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Ata da décima reunião ordinária do núcleo docente
estruturante do Curso. de Graduação em Tecnologias
da Infomlação e Comunicação, realizada no dia 28
de maio de 2019, às 16:00 horas, na sala 1 19A do
Campus.Jardim das Avenidas., Alaranguá.
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Aos vinte e oito dias do hês de maio de dois mil e dezenove, as dezasseis horas, na sala 1 1 9A do
Campus Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-sd os seguintes membros do Núcleo Docente
Estruturante do curto de Graduação em Tecnologias da Infomlação e Comunicação devidamente
cohvoéados para reunião ordinária: Prof. Andréa Cristina Trierweiller, Prof. Cristian Cechinel.
sob a Presidência do Prof. Vilson' Gruber, Coordenador do Curso de Graduação em Tecnologias
da Informação e Comunicação...Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou os presentes
e iniciou a reunião. O Professor leu a pauta da convocação. A,professora Andréa sugeriu a
inclusão de um item, renovação do NDE. A inclusão do item foi aprovada por unanimidade.
Passaram então ao item 1: Aprovação da ata da 9' Reunião {)rdinária do NDE do Curso de
TIC, Aprovado por unanimidade. l.tem 2: Discussão dos' ajustes curriculares PPC e
atualização do mesmo. Após ampla discussão foi decidido por unanimidade que será marcado
uma reunião de trabalho para atualização do PPC. Item 3: Minuta da Curricularização da
Extensão. Após ampla discussão foi sugerido pelo professor Cristian que seja enviado um e-mail
a todos os professores para fazer um levantamento do que já esta sendo feito de extensão no
curdo, para, a partir daí, elaborar estratégias para a curricularização da extensão. A sugestão do
professor foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 4: Renovação do NDE.
Segundo .a professora Andréà ,a renovação d(i NDE deve ser garantida e por isso ela acha
necessário que seja feita essa renovação. Item 5: Outro.s que surgirem: Não houve. Ao final da
reunião o Professor~Vilson- agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.. Não havendo
mais nada a declarar, eu, Giane de Farias .Pereira Santana, Assistente em Administração da
Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim
e pelos presentes. Araranguá, 28 de maio

1. Prof. Andréa Ciístina
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