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Ata da quarta reunião extraordinária do Colegiado
do Curso de Tecnologias da lllformação e
Comunicação. realizada no dia 29 de novembro de
20]2. às ]6 horas, na sala 201 do Campus
Araranguá.
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Ao vinte e llove dias do mês de nov.embro do ano de dois mi] e doze, às dezasseis hot'as. na sala
20] do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Coleglado do curso de
Tecnologias da Infomiação e Comunicação, devidamente convocados: Professor Fábio
Rodrigues de La Rocha. Professor Paulo César Leite Esteves, Professora Simone Meister
Sotalmer Bilessimo. Professora Eliane Pozzebon, Professora Luciana Bolan Fligo. Prof'essora
Olha Yevseyeva. Professor Ricardo Alexandre Reinando de Moraes, Professora Solange Mana
da Sirva e representante discente Trago Beduschi Siewert, sob a Presidência do Professor
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Coordenador dó Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, que cumprimentou todos e deu por aberta a reunião. Foi incluído um Item à pauta.
referente a formação de comissão para análise das transferências e retornou, ficando numerado
como item 4. Na sequência, passaram a apreciação dos seguintes itens de pauta: ] . Definição da
Prioridade dos concursos para professores efetivos considerando o número o6tcial de vagas
acordado entre os cursos do Campa: O Professor Alexandre esclareceu aos presentes que.
complementando o que havia dito na 20' Reunião de Colegiado do curso, as vagas pleiteadas
pelo curso de TIC eram 6: sendo que uma vaga na área de computação dista'ibuída seria pleiteada
para compartilhar cona o curso de Engenharia de Computação. Em seguida, infortnou que: em
reunião realizada entre a direção acadêmica e os coordenadores de curso, ficou decidido que as
29 vagas disponíveis para contratação de docentes para o Campus Ararahguá. serão distribuídas
entre os cursos de forma a cobrir o equivalente a 87% das disciplinas nos quatro cursos. no ano
de 20]3. preocupando-se em fornecer mais vagas aos cursos de Fisioterapia e Engenharia de
Energia que são os cursos com maiores demandas neste momento. ficando o TiC com 4 vagas a
preencher. O Plofêssor Alexandre, em seguida, abriu a discussão entre os presentes a ülln de
decidiretn quais serão os processos encaminhados à direção para contratação de docentes pala o
curso de TIC. Na sequência, o Professor Alexandre disse aos presentes que. no seu
entendimento. as áreas mais fragilizadas do curso são a Educação à distância, Tnforlnática na
Educação, além de Multimédia e Computação Distribuída. Com a palavra a Professora Solange.
disse que acha importante fortalecer a área de gestão com a contratação de mais uin docente na
área de Adlnínistlação de Empresas. Na sequência, o Professor Paulo Esteves se colocou
fàvol.ável à proposição feita pelo Professor Alexandre, mas enfatizando que a área de gestão
também ]nerece atenção. O Professor Ricardo também se colocou favorável à proposta feita pelo
Prof'essor Alexandre, ressaltando que neste momento devem pensar nodo ({S 2013
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especificamente. Após os debates, o Professor Alexandre submeteu o item à votação, ficando
decidido por unanimidade pelo Colegiado que os- processos encaminhados para preenchimento
das 4 vagas para. docentes destinadas ao curso de TIC serão as seguintes: l (uma) vaga para
'Educação à Distância", l (uma) vaga para "Informática na Educação", l (uma) vaga para

"Multimídia'' e l (uma) vaga para "Computação Distribuída". Na sequência, salientaram que
caso não haja aprovados na área de Computação Distribuída será chamado o candidato aprovado
no último concurso para a área de Administração de Empresas, que ainda está válido. Além
disso, ressaltaram que, na ordem, as outras áreas que mais necessitam ser fortalecidas no curso
são, Administração de Empresas e Programação de Computadores. Em seguida, passaram a
análise do item 2. Modificação da composição da Comissão para eleição de Coordenador e
Subcoordenador: O Professor Alexandre disse aos presentes que o discente Paulo Henrique
Cardoso solicitou seu desligamento da comissão eleitoral, bem como do Colegiado de Curso,
lendo aos presentes a carta enviada pelo mesmo. Em seguida, relatou aos presentes que a
comissão eleitoral exige a participação de um representante discente, sugerindo a substituição de
Paulo Henrique Cardoso pelo aluno Tiago Beduschi Siewert. Submetido à votação, o item foi
aprovado por unanimidade pelo Colegiada para substituir o aluno Paulo Henrique Cardoso, pelo
aluno Trago Beduschi Siewert na composição da Comissão Eleitoral para Coordenador e
Subcoordenador do Curso de TIC. Em seguida, passaram a apreciar o item 3. Modificação da
composição da representação discente e docente do Colegjado de Curso: O professor AleXandre
relatou aos presentes que, como já discutido no item anterior, o representante discente Paulo
Heruique Cardoso solicitou seu desligamento do Colegiado de Curso, além disso, fez a leitura da
carta na qual o Professor Juarez Bento da Silva também solicita seu deslizamento do Colegiado
em função de problemas pessoais. Sendo assim, submeteu o item à votação para aprovar.os dois
pedidos de deslizamento, sendo que os mesmos foram aprovados pelo Colegiado por
unanimidade. Como encaminhamento o Professor Alexandre se. prontinlcou em encaminhar à
Secretaria do Campus a solicitação de emissão de nova portaria de formação do ,Colegiado de
Curso de TIC com as modificações feitas. Passaram em seguida a análise do item 4. Formação
de comissão para análise dos processos de transferências e retomos: Ficou decidido por
unanimidade pelo Colegiada que o Coordenador do curso, Professor Alexandre, fará a análise
dos processos de transferências e retornos do curso de TIC "ad referendum". divulgando o
resultado obtido na próxima reunião de Colegiada. Pór 6lm, passaram ao item 5. Informes
Gerais: A título de informação, o Professor Alexandre disse aos. presentes que os horários das
aulas para o próximo semestre foram enviados a todos através de e-rnaíl. Disse ainda, que haverá
uma pequena modinlcação nos horários da disciplina de programação, tendo em vista que as duas
turmas serão ofertados no mesmo horário. Com a' palavra o Professor Vilson Gruber, disse aos
presentes .que. gostaria de oficializar sua candidatura dele e do Professor Roderval para
Coordenador e Subcoorenador.do curso, contando com a colaboração de todos para que possam
fazer um boú trabalho durante o mandato que se iniciará no próximo ano. Por fim, o Professor
Paulo Esteves disse aos presentes que no dia 1 1/12/2012 às 16 horas haverá uma reunião com os
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós Graduação, vindos do Campas de Florianópolis, e que todos
podem participar a ülm de esclarecer dúvidas. Por fim, o Professor Alexandre .agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 16 horas e 50 minutos, da qual, para constar,
eu, Carine Fagundes de Moraes, Assistente em Administração
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
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