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

(
Prof.ALEXANDRELEOPOLDO
Profa. ELIANE POZZEBON
Prof.JUAREZ BENTO DA SI
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO
Prof. RICARDO ALEXANDRE REINALDO DE
Profa. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO
Profa. OLGA YEVSEYEVA(convidada)
TAE: Mana Goreti Alves Cordeiro (Secretária) ,l,..#.
Representante discente: PAULO HENRIQUE CARDOSO 'PgrH7
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Havendo quórum, o prof. Alexandre Leopoldo Gonçalves, 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 15' reunião; 2.
Apresentação do quadro de horários do semestre 2012.2 -- versão final; 3.
Solicitação de adequação de ementa da disciplina ARA7122 -- Elaboração de
Trabalho Acadêmico e modificação do código da disciplina; 4. Apresentação
do resultado da bolsa de estágio PIBE concedida ao TIC e discussão das
atividades envolvidas; 5. Solicitação de professores efetivos; 6. Solicitação de
professores substitutos; 7. Discussão sobre a modificação da composição do
colegiado; 8. Disponibilização e apreciação do relatório de avaliação do MEC;
9. Apresentação do resultado da avaliação do edital de transferências e
retornos com ingresso no 2' semestre de 2012; 10. Definição da Coordenação
de Estágio; 11. Definição da Coordenação de Trabalhos de Conclusão de
Curso; 12. Definição da data para a próxima colação de grau referente a 2012.2
(conforme calendário acadêmico o PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU - 2012.2
vai de 20/02/2013 a 07/04/2013); 13. Informes gerais.

Item l. .Ap/ovação da afa da 75' ret/dão. Colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Logo após, discutiu-se o item 2. .Apresentação do quadro de
ho/á/fos do semestre 2072.2 -- versão fina/. O prof. Alexandre apresentou a grade
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de horários com algumas alterações frente a versão apresentada na reunião
anterior. Entre essas mudanças constam a redução da carga horária dos profs.
Paulo Esteves e Juarez para 4h/a em virtude de suas nomeações como Diretor
Geral do Campus e Diretor Administrativo, respectivamente. Ficou pendente a
definição do professor responsável pela disciplina de estágio. Esse assunto será
deliberado na próxima reunião. Além disso, pequenos deslocamentos de horários
foram realizados com a concordância dos professores envolvidos. Os ajustes foram
aprovados por unanimidade. /fem 3. So/fc/tacão de adequação de ementa da
disciplina ARA7122 -- Elaboração de Trabalho Acadêmico e modificação do
código da desci))//na. O prof. Alexandre fez a leitura do memorando encaminhado
pela profa. Patrícia sugerindo a alteração da disciplina ARA7122. A ementa proposta
tem o objetivo de ser um pouco mais ampla retirando basicamente um tópico
específico "técnicas de leitura". O prof. Ricardo mencionou que a alteração deveria
tramitar primeiro pelo NDE. O prof. Alexandre lembrou que pequenas alterações
podem ser realizadas pelo colegiado. O discente Paulo Henrique questionou o
motivo pela qual a profa. Patrícia irá ministrar esta disciplina, uma vez que ela é do
curso de Fisioterapia. Prof. Alexandre informou que ela já havia ministrado esta
disciplina em outros cursos e se sente confortável em ministra-las para o TIC, pois
possui experiência e capacidade para isto. O prof. Ricardo enfatizou que no
momento o mais importante é a alteração da ementa e que a mesma deveria ser
discutida no NDE para depois ser aprovado no colegiado. O prof. Alexandre colocou
então votação a proposta de alteração da ementa pelo NDE. A proposta de
encaminhamento de mudança de ementa ao NDE foi aprovada por maioria. /fem 4.
Apresentação do resultado da bolsa de estágio PIBE concedida ao TIC e
discussão das afivldades enfio/vidas. Prof. Alexandre comentou sobre o resultado
do processo em que o discente João Cardos Cichaczewski foi selecionado. Em
seguida leu o relatório das atividades em que o mesmo irá trabalhar no seu período
de estágio. Colocou em votação. Aprovado por unanimidade. /fem 5. So//c/farão de
professores efefiv'os. Prof. Alexandre informou que a coordenação do curso
requisitou 5 vagas sendo duas para Tecnologias Digitais (Programação Web e
Computação Gráfica), uma para Negócios Digitais e outras duas para Educação e
Cultura Digital. As solicitações foram encaminhadas a PROGRAD para devidas
providências. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. /fem 6.
So//c/tacão de professores substitutos. Foram solicitados três professores
substitutos para atender a demanda do próximo semestre do curso, sendo uma vaga
para cada ênfase. Colocado em votação e aprovado por unanimidade, /fem 7.
Discussão sobre a modificação da composição do colegiado. O prof. A\exarxdre

colocou a situação atual do colegiado que é composto por:JO membros, mas que
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haveria a saída de um membro. Foi realizada uma proposição em que todos os
professores que ministrem aulas para o TIC possam participar como membro do
colegiado. Prof. Alexandre solicitará aos professores interessados que se
manifestem formalmente para que se possa realizar a apreciação na próxima
reunião. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. /fem 8.
Disponibilização e apreciação do relatório de avaliação do MEC. Prof. A\exaíxdre
apresentou a avaliação do MEC aos Membros do colegiado, e relatou sobre a
solicitação que o discente Paulo Henrique havia feito para ter acesso à avaliação.
Informou que a solicitação foi encaminhada à PROGRAD para manifestação e até o
momento não havia obtido resposta. Ele acha que esta avaliação não deve sair do
colegiado. O documento foi entregue ao discente Paulo Henrique para que ele
tomasse conhecimento, mas ficou deliberado que o documento não deve ser
divulgado até o colegiado ter uma resposta oficial favorável ou não a divulgação.
Como proposta será solicitada a Direção Acadêmica que delibere sobre o assunto.
Foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. /fem 9. .Apresentação do
resultado da avaliação do edital de transferências e retornos com ingresso no
2o senoesfre de 20í2. Na última reunião extraordinária foi deliberado sobre as
regras do edital de transferências e retornos e nesta reunião foi apresentado o ,/
parecer final. O prof. Alexandre leu o parecer em que foram analisados 13 /ézOá
processos. Dois foram indeferidos (l em relação ao inciso l e l em relação ao inciso u ' 'l
11) por não apresentarem todos os documentos e onze foram deferidos. O parecer foi
aprovado por unanimidade. /fem ÍO. De#nição da Coordenação de Estágio. Não
houve, entre os presentes, interessados em assumir a coordenação de estágios.
Esse item será retomado na próxima reunião do colegiado. /tem 7í. Deffnlção da
Coordenação de 7raba/hos de Como/usão de Curso. Prof. Alexandre foi
procurado pelo Professor Giovani Lunardi, que se prontificou em assumir novamente
a disciplina visto o cargo assumido pelo prof. Paulo. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. /fem 'í2. De#nição da data para a próxima co/anão de
grau referente a 2012.2 (conforme calendário acadêmico o PERÍODO DE
COL.AÇ.40 DE GRAU - 20í2.2 val de 20/02y20í3 a OZ704/20í3U. Definiu-se a data
para a próxima formatura 2012.2 que será em 08/03/2013. Aprovado por
unanimidade. Item 13. Informes gerais. Prof. Alexandre relatou que a
especialização continua em fase de projeto, mas que o prof. Vilson já possui um
esboço do cronograma financeiro e discutiu o formato do projeto com a FAPEU.
Ficou definido que a secretária do Curso de Especialização será a Técnica em
Assuntos Educacionais Marília Segabinazzi. Falou ainda que se pretende apresentar /ÍJlt\
a versão inicial do curso na reunião de agosto do colegiado. Outro ponto ressaltado 'ql.J
é a questão financeira do curso em que se deverão buscar formas de financiamento
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visto que vários alunos do TIC possuem o direito de realizar o mesmo de maneira
gratuita. Parcerias com empresas da região e recursos obtidos junto a UFSC estão
entre as possibilidades. Nada mais a declarar, o prof. Alexandre deu por encerrada a
reunião. e eu. Mana Goreti Alves Cordeiro, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos presentes.

presente ata que
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