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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

4
5

6
7

8
9

10
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

25
26

27
28
29
30

31
32

33
34
35

36

37

Aos OITO dias do mês de DEZEMBRO do ano de dois mil e onze. quinta-feira, às
quatorze horas, reuniram-se, na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a
DÉCIMA SEGUNDA reunião ORDINÁRIA 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.MARCIO VIEIRA DESOUZA
Prof. PAULO CASAR LEITE ESTEVES
Prof. RICARDO ALEXANDRE REINALDO DE
Representante discente: PAULO HENRIQUE
Tec. em assuntos educacionais: JULIANA PIRES DA SILVA

LEOPOLD

CARDOSOI

Havendo quórum, o prof. Alexandre Leopoldo Gonçalves, subcoordenador do curso
e Vice-Presidente do Colegiado de curso, deu boas-vindas aos presentes e
comunicou-lhes da presença do professor Giovani Mendonça Lunardi como
convidado pelo colegiado na reunião para tratar de assuntos referentes à pauta e da
presença do acadêmico João Carlos Cichaczewski. convidado por Paulo Henrique
Cardoso. Em seguida, apresentou a pauta contendo os seguintes itens; í.
Aprovação da ata da l I' reunião; 2. Proposta de curso de especialização como
complementação dos estudos em Tecnologias da Informação e Comunicação;
3. Inclusão de disciplinas optativas como Tópicos Especiais nas áreas de
Tecnologias Digitais, Negócios Digitais e Educação e Cultura Digital para
facilitar a validação de disciplinas na mobilidade acadêmica; 4. Cursos de
férias (verão) - Programação em Computadores l e Fundamentos Matemáticos
para Computação; 5. Apreciação do pedido de redistribuição da profa. Solange
da UFFS para o Campus UFSC ARA -- relator prof. Giovani Lunardi e 6.
/nfom)es gerais. Após a leitura dos itens, solicitou a inclusão do assunto:
Aprovação do 4d referendum sobre a análise e decisão dos processos de
Transferências e Retornos como item 6. A nova pauta ficou da seguinte forma: í.
Aprovação da ata da l lo reunião; 2. Proposta de curso de especialização como
complementação dos estudos em Tecnologias da Informação e Comunicação;
3. Inclusão de disciplinas optativas como Tópicos Especiais nas áreas de
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Tecnologias Digitais, Negócios Digitais e Educação e Cultura Digital para
facilitar a validação de disciplinas na mobilidade acadêmica; 4. Cursos de
férias (verão) -- Programação em Computadores l e Fundamentos Matemáticos
para Computação; 5. Apreciação do pedido de redistribuição da profa. Solange
da UFFS para o Campus UFSC ARA - relator prof. Giovani Lunardi e 6.
Aprovação do Ad referendum sobre a análise e decisão dos processos de
7ransferênc/as e Retemos e 7. /nfomles gem/s. Na sequência, o prof. Alexandre
deu início as discussões sobre o item 1. Aprovação da afa da í7' reun/âo.
Colocada em votação e aprovada por unanimidade. Logo após, discutiu-se o item 2.
Proposta de curso de especialização como complementação dos estudos em
Terno/orlas da /nfom)anão e Comum/cação. Neste item, o prof. Alexandre expôs
a situação dos possíveis formandos do curso que cobram as modificações ocorridas
com a revisão curricular de 201 1 . Uma destas alterações trata-se de "não oferecer
mais as três habilitações previstas para o quarto ano do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação - TIC noturno, a partir do Vestibular-201 1 , e transformá-
las gradativamente em especializações /afo senso/." (PPC, 2010) A Pró-reitoria de
Ensino de Graduação também está a par da situação. Após, colocou o assunto em
discussão e algumas sugestões surgiram: estender mais um semestre para as
habilitaçõesl criar uma especialização /afo senso de mais um anal criar uma
especialização /afo senso mesclando Tecnologias com Negócios. O prof. Alexandre
também mencionou os custos advindos de uma especialização lato sensu e que
devem ser gerenciados por uma fundação. Disse ainda, que a entrada nestes cursos
é anual e que o processo demora mais de 6 meses até poder ser aberto para
inscrição. A questão da demanda também foi levantada. O prof. Giovani se
manifestou dizendo que há poucos formandos para o próximo semestre (2012.1).
Assim, tem-se mais tempo para preparar o projeto do curso. O Prof. Paulo
mencionou o curso INOVA feito pela Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento como uma possibilidade de especialização aos alunos do curso.
prof. Ricardo alertou quando da criação da especialização que seja pensada
acordo com o perfil do egresso do TIC. Por fim, o encaminhamento dado foi à
criação de uma comissão de estudo para a criação de uma especialização /afo
senso com prazo até abril de 2012. Os integrantes da comissão são: Prof. Juarez,
Prof. Paulo, Prof. Alexandre e Paulo Henrique. Na sequência, passou-se ao item 3.
Inclusão de disciplinas optativas como Tópicos Especiais nas áreas de
Tecnologias Digitais, Negócios Digitais e Educação e Cultura Digital para/
facilitar a validação de disciplinas na mobilidade acadêmica. O prof. A\exandre
apresentou a proposta do NDE de oferecer mais cinco tópicos especiais no currículo
201 1.1 de TIC em cada ênfase. Desta forma, o acadêmico teria mais possibilidades
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de cursar disciplinas em outros cursos. Após, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. No item 4. Cursos de férias rveráo) - Programação em
Computadores l e Fundamentos Matemáticos para Computação, o prof.
Alexandre informou aos membros do colegiado da oferta no verão de disciplinas de
Prog. l e Fund. Matemáticos para a computação ministrada pelos professores
substitutos. O prof. Ricardo solicitou ao coleglado a retirada deste item de pauta.
pois se trata apenas de informativo e pode ser discutido nos Informes. Aprovado por
unanimidade. O prof. Alexandre pediu desculpas pelo engano. Os itens de pauta
foram reorganizados. Desta maneira, o item 4 ficou: .4prec/anão do pedido de
redistribuição da profa. Solange da UFFS para o Campus UFSC ARA -- relator
prof. Giovani Lunardi, o \tem 5: Aprovação do Ad referendum sobre a análise e
decisão dos processos de Transferências e Retornos e o \tem 6: Informes
gerais. Na sequência, passou-se ao item 4) .4prec/anão do pedido de
redistribuição da profa. Solange da UFFS para o Campus UFSC ARA -- relator
prof. Glovan/ l.unard/. Neste momento, o prof. Paulo César Leite Esteves se retirou
da sala. O prof. Alexandre passou a palavra ao prof. Giovani, relator do processo
Este expôs o histórico e leu o parecer favorável a redistribuição. Após discussões. o
parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. No item 5;
Aprovação do Ad referendum sobre a análise e decisão dos processos de
Transferências e Reformas. O prof. Alexandre fez a leitura do memorando com o
resultado do processo seletivo referente às Transferências e Retornos. Foram 62
vagas ofertadas neste edital. Definiu-se, por meio de portaria, devido à alta demanda
nas primeiras fases do curso que o candidato a vaga deveria ter cursada
Programação l e ll, Introd. à Computação e Fund. Matemáticos para a Computação
Deste modo, cinco candidatos se inscreveram e todos os pedidos foram indeferidosS.
pois não atenderam os pré-requisitos estabelecidos na Portaria n' 56/ARA/2011
Após a contextualização do assunto, o prof. Alexandre colocou o ad referendum em
votação sendo aprovado por unanimidade. Por fim, no item 6: /nformes Gerais, o
prof. Alexandre informou-lhes do prazo para a entrega dos planos de ensino à
coordenação até dia 20/12/201 1 . Foi solicitada para a próxima reunião a inclusão do
item de pauta "Plano de Capacitação Docente". O colegiado deverá também
elaborar planilha com as necessidades de docentes para o curso sem pensar em
compartilhamento para envio à Direção Acadêmica. Outra questão a ser tratada é a
formação de uma comissão de estudo para verificar números de ingressos e
egressos do cursor analisar pedagogicamente as questões de evasão no curso
pensando na qualidade. Não havendo mais nada a discutir, o prof. Alexandre
Leopoldo Gonçalves encerrou a reunião às 16 horas. Eu, Juliana Pares da Salva.
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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