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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE TECNOLOGIAS DA INFQRmAÇAO E COMUNICAÇÃO
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Aos onze dias do mês de julho 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.ALEXANDRE
Profa. ELIANE POZZEBON
Prof.JUAREZ BENTO DA SI
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO
Prof.MARCIO VIEIRA DE SOUZA
Prof. PAULO CÉSAR LEITE ESTEVES
Prof. RICARDO ALEXANDRE REINALDO DE
Prof. FÁBIO RODRIGUES DE LA ROCHA (co»vidado)
Profa. OLGA YEVSEYEVA(convidada)
Profa. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO (convidada) 't:l)cN'q
Representante discente: PAULO HENRIQUE CARDOSO
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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 16' reunião; 2. Aprovação
da ata da 2' reunião extraordinária; 3. Definição da nova composição do
Colegiado do Curso; 4. Definição da nova composição do Núcleo Docente
Estruturantes 5. Definição do cronograma de reuniões do colegiada (2'
semestre de 2012); 6. Planos de ensino 2012-2; 7. Relato do concurso de
professor substituto; 8. Informes gerais. Após a leitura dos itens, solicitou a
inclusão dos itens "Validação de disciplinas relacionadas ao edital de transferências
e retornos" e "Validação de disciplinas cursadas em outras instituições" e colocou
novamente a pauta em votação sendo aprovada por unanimidade. A nova parta
ficou da seguinte forma: 1. Aprovação da ata da 16' reunião; 2. Aprovação da ata
da 2' reunião extraordinária; 3. Definição da nova composição do Colegiado do
Curso; 4. Definição da nova composição do Núcleo Docente Estruturante; 5.
Definição do cronograma de reuniões do colegiada (2' semestre de 2012); 6.
Planos de ensino 2012-2; 7. Relato do concurso de professor substituto; 8.
Validação de disciplinas relacionadas ao edital de transferências e retornos; 9.
Validação de disciplinas cursadas em outras instituições; lO. Informes gerais.
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/fem 7. .Aprovação da afa da 76' reun/ão. Colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Logo após, discutiu-se o /tem 2. .Aprovação da afa cía 2' reun/ão
exfraordlnáda. . Colocada em votação e aprovada por unanimidade. /fem 3.
Defln/ção da nova campos/ção do Co/eglado do Curso. O prof. Alexandre
comentou que enviou um e-mail aos novos professores do curso para que estes
manifestassem o interesse em integrar o colegiado do TIC. Os professores Fábio,
Osga e Simone manifestaram interesse através de carta ao colegiado. Os
professores Vilson e Roderval haviam manifestado interesse verbalmente, mas até a
presente reunião do colegiado não haviam enviado solicitação escrita. O prof.
Alexandre citou o Art. 5' do regimento interno do colegiado do curso que menciona
as normas de sua constituição. Contudo, em virtude do curso ainda se encontrar em
fase de estruturação de seu quadro docente e que a maioria dos integrantes está em
probatório, o Prof. Alexandre disse que seria salutar permitir que os novos
professores fizessem parte do colegiado. O prof. Alexandre falou ainda sobre a
saída do prof. Anderson do colegíado. Também mencionou que, caso o pedido dos
profs. Fábio, Olga e Simone fosse aceito, o total de integrantes passaria para dez
membros sendo então necessária a indicação de mais um membro discente
conforme Art 4', Seção IV do regimento. A proposta de alteração da composição do
colegiado (saída do prof. Anderson. entrada dos profs. Fábio, Olga e Simone, e
inclusão de mais um membro discente) foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. /fem 4. Defln/ção da nova campos/ção do Núc/eo Docente
Estruturante. O prof. Alexandre informou que o prof. Anderson havia solicitado a
saída do NDE e mencionou a composição atual (prof. Alexandre, profa. Eliane, prof.
Ricardo, prof. Paulo e profa. Márcia). Lembrou que profa. Márcia se encontrava em
licença médica o que justifica suas faltas, mas que em função disso a ênfase do
curso em Educação e Cultural Digital não estava sendo representada junto ao
Núcleo. O prof. Ricardo propôs a votação pela retirada da professora tendo a
concordância inicial do prof. Alexandre. Para melhor contextualização da proposição
do prof. Ricardo, o prof. Alexandre fez um informe geral. Neste informe foi relatado
que havia chegado a Coordenação do TIC uma portaria (Portaria n 945/2012/GR, de
12 de Junho de 2012) vinda da reitoria designando a profa. Márcia Barros de Safes
para a coordenação pedagógica do NETI -- Núcleo de Estudos da Terceira Idade.
Em função da designação da professora foi mencionado que o campus recebe uma
vaga de professor substituto. Frente a isso o prof. Alexandre sugeriu a participação
do prof. Márcio nas atividades do l\JDE. O prof Márcio mencionou que não teria
interesse, pois se encontrava com vários projetos, mas aceitou o convite. Em
seguida o prof. Ricardo sugeriu o nome da profa. Símone para fazer parte do NDE
como mais um membro da área de negócio. Nesse sentido, a mesma quantidade de
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membros seria mantida. A proposta de inclusão de dois membros (prof. Márcio e
profa. Simone) e saída de outros das (prof. Anderson e profa. Márcia) foi então
colocada em votação e aprovada cor unanimidade. /fem 5. Defín/ção do
cronograma de reuniões do colegiada (2' semestre de 2012). As da\as das
reuniões do colegiado para o segundo semestre de 2012, após aprovadas por
unanimidade, ficando assim definidas: 07 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro,
7 de novembro e 12 de dezembro. Jfem 6. P/anos de ens/no 2072-2. O prof.
Alexandre informou que foi enviado um e-mail com os planos de ensino e que o
cronograma das semanas e o calendário de feriados já estavam alterados para o
segundo semestre de 2012. Pediu a todos especial atenção ao item do plano
'Metodologia de Avaliação", pois esse tem gerado alguns problemas junto aos
alunos. Basicamente, foi mencionado qiie a metodologia descrita no plano de ensino
não pode ser alterada a menos que todos os alunos aceitem por escrito a
modificação. Salientou ainda que, qualquer avaliação (prova, trabalho, relatório,
artigo, etc.) deve constar na equação declarada na seção da "Metodologia de
Avaliação". A profa. Simone pediu mais explicações sobre a bibliografia e depois de
alguma discussão foi informado que: a) livros que constem na bibliografia de
determinado plano de ensino que ainda não estão disponíveis na biblioteca, mas
que já foram solicitados, devem pe!'nanecer no plano; b) livros já que estejam
disponíveis na biblioteca virtual podem ser incluídos na bibliografias e c) livros que
encontram-se esgotados no fornecedor devem ser obrigatoriamente substituídos.
/fem 7. Re/afo do concurso de professor subsf/tufo. O prof. Alexandre informou
sobre a aprovação da profa. Mana Adriana da Salva Cristiano no concurso de
Programação em Computadores. A professora assumirá uma turma de Programação
em Computadores l (Engenharia de Energia), uma turma de Tópicos Especiais em
Tecnologias Digitais e irá coordenar as disciplinas de Estágio l e 11. Estas duas
últimas em virtude do prof. Paulo ter assumido a Direção Geral do Campus. Foi
mencionado ainda que professores eli','olvldos na orientação de estágio nos últimos
semestres terão l hora/aula atribuída ao PAAD. Por fim, foi mencionado que a profa.
Viviam. 2; colocada em um concurso anEeríor, seria chamada como substituta para a
área de Educação e Cultura Digital. /fem 8. Va//ilação de discip//nas re/ac/onadas
ao ed/fa/ de fransferénc/as e reforços. Prof Alexandre informou que dos 13
processos de transferência e retorno. 1 1 foram deferidos e 2 indeferidos. Contudo,
duas situações deveriam ser avaliadas pelo colegiado, sendo: a) um dos processos
de transferência externa deferido pela comissão foi indeferido pelo DAE porque o
requerente não estava regularmente !matriculado na instituição de origeml e b) um
dos processos de transferência lilterna indeferido pela comissão deverá ser
reavaliado, pois no edital geral ç,pgnsiderando essa situação, não são exigidos os
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planos de ensino de disciplinas cursaclas. O prof. Paulo pediu mais detalhes sobre o
processo de validação no sentido de s,ater se a validação era em bloco ou por cada
disciplina. O prof. Alexandre informou que a validação é realizada por disciplina e em
função disso, e do início do recesso escolar, pediu a autorização do colegiado para
deliberar "ad referendum" sobre as validações. O prof. Alexandre informou sobre o
critério a ser adotado, sendo equi'/Ciência de 75% do conteúdo e carga horária
equivalente. O prof. Fábio questionou sobre a atribuição de nota em determinada
disciplina. O prof. Alexandre informou que a nota da instituição de origem é
transcrita. A exceção ocorre quando duas ou mais disciplinas são utilizadas na
validação de uma. Neste caso a maior nota será transcrita. Prof. Fábio também disse
não concordar com o critério, pois um aluno com nota 6.0 em uma validação de 75%
poderia não estar preparado para a disciplina. O prof. Alexandre mencionou um
exemplo em que um aluno fez a validação da disciplina de Banco de Dados l,
assistiu parte da disciplina como ouvinte, e em virtude disto resolveu não se
matricular em Banco de Dados ll para cursar novamente Banco de Dados 1. 0 prof.
Paulo fez uma explanação sobre os critérios adotados nesse edital dizendo que
estes tinham o obtivo de preencher parte das vagas disponíveis que hoje existem no
curso. Mencionou ainda que, nesse sentido, o edital havia sido bem sucedido uma
vez que os editais anteriores eram muito restritivos. O prof. Alexandre colocou em
votação a proposição de aprovação "ad referendum" das validações sendo aprovada
por unanimidade. /fem 9. Va/Ilação de dlsclp/Ina em outras instituições. O prof.
Alexandre expôs o caso em que o discente Rogério José Bernado entregou à
Coordenação do TIC um requerimento solicitando a análise de compatibilidade do
plano de ensino em uma determinada disciplina ofertada no Curso de TIC em
relação a uma disciplina de mesmo nome ofertada em outra instituição da região.
Este aluno deseja realizar a disciplina em IES e a partir de sua aprovação solicitar a
validação junto ao Curso de TIC. Após ampla discussão entre os membros do
colegiado foi encaminhada a proposta de solicitação junto a Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD) sobre as questões legais dessa prática para deliberação
em reunião futura. Essa proposição foi aprovada por unanimidade. ÍO. /nfomTes
gerais. O prof. Alexandre mencionou que virá por redistribuição a profa. Solange
Salva da área de administração, mas que até o momento não havia recebido um
comunicado oficial da Direção. Prof Ricardo enfatizou que esta vaga foi conseguida
em função da disponibilidade de vagas dos demais cursos do Campus que não
haviam tido candidatos aprovados nos últimos concursos. Em seguida o prof. Márcio
comentou sobre a SEPEX e convocou os demais colegas a colaborarem com o
processo. Requisitou que os interessados enviassem até o dia 15/7 ideias sobre
trabalhos para que no dia 20/7 fosse possível elaborar um planejamento do espaço
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físico necessário. Mencionou ainda que o prof. Claus vem organizando um seminário
científico integrado com as demais IES federais da região e que o mesmo será
realizado em Criciúma. O prof. Ricardo lembrou ainda que as datas do SEPEX
devem constar no plano de ensino. Por fim, prof. Paulo questionou se seria
disponibilizado transporte para o seminário integrado em Criciúma. Nada mais a
declarar o prof. Alexandre deu por encerrada a reunião. Eu, Alexandre Leopoldo
Gonçalves, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes.


