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Ata da quarta reunião ordinária do núcleo docente
estruturante do Curso de Tecnologias da Informação
e Comunicação, realizada iio dia 21 de junho de
2018, às 13:30 horas, na sala 118A do Campus
Jardim das Avenidas, Araranguá.
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Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos. na
sala 118A do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente
Estruturante do curso de Tecnologias da Infomaação e Comunicação devidamente convocados
paa reunião ordinária: Professora Andréa Cristina Trierweiller. Professor Fumando José
Spanhol. Professor Robson Rodrigues Lemos, Professor Vinicius Faria. Culmant Ramos. sob a
Presidência da Professora Patrícia Jantsch Fiuza, Coordenadora do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. Havendo quórum a Professora Patrícia cumprimentou os presentes e
mlciou a reunião. A Professora leu a pauta da convocação. Passaram então ao item l:
Aprovação da ata da I' reunião extraordinária do NDE do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Avaliação dos
planos de ensino do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Cada área do curso
avaliou seus respectivos planos e os mesmos foram aprovados. Foi reservada, nos planos, uma
semana para.a semana acadêmica do TIC, com data a ser definida posteriomlente pelo Centro
Acadêmico. Item 3: Discussão de encaminhamentos
Foi elaborado um documento para ser apresentado na
coordenador de atividades de extensão do
de TIC atende a meta 12 do PNE em várias
curriculafização da extensão é uma iniciativa interessante
universidade, alcançando a comunidade extema. Para a
do curso, o NDE entende que é preciso um tempo maior para estudos e propostas que podem
viabilizar esta importante iniciativa. Para tanto, a criação de condições de infmestrutura mínima
para a curricularização é primordial. Essas condições envolvem o corpo docente: espaço físico.
recursos técnicos e pedagógicos, bem como o estudo de viabilidade que indiquem as demandas
disponíveis para realização de tal prometo. De qualquer fomla, entende-se que uma ação de
tamanho porte deve ser deita de forma gradativa. A
unanimidade. Item 4: Outros que surgirem. Não houve.
Ao final a Professora Patrícia apradeceii a nrpçpnrn dP t.H.. . .n''PW'--- .
mais

para a curricularização da Extensão
reunião sobre extensão, convocada pelo

Campus Araranguá. No documento consta que o curso
estratégias e que. apesar disso, o NDE entende que a

que pode fomentar a inovação na
proposição de uma atualização na grade

redação do documento foi aprovada por
Item 5: Informes gerais: Não houve.

reunião. Não havendo
declarar. eu, Giane de Farias Pereira Santana, Assistente #
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Secretaria Integrada de Graduação, lavrei se aprovada) será assinam a pelos
presentes. Araranguá, 21 de junho de

1 . Prof. Andréa Cristina
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Prof. Vilson Gruber

Prof. Vinicius Faria Culmant Ramos


