poderia passar as alterações pelo colegiado do curso. Em seguida o Professor Vilson
efetuou a leitura das alterações que realizou e explicou que não se trata da reavaliação do PPC.
Professora Eliane sugeriu que antes reavaliação deve ser analisada todas as questões pertinentes,
inclusive o perfil do egresso. Professor Vilson sugeriu que para reavaliação do PPC o NDE deve
estar composto por professores das três áreas do curso e recomendou o convite ao professor
Fernando Spanhol. Após algumas ponderações o Professor Vilson responsabilizou-se em
encaminham as alterações do PPC, juntamente com algumas ideias para o futuro PPC do curso a
todos os membros, que na próxima reunião iniciarão as discussões, o que foi aprovado por
unanimidade. Item 5: Disciplina de TCC. Professor Vilson relatou a necessidade de readequação
da disciplina de TCC. Após discussão ficou decidido que o item será analisado quando da
reavaliação do PPC. lten] 6: Outros que surgirem. Professor Vilson informou que a avaliação do
curso ocorrerá no campus do Mato Alto, pois o endereço oficial ainda é lá, o que inicialmente é
benéfico para o curso devido ao problema de acessibilidade deste campus. Ato contínuo
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
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 10 de setembro de 20 14./
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