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ATA DA DECIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Aos NOVE dias do mês de maio de dois mil e doze,'quarta-feira, às quatorze horas,
reuniram-se, na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a DECIMA QUINTA
reunião ORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da l.pformaéão e
Comunicação, os servidores e representante discente abaixo listados:

'(
Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES #3
Prof. ANDERSON LUIZ FERl$«IDES PEREZ '
Profa. ELIANE POZZEBON 1l »'J \ /
Prof. JUAREZ BENTO DA SIL\A..,,.\<..9>
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO'Sg''
Prof.MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
Prof.PAULO CÉSARLEITEESTEVES
Prof. RICARDO ALEXANDRE REINALDO DE
Profa. OLGA YEVSEYEVA(convidada)
Prof. RODERVAL MARCELINO(convidado)
Prof. VILSON GRUBER (convidado) .... , ,
Representante discente: PAULO HENRIQUE CARDOSOÃ#g /
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 14' reuniãol 2) Aplicação das
sanções disciplinares a discentes do curso (aplicação da resolução 017/Cun/97)l 3)
Oferta de disciplina optativa (Tópicos Avançados em Tecnologias Digitais)l 4)
Apresentação da prévia dos horários do próximo semestres 5) Informes gerais. Após
a leitura dos itens. solicitou a retirada do item 3 e a inclusão do item "Apreciação das
regras para o edital de transferência" e colocou novamente a pauta em votação
sendo aprovada por unanimidade..A nova pauta ficou da seguinte forma: l)
Aprovação da ata da 14' reuniãol 2) Aplicação das sanções disciplinares a discentes
do curso (aplicação da resolução 017/Cun/97)l 3) Apreciação das regras para o
edital de transferências 4) Apresentação da prévia dos horários do próximo
semestres 5) Informes gerais. Na sequência, o Prof. Anderson deu início as
discussões sobre o item l. .Aprovação da afa da í4' reunião. Colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Logo após, discutiu-se o item 2. .4p//cação
das sanções disciplinares a discentes dõ curso (aplicação da resolução
0í77Cun/97). Neste item, o Prof. Anderson expôs aos membros do colegiado, e
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conforme documento elaborado pela Profa. Luciana Bolarl Frigo (anexo à ata), sobre
a falta de conduta ética dos alunos Alan Nehemias Anastacio Malbos e Fernando
Emilio Puntel durante a aula de Engenharia de Software l no dia 20 de abril de 2012.
Depois de discutida a situação em que os membros do colegiado tiveram acesso ao
documento, contendo inclusive o histórico dos acessos a endereço web impróprios
efetuados durante a aula, ficou deliberado pelo colegiado a aplicação de uma
advertência escrita conforme Art. 117 da Resolução 017/CUN/97. Item 3.
.Apreciação das regras para o edita/ de transferência. Prof. Anderson passou a
palavra ao Prof. Alexandre que expôs sobre as regras aplicadas no edital anterior
conforme $1' do Art. I' - As vagas para transferência externa (inciso 11) e retorno de
graduado (inciso 111) destinam-se exclusivamente aos candidatos que tenham
cursado com aprovação as disciplinas "ARA7140- Programação em Computadores
1", "ARA7141 - Programação em Computadores ll", "ARA7121 - Fundamentos
Matemáticos para Computação" e "ARA7120 - Introdução à Computação", ou
equivalentes. Em seguida o Prof. Juarez argumentou que o processo de avaliação
deveria ser mais amplo e uma alternativa seria a classificação dos candidatos pela
quantidade de créditos validados. Prof. Paulo lembrou que as restrições do edital
anterior talvez não se justificassem visto que não temos clareza da demanda real.
Prof. Roderval mencionou sobre o fechamento da Faculdade Energia em Criciúma e
sobre a obrigação pública da universidade em ofertar as vagas. Prof. Ricardo
solicitou ao colegiado a reflexão se estaríamos dispostos a permitir o preenchimento
das vagas, uma vez que o edital anterior possuía regras restritivas. Comentou ainda
que uma possibilidade seria a aplicação de prova. O Prof. Ricardo e o Prof. Paulo
argumentaram que o colegiado não estava sendo objetivo, pois deveríamos resolver
primeiro o edital e depois as questões pedagógicas possivelmente envolvidas no
fato de receber ou não determinado aluno. Depois de várias discussões o Prof.
Anderson colocou em votação três propostas, sendo: a) validação através da
disciplina Programação l para os incisos l (Transferência interna, retorno de aluno-
abandono da UFSC) e ll (Transferência externa), e para o inciso lll (Retorno de
graduado) sem critérios b) aplicação de provam e c) avaliação pelas ementas
validadas por uma comissão. As professoras Luciana, Eliane e o discente Paulo
votaram na proposta (a). O prof. Alexandre votou na proposta (b). Os professores
Juarez, Ricardo, Paulo e Márcio votaram na proposta (c). Sendo a proposta (c) eleita
pela maioria o edital deverá contemplar uma regra que leve em consideração a
análise das disciplinas cursadas pelo candidato que possam ser validados. Item 4.
Apresentação da prévia dos horários do próximo semestre. Prof. Andeísorx
passou a palavra para o Prof. Alexandre que expôs sobre os critérios adotados na
elaboração dos horários em que determinl#da cjisciplina pudesse ter pelo menos um ,,,,
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dia de intervalo entre uma aula e outra e pe.lo menos dois dias livres na semana para
o professor. Prof. Luciana lembrou que o horário ainda era uma prévia, pois
necessitaria ser integrado com os demais cursos do Campus. Prof: Alexandre falou
sobre a necessidade da contratação de tim professor substituto para a área de
Administração, visto que o Prof. Giovani Ehrhardt continua em licença médica. De
modo geral, os professores discutiram sobre a necessidade de novos professores
uma vez que o curso precisa ofertar mais disciplinas optativas e existem outras
atividades que vão além das acadêmicas. O discente Paulo enfatizou esse ponto e
mencionou que tal necessidade justificaria a contratação de mais professores
substitutos: Os Profs. Ricardo e Paulo concordaram com a argumentação
salientando que deveríamos rever o planejamento do curso para a contratação de
professores. Prof. Márcio lembrou a necessidade de uma vaga na área de educação
e cultura digital. 5U /nformes gerais. Prof. Anderson informou que o Prof. Giovani
estaria se afastando da coordenação de atividades complementares. O Prof. Paulo
se manifestou favorável a assumir a coordenação de atividades complementares e
também se colocou a disposição para assumir a Coordenação de TCC. Prof. Paulo
solicitou maiores detalhes sobre o edital.em que foi selecionado um discente para
auxiliar na Coordenação de Estágio do TIC. O Prof. Anderson explicou. que a vaga
do edital se referia a um bolsista para ajudar nas atividades gerais da Coordenação
do Curso, inclusive a Coordenação de Estágio. Por fim, o Prof. Anderson informou
sobre a sua saída da.coordenação do Curso e que o Prof. Alexandre estaria
assumindo essa função. Não havendo mais nada a declarar, o prof. Anderson deu
por encerrada a reunião. Eu, Alexandre Leopoldo Gonçalves, lavrei a presente ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

(

/

C

g®.


