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Ata da sétima reunião do Colegiado do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação.
realizada no dia 15 de outubro de 2013. às 1 6 horas.
na sala A-118 do Campus Jardim das Avenidas,
Araranguá.
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Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois míl e treze. às dezesseis horas. na sala A-1 1 8
do Campus Aiaranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias
da Informação e Comunicação, devidamente convocados para reunião extraordinária: Professor
Fábio Rodrigues de La Rocha, Professora Eliane Pozzebon, Professora Olha Ycvscyeva,
Professora Solange Mana da Salva, Professor Roderval Marcelino, Professor Alexandre
Leopoldo Gonçalves, Professora Luciana Bolan Friso, Professor Marcio Vieira de Souza,
Professor Fernando José Spanhol, Professor Juarez Bento da Salva, Professor Paulo César Leite
Esteves, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes e Professor Robson Rodrigues
Lemos, sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e
iniciou a reunião solicitando a inclusão de três itens de pauta: "Aprovação da solicitação/de
afastamento semestral para servidor docente" que ficou como item 3, "Aprovação do edital de
eleição de subcoordenador" que ficou como item 4 e "Aprovação do plano de capacitação
docente" que ficou como item 5. Em seguida passaram a análise dos seguintes itens de pauta:
Item 1 : Aprovação da portaria de transferência interna e externa e retorno de graduado. Professor
Vilson informou como se deu a distribuição das vagas e submeteu a portaria à votação que foi
aprovada por unanimidade pelo colegiado. Item 2: Aprovação dos horários para o semestre de
2014.1. Professor Vilson relatou que os horários foram encaminhados anteriormente via e-mail
para análise e informou que alguns professores responderam solicitando alterações que estão
sendo consideradas. Com a palavra a Professora Luciana propôs alteração no seu horário para
deixar de ministrar a disciplina de Engenharia de Soda,are ll no TIC e iniciar Introdução a
Computação na Engenharia de Computação. Salientou ainda, que a disciplina de Engenhal'ía de
So/?wa/'e ll é extremamente teórica e já vem sendo ministrada por ela a tempos necessitando de
uma renovação. Professor Roderval salientou que deixar uma disciplina do curso para iniciar
uma na Computação sem ter a certeza dos professores temporários para o próximo semestre
fragiliza o curso do TIC. Professor Paulo esclareceu que para o ano que vem. até então, não
haverá professores temporários. Professor Vilson relembrou que existem mais professores que çl k.
contribuem coíD.os outros cursos do que o contrário. Professora Eliana indagou sobre a Nl\b
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a questão foi encaminhada ao NDE, na tentativa de readequação para o próximo semestre. Após
discussão o Professor Juarez sugeriu que as restrições referentes às disciplinas descobertas.
situação do professor Marcio e disciplinas da Professora Luciana se.jam encaminhadas
formalmente a direção independente da votação dos horários. O colegiado decidiu por
unanimidade aprovar o horário de 2014.1 e acatar a sugestão do professor Juarez. Item 3:
Aprovação da solicitação de afastamento semestral para servidor docente. Professor Vilson
efetuou a leitura de documento que consta os dias que não estará no campus e formalizou perante
o colegiado sua solicitação. Em seguida o Professor Ricardo informou os motivos e dias que
necessita se afastar e solicitou a aprovação do colegiada. O colegiado decidiu por unanimidade
aprovar os afastamentos dos professores. Item 4: Aprovação do edital de eleição de
subcoordenador. Professora Eliane efetuou a leitura dos artigos relevantes do Edital em seguida
foi submetido à votação é aprovado por unanimidade. Item 5: Aprovação do plano de
capacitação docente. Professor Ricardo explicou como surgiu a necessidade de elaboração de un]
plano de capacitação docente, na sequência expôs o documento no retroproletor e passou a
explica-lo. Com a palavra a professora Luciana salientou que futuramente é preciso pensar nuns
critério de desempate entre os professores para o afastamento, pois nos últimos concursos os
professores entraram na UFSC na mesma data. Posteriormente o plano foi submetido à votação e
aprovado por unanimidade. Por fim passaram ao item 6: Outros que surgirem. Não houve
deliberações acerca deste item. Ao final o Professor Vilson agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu. Franciele dc Souza Caetano
Vieira, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que. se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá. 15 de outubro de 2013. /IÍl"\
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