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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE TECNOLOGIAS
DAINFORMACAOECOMUNICACÃO

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dez, sexta-feira, às quatorze
horas, reuniram-se, na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a reunião do
Colegiada do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, os docentes e
representante discente:

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ
Prof.GIOVANIMENDONÇALUNARDI
Prof.JUAREZ BENTO DA SILVA
Rep. Discente JAWAD ZURBA RAHMAN
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO
Prof.MARCIOVIEIRADESOUZA

Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez deu boas vindas aos
presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta contendo os seguintes
i\er\s: q ) pedido de reconsideração de indeferimento de validação de disciplina do
discente Josimar Ferreiro e 2) oferecimento de cursos de extensão no período de
férias para os a/anos da force/ra fase. Na seqüência foi dado início a discussão
sobre o item (1) da pauta: ped/do de recons/geração de /ndeãe/fmenfo de va//ilação
de d/sc4)//na do d/scenfe Jos/mar Fe/re/ra. O prof. Anderson fez uma pequena
introdução sobre a questão e então passou a palavra para a profa. Luciana, relatora
do processo. A profa. Luciana leu o relato e então declarou parecer favorável ao
pedido de reconsideração de indeferimento de disciplina do discente Josimar
Ferreira. Após ampla discussão o parecer da profa. Luciana foi colocado em votação
e todos os presentes votaram a favor do parecer dado pela profa. Luciana. O prof.
Anderson deu início a discussão sobre o segundo ponto de pauta: olerec/mento de
cursos de extensão no..período de férias para os alunos da terceira fase. O prol.
Anderson explicou que um curso com o conteúdo da disciplina de Programação em
Computadores ll é uma demanda necessária dos alunos da terceira fase, matutino e
noturno. O prof. Alexandre se propôs a oferecer um curso de Programação em
Computadores ll para ambas as turmas, matutino e noturno, no período de férias.
Na seqüência, o prof. Anderson recomendou aos professores que evitassem fazer
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comentários para os alunos sobre a grade ou conteúdo de disciplinas em virtude do
momento atual do curso, em plena mudança de grade. O prof. Anderson agradeu a
presença dos professores e do representante discente e encerrou a reunião. Náo
havendo mais nada a declarar, eu, Anderson Luiz Fernandes Perez, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


