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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE TECNOLOGIAS
DAINFORMAÇÃOECOMUNICACÃO

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dez, segunda-feira, às quinze
horas, reuniram-se na sala 101 no Prédio do Campus Araranguá para a reunião do
Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, os docentes:

Prof.ALEXANDRE
Prof.ANDERSON LUIZ
Profa.ELIANE POZZEBON
Prof.EUGENIO
Prof.GIOVANIMENDONÇA
Prof.JUAREZ BENTO DA
Profa.LUCIANA BOLAN
Profa.MARCIABARROS DESALES
Prof.PAULO CESARLEITE ESTEVES
Prof.RICARDOALEXANDRE DE

LEOPO
FE

LUNARD
SILV

FRIGO a
MQB

Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez deu boas vindas aos

presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta contendo os seguintes

itens: 1) Criação da comissão para elaboração do regimento do colegiadol 2)
Discussão sobre a infraestrutura do Campus (rede de dados, organização dos
laboratórios, etc)l 3) Esclarecimentos sobre o Núcleo Docente Estruturante; 4)
Esclarecimentos sobre as atividades alocadas no PAAD e registro no sistema Notesl

5) Demandas de professores para os próximos semestres (negócios e
programação)l 6) Recesso de final de ano. Na seqüência foi dado início a discussão

sobre o item (1) da pauta: Criação da com/suão para e/al)oração do reg/mento do
co/eg/ado. O prof. Anderson explicou que o regimento deve seguir as normas da

UFSC (Resolução 17/Cun/97) e que na reunião dos coordenadores ficou decido

adotar um padrão para todos os cursos de graduação do Campus Araranguá. Na

seqüência houve uma discussão sobre qual o papel do colegiado na estrutura do

Campus. Ficou acordado entre os presentes para levar esta discussão para a
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reunião do conselho do campus. Na sequência o prof. Anderson iniciou a discussão

do item(2) da pauta: d/sct/suão sol)re a /n/raesfrufura do Cama)t/s rrede de dados,

organ/zação dos /aóorafóHos, efc9. O prof. Anderson comentou sobre alguns
problemas que o campus está tendo com relação a sua infraestrutura. Os
professores apontaram a internet como um problema grave, pois em alguns horários

do dia a conexão fica lenta. Após ampla discussão ficou decidido produzir um
documento apontando os principais problemas de infraestrutura, este documento

deverá ser encaminhando para a direçáo do campus. Deu-se início a discussão
sobre o item (3) da pauta: esc/área/menfos soóne o /Vúc/eo Docente Esfrufuranfe. O

prof. Anderson explicou aos presentes o papel do Núcleo Docente Estruturante e a

Importância do mesmo para o curso. Na sequência foi iniciada a discussão do item

(4à da pautam esclarecimentos sobre as atividades alocadas no PAAD e registro no

s/sfema /Vozes. O prof. Anderson lembrou os professores a importância de registrar
todas as atividades de pesquisa e extensão no Notes. Também foi discutido como

funciona o PAAD e a importância desde sistema para controle de horas dos
professores. No item (5) da pauta: demandas de professores l)ara os X)róx/mos

semestres (negóc/os e programaçãoJ. O prof. Anderson informou aos presentes que

serão abertas mais três vagas para concurso nas seguintes áreas: 2 (duas) vagas
para Programação e l (uma) vaga para negócios digitais. No item (6) da pauta:
recesso de Ona/ de ano, o prof. Anderson informou aos presentes como ficaria a
escala de trabalho. Após ampla discussão ficou decidido que os professores ao
longo do ano já compensaram as horas referentes ao recesso. O prof. Anderson

agradeceu a presença dos professores e encerrou a reunião. Não havendo mais

nada a declarar, eu, Anderson Luiz Fernandes Perez, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


