
©
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÀ-ARA

RUA PEDRO JOAO PEREIRA, 150. BAIRRO MATO ALTO CEP 88900-000 ARARANGUÁ / SC
TELEFONE +55 (48) 3721-6448 /+55 (48) 3522-2408 / - FAX +55 (48) 3522-2408

www .a ra ra na ua . u fsc . br

l
2

3

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO
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Aos ONZE dias do mês de abril de dois mil e doze, quinta-feira, às quatorze horas,
reuniram-se, na sala 102 no Prédio do Campus Araranguá para a DÉCIMA QUARTA
reunião ORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, os servidores e representante discente abaixo listados:

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES 'Ç?g;Z
Prof. ANDERSON LUIZ FERNAltDES PEREZ
Profa. ELIANE POZZEBON Y:y
Prof.JUAREZBENTO DA SILVA
Profa. LUCIANA BOLNA FRIGO
Prof. PAULO CESAR LEITE ESTEVES
Prof.RICARDOALEXANDRE REI
Profa. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO
TAE: Marca Goreti Alves Cordeiro (Secretária)
Representante discente: PAULO HENRIQUE CARDOSO
Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez, Presidente do Colegiado,
deu boas-vindas aos presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta
contendo os seguintes itens: 1) Aprovação da Ata da 12' e 1 3a reuniãol 2)Pedido de
validação do estágio obrigatório - discente Tairone Soares de Souzal 3) Visita do
MEC para reconhecimento do cursor 4) Informes gerais. Na sequência, o prof.
Anderson deu início as discussões sobre o item 1. .Aprovação da afa da í2' e 73'
reunião. Colocada em votação e aprovada por unanimidade. Logo após, discutiu-se
o item 2. Pedido de validação do estágio obrigatório - discente Tairone Soares
de Souza. Neste item, o prof. Anderson expôs a situação e colocou a Resolução 14
contempla os casos em que o discente poderá validar a disciplina de estágio com
sua vivência profissional, ou seja, caso o aluno já trabalhe na área de formação do
curso poderá validar o estágio. O prof. Alexandre comentou que fica com receio
deste tipo de validação, pois o processo poderá ficar muito facilitado para o discente. l
O prof. Anderson e o prof. Paulo comentaram que a validação implicará em o ,4 #l\
discente cumprir o que determina a disciplina de estágio. O prof. Anderson colocou o /t,#,tl
processo em votação e foi aprovado por unanimidade. Prof, Paulo Esteves irá fazer ''
um documento formal para o aluno. Item 3. Visita do MEC para reconhecimento Ã\\
do curso. Prof. Anderson leu o nome dos integrantes da comissão que irá avaliar o lzX'51
curso e apresentou o cronograma da visita ao Campus nos dias 23 a 26 de abril de ''-!'/
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2012. Solicitou e empenho de todos para apresentar os documentos faltantes junto
a secretaria. Item 49 /nfomTes gerais. Prof. Anderson apresentou a profa. Simone
que assumiu esta semana, da área de Administração, e informou que estão
aguardando a entrada dos novos docentes para convida-los a fazer parte do
colegiado de TIC. O prof. Anderson informou aos presentes que foram chamados os
professores Olga e Fábio, primeiro e segundo colocados, respectivamente, no
concurso da área de Linguagens de Programação. O prof. Ricardo se manifestou a
respeito da solicitação feita na reunião anterior que constava da Ata, sobre
reaproveitar 2' colocado do concurso de Linguagens de Programação para atender
a demanda do Campus. O prof. Ricardo acha que esta decisão não poderia ter sido
tomada sem a anuência do colegiado, que deveria ser feito uma reunião
extraordinária para a tomada de decisão. O prof. Paulo Esteves concordou com o
prof. Ricardo e comentou que nem todos os professos tem o mesmo despacho. O
prof. Paulo comentou que alguns processos para contratação de professores tiveram
que passar em todos os colegiados e que este foi decidido somente pela
coordenação do curso. O prof. Anderson assumiu o ónus da decisão, informando
aos presentes que apenas foi antecipado a contração de um professor que já estava
previsto para o próximo lote de vagas. O prof. Anderson lembrou os presentes que o
curso de TIC possui mais 4 vagas para contração de professor efetivo. A profa
Luciana comentou que o prof. Anderson tomou a decisão baseada na demanda de
disciplinas da área de programação. O prof. Anderson lembrou os presentes que os
professores da área de programação em computadores atendem mais de um curso
de programação e que hoje temos mais de 8 (oito) disciplinas da área. O prof.
Ricardo solicitou que se constasse em Ata que ele não concorda com a decisão
tomada pela coordenação e que uma reunião extraordinária teria sido o mais
correto. Na sequência, o prof. Alexandre informou aos presentes sobre a
especialização do TIC. O prof. Alexandre comentou que o prof. Vilson Gruber será o
responsável pela coordenação do curso de especialização do TIC. Não havendo .
mais nada a declarar, o prof. Anderson deu por encerrada a reunião. Eu, Mana .
Goreti Alves Cordeiro, lavrei q,presente ata que, após lida e aprovada, será assinada /''Ü:
pelos presentes. ./(\ ./ . . '\
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