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AIA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, quarta-feira, às dezesseis
horas, reuniram-se, na sala 203 no Prédio do Campus Araranguá para a PRIMEIRA
reunião EXTRAORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, os servidores e representante discente abaixo listados:

Prof.ALEXANDRE
Profa. ELIANE POZZEBON
Prof.JUAREZ BENTO DA SI
Prof.MÁRCIO VIEIRA DE
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO
Prof. RICARDO ALEXANDRE REINALDO DE MORAES
Prof. RODERVAL MARCELINO(convidado)
Prof. FABIO RODRIGUES DE LA ROCHA (convidado)

LEOPOL iONÇALVES

sou

/'.&al/l
Representante discente: PAULO HENRIQUE CARDOSO r''R
Tec. em assuntos educacionais: JULIANA PARES DA SILVO\\

Havendo quórum, o prof. Alexandre Leopoldo Gonçalves, pHebidente do Colegiado
de curso, deu boas-vindas aos presentes e comunicou-lhes da presença dos
professores Fábio Rodrigues de La Rocha e Roderval Marcelino como convidados
pelo colegiado na reunião. Em seguida, apresentou a pauta contendo os seguintes
Xlens: 1. Definição sobre o preenchimento das quatro vagas do campus de
professores efetivos disponíveis para contratação imediata. Após a \el\ura dos
itens, solicitou a inclusão do assunto: Definição da Comissão para os processos de
Transferências e Retornos como item 2. Aprovado por unanimidade. A. nova pauta
ficou da seguinte forma: í. De#n/ção sobre o preenchimento das quatro vagas
do campus de professores efetivos disponíveis para contratação imediata e 2.
Definição da Comissão para os processos de Transferências e Retornos. Na
sequência, o prof. Alexandre deu início as discussões sobre o item l.
Primeiramente, situou o colegiado sobre a urgência da reunião. Em seguida passou
apalavra ao prof. Ricardo que explicou aos presentes que estivera juntamente com
os dirigentes do campus na sexta-feira, 01/06/2012, em Florianópolis em uma
reunião no Departamento de Ensino com o diretor, prof. Adir Valdemar Garcia e a
Pró-reitora de Graduação profa. Roselane Fátima Campos para tratar das
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necessidades de docentes para o campus. A direção acadêmica do campus
apresentou um documento elaborado a partir de levantamentos nos colegiados.
Além disso, basearam-se nos horários das aulas para 2012.2 e carga horária
distribuída nos semestres 2011.2 , 2011.3 e 2012.1 no PAAD para os docentes do
campus. No total, foram solicitadas 10 vagas: 8 vagas 40h/a e 2 vagas para
efetivos. Em resposta, o Den/PROGRAD verificou grande demanda nos três campi e
solicitou que revissem o total de vagas solicitadas. O posicionamento da direção foi
manter a mesma quantia e justificar que é inviável aumentar a carga horária dos
efetivos que já estivera alta em semestres anteriores. Além disso, a carga horária
dos atuaís temporários também está elevada considerando as disciplinas
ministradas no curso de verão (semestre 2011.3). Foi, então, levantado pelo DEn
que o campus ainda tem 4 vagas de professor equivalente em aberto que devem ser
preenchidas lembrando que quando vier as vagas REUNI, estas deverão ser
devolvidas. Além disso, todos os concursos homologados até dia 07/07/2012
poderão ter candidatos nomeados a qualquer momento. O Campus Araranguá
poderá utilizar candidatos de outros concursos da UFSC que estejam em vigor ainda
para ocupar as vagas. Ainda foi dito que a possibilidade de concurso para professor
efetivo ainda este ano está descartada tendo em vista vários impasses como a
aprovação da nova resolução que trata da contratação de efetivos. Posto isto, o
encaminhamento tomado foi retornar aos colegiados e verificar qual a prioridade de
cada um na utilização das 4 vagas. A princípio, as quatro vagas seriam distribuídas
para os cursos de Fisioterapia e Engenharia de Energia, posteriormente, para os
cursos de Tecnologias da Informação e Comunicação e Engenharia de Computação.
Na segunda-feira, dia 11/06/12 haverá uma nova reunião no Den/PROGRAD para
discutir tal assunto. Deste modo, a direção acadêmica decidiu que cada colegiado
apontasse a prioridade para a ocupação de uma vaga de professor equivalente. Em
seguida, o prof. Ricardo passou a palavra ao prof. Alexandre que informou que há
concurso com candidatos aprovados que podem ser chamados na área de
Administração. Além destes, há um processo de redistribuição na área de
Administração aprovado em colegiado e no conselho do campus- Além disso,
mencionou que a área de Educação e Cultura Digital está descoberta, mas que já
tem concurso pronto para esta área assim como mais um concurso na área de
Programação, ambos já encaminhados ao Den/PROGRAD. Em seguida, abriu para
discussão entre os presentes. O prof. Ricardo colocou que a área de Administração
deve ser colocada como prioridade e a vaga deve ser ocupada pelo candidato via
redistribuição tendo em vista que o processo já tem parecer favorável do colegiado e
do campus. A profa. Luciana colocou que o colegiado não deve definir de que forma
o candidato ocupará a vaga, mas que a definição da área deve ser apontada. O prof.
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Alexandre também colocou que realizou uma consulta junto ao Setor de Gestão de
Pessoas sob a precedência legal de chamada entre redistribuição e candidatos
aprovados em concurso na mesma área. Não obtendo uma resposta conclusiva do
departamento afirmou que o colegiado deveria estudar a questão.. Por fim, após
ampla discussão em colegiado, ficou aprovado por unanimidade o seguinte
encaminhamento: a área pri.oritária neste momento é a de Administração para
ocupar a vaga e que a forma de entrada seja decidida pelo setor da UFSC
responsável tendo em vista a legalidade dos atos. Na sequência se discutiu o
segundo item: De#n/ção de comissão para os processos de Transferências e
Refomos. O prof. Alexandre explicou-lhes que,já existe uma portaria em vigor com
validade até 13 de junho com os seguintes membros: prof. Alexandre, prof.
Anderson e Profa. Patrícia Haas e se poderia continuar com .a mesma comissão já
designada tendo em vista que são 13 processos de Transferências e Retornos com
data de entrega até 15/06/12. Todos concordaram com esta decisão. Não havendo
mais nada a discutir, o prof. Alexandre'Leopoldo Gonçalves encerrou a reunião às
17 horas. Eu, Juliana Pires da Silva, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
será assinada pelos presentes.
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