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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Aos NOVE dias do mês de NOVEMBRO de dois mil e onze, quarta-feira, às quatorze
horas, reuniram-se, na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a DECIMA
PRIMEIRA reunião ORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, os servidores e representante discente abaixo listados:(
Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ
Prof.JUAREZBENTO DA SILVA
Prof.MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
Prof. PAULO CÉSAR LEITE ESTEVES
Prof. RICARDO ALEXANDRE REINALDO DE MORAES
Tec. em assuntos educacionais JULIANA PARES DA SILVA
Representante discente: JAWAD ZURBA RAHMAN

Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez, Presidente do Colegiado,
deu boas-vindas aos presentes e comunicou-lhes da presença dos professores
Giovani Ehrhardt, Giovani Mendonça Lunardi e Lucyene Lopes da Silva Todesco
Nunes como convidados pelo colegiado na reunião para tratar de assuntos
referentes à pauta. Em seguida, apresentou a pauta contendo os seguintes itens: 7.
Aprovação das alas da 8', 9' e 'i0o reuniõesl 2. Apreciação da aprovação ad-
referendum dos horários das disciplinas do próximo semestre (20f2. 1)l 3. Aprovação
do plano de ensino da disciplina de Educação à Distâncias 4. Mudança do pré-
requisito do TCC - horas aulas cumpridasl 5. Procedimentos para tratar plágios em
trabalhos acadêmicosl 6. Discussão sobre aplicação do conceito l na disciplina de
TCC e 7. /rlÉomles gera/s. Após a leitura dos itens, solicitou a inversão do item 5
pelo item 6 e colocou novamente a pauta em votação sendo
unanimidade. A nova pauta ficou da seguinte forma: í. 4prot/anão das alas
e 10o reuníõesl 2. Apreciação da aprovação ad referendum dos horários das
disciplinas do próximo semestre (2012. 1)l 3. Aprovação do plano
disciplina de Educação à Distâncias 4. Mudança do pré-requisito
aulas cumpridasl 5. Discussão sobre aplicação do conceito l na
Procedimentos para tratar plágios em trabalhos acadêmicos e 7. Informes gerais.
sequência, o prof. Anderson deu início as discussões sobre o item í)
das alas da 8', 9' e ío' reuniões. Após, perguntou aos membros gj?'.IP

C

aprovada por
da 8', 9o
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alteração a fazer nas atas e se estas podem ser aprovadas em bloco. Após a
concordância de todos os membros, o professor Anderson submeteu as atas à
votação em bloco sendo aprovadas por unanimidade. Logo após, discutiu-se o item
2) Apreciação da aprovação ad referendum dos horários das disciplinas do
próx/mo semestre r2072.í). Neste item, o prof. Anderson expôs a distribuição dos
horários para o próximo semestre e destacou que os professores substitutos estão
dentro da carga horária definida pelo colegiado de Tecnologias da Informação e
Comunicação. O prof. Anderson informou que para o semestre 2012.1 existem 54
créditos sem professor. O prof. Anderson comentou que esta é uma situação que
possivelmente irá se resolver com a chegada dos novos professores. O prof.
Anderson explicou aos presentes que das 14 vagas para professores efetivos
destinadas ao campus Araranguá, 3 são para o curso de TIC e que as áreas
contempladas são: Programação, Negócios e Sistemas Multimídia e Interface
Humano Computador. O prof. Anderson informou aos presentes que 4 (quatro)
candidatos foram aprovados no concurso para professor substituto para a área de
Educação e Cultura Digital e que a primeira candidata aprovada, profa. Marilei, já
tomou posse e está trabalhando junto com a profa. Lucyene. A prof. Anderson
passou a palavra ao prof. Alexandre que explicou sobre a oferta das disciplinas
optativas para o semestre de 2012.1. O prof. Alexandre explicou que estão sendo
ofertadas 2 disciplinas optativas de cada ênfase. O prof. Alexandre explicou que
existem vários fatores que impossibilitam a oferta de todas, principalmente, a falta de
recursos humanos. Com a palavra o prof. Ricardo se manifestou contrário a esta
decisão, pois mencionou que na 9' reunião de Colegiado de Curso de TIC, o
colegiado decidiu buscar maneiras para que as disciplinas optativas não se
tornassem obrigatórias de certa forma. Outros membros se manifestaram
preocupados com a questão, tendo em vista a qualidade do curso e a preparação
que estes formandos terão no mercado de trabalho. O prof. Anderson concordou
com os membros, mas salientou que o momento é transitório, visto que há dois
cursos em andamento: o matutino e o noturno, que replicam a carga horária dos
professores. Assim, a falta de professor efetivo, poderia ser suprida com os
professores substitutos, se nas ênfases do curso as disciplinas não fossem tão
específicas, ou seja, a contratação de professores (40h/a ou 20h/a) ficaria
prejudicada, pois assumiriam uma carga de ensino muito pequena para mantê-los
no curso. Após ampla discussão, o prof. Anderson submeteu o ad referendum à
votação sendo aprovado pela maioria do colegiado. Os membros Jawad, Márcio e
Ricardo foram contrários ao ad referendum. Na sequência, passou-se ao Item 39
Aprovação do plano de ensino da disciplina de Educação à Distância 1. 0 prof.
Anderson passou a palavra a profa. Lucyene que então apres 3ntou as terações
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ocorridas no cronograma do plano de ensino da disciplina de Educação à Distância
1. Mencionou que o cronograma foi concentrado durante o período de 17/10/201 1 a
26/11/2011, mas que as atividades e os conteúdos propostos pela profa. Márcia
foram considerados neste novo plano. Os alunos já foram consultados e
concordaram com mudança. Após a explanação da profa. Lucyene, o prof. Anderson
submeteu a votação e o novo plano de ensino de Educação a Distância l que foi
aprovado por unanimidade pelo colegiado. No item 49 /l#udança do pré-requisito do
TCC -- horas au/as cumpridas, o prof. Anderson informou aos presentes que há
inconsistência entre a Portaria 113/PREG/2011 e o regulamento do TCC. A
diferença está na carga horária exigida ao aluno para cursar a disciplina de TCC que
na portaria consta 1820h/a e no regulamento está 1872h/a. No semestre corrente foi
considerado pelo CAGr a carga cursada de 1820h/a, mas verificou-se que poucos
alunos se matricularam. Deste modo, ele propôs ao colegiado que a carga horária
seja de 1692 h/a (58% do curso). O prof. Anderson colocou em votação a alteração
do art. 6' do regulamento do TCC de 1872h/a (65% do total do curso) para 1692h/a
(58% da carga total do curso, excetuando-se as atividades complementares) que foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se ao item 59 Procedimentos
para tratar p/áglos em fraga/hos académicos. O prof. Anderson informou aos
presentes que recebeu algumas reclamações de professores que detectaram plágio
em alguns trabalhos acadêmícos. O prof. Anderson passou a palavra ao prof.
Giovani que discorreu sobre o assunto. O prof. Giovani sugeriu a publicação no site
do Campus o documento com as diretrizes do CNPq sobre ética na pesquisa. Em
seguida, o prof. Anderson passou a palavra ao prof. Giovani Ehrhardt que relatou
alguns casos de plágio. Após ampla discussão foi recomendado aos professores
que tomem cuidado na correção de trabalhos e discutam com os alunos sobre as
questões relacionadas ao plágio acadêmico. Alguns professores comentaram que os
alunos iniciam o TCC sem ter idéia do que irão fazer e que isso dificulta muito para o
aluno. O prof. Anderson sugeriu que fosse criado um repositório de temas de TCC
para que os alunos pudessem escolher o tema antes do início do Trabalho de
Conclusão de Curso. No item 6) Discussão sobre ap/ilação do conceito / na
dlscii)/Ina de TCC). O prof. Anderson informou aos presentes sobre a aplicação do
conceito l ou menção l conforme art. 74 da resolução 17/CUn/1997. Colocou suas
preocupações quanto a utilização deste conceito inadequadamente e alertou os
membros sobre as conseqtlências desta atitude. Depois, abriu espaço para
discussões. Após ampla discussão ficou decidido que cada orientador junto com o
supervisor de TCC decidirá sobre o andamento do TCC com seu orientando e a
possível aplicação do conceito 1. 7) avos Infantes Gerais, o prof. Anderson passou
a palavra ao prof. Márcio que falou das bolsas de Extensão/Cultu

(

(

'a. O l)i'ófl Márcig
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comentou que o Campus Araranguá teve vários projetos contemplados com bolsa e
parabenizou os professores que submeteram projetos as pleiteando. Em seguida, o
prof. Anderson passou a palavra ao prof. Paulo que informou aos presentes que
conversará com o Departamento de Gestão e Conhecimento sobre a oferta da
disciplina Gestão da Inovação à distância aos alunos dos vamp/. Não havendo mais
nada a discutir, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez encerrou a reunião às 16
horas e 36 minutos. Eu, Juliana Pires da Silva, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada


