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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da vigésima reunião do Colegiado do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação.
realizada ]wo dia 06 de novembro de 2012. às 14
horas, na sala 103 do Campus Araranguá.
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Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois [ni] e doze, às quatorze ]].aras, ]]a sa]a ] 03 do
Can)pus Arar'anguá- reuniram-se os seguijltes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Inf'ormação e Comunicação, devidamente convocados: Professor Fábio Rodrigues de La Rocha.
Professor Paulo César Leite Esteves, Professor Juarez Bento da Salva. Professora Simone
Meister Solnnler Bilessimo. Professora Eliane Pozzebon, Professora Luciana Bolan Frlgo e
representante discente Trago Beduschi Siewert. Compareceram também como convidados. o
Professor Anderson Luiz Fernandeé Pores e a Professora Solange Mana da Salva. sob a
Presidência do Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Coordelaador do Curso de Tecnologias
da Infollnação e Comunicação. que cumprimentou . todos e deu por aberta a reunião. Na
sequência, passaram a apreciação dos seguintes itens de pauta: 1. Aprovação da ata da 19"
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Tecnologias da Infomlação e Comunicação: a ata
foi aprovada por unanimidade. 2. Avaliação de Estágio Probatório: Processo:
23080.04533(J/2012-29, Requerente: Olha Yevseyeva, Relator: Professor Anderson Luiz
Fernandes Peiez e. Processo: 23080.042597/2012-64, Requerente: Simone Meister Sommer
Bilessimo. Relatora: Prof'. Eliane Pozzebon: Com a palavra o relator, Professor Anderson. fez a
leitura do relatório com parecer favorável da primeira aval cação parcial do estágio probatório- da
Professora Olha Yevseyeva: dalldo ciência à todos os presentes. Em seguida. a Professora
Simone retirou-se da sala e a Professora Eliane. relatora, fez a leitura do relatório com parecer
favorável da primeira avaliação parcial do estágio probatório da Professora Simone. dando
ciência à todos os presentes. Após a leitura dos pareceres, o Professor Anderson retirou-se da r .l
reunião. 3. Reavaliação do Curso de TIC pelo MEC: a título de esclalecílnento. o Professor \.X
Alexandre relatou aos presentes que, tendo em vista a característica interdisciplinar do curso de J ?ç
TIC. o mesmo não se enquadra completamente nas áreas disciplinares oferecidas pelo ENADE. '

motivo pelo qual o curso deve submeter-se a reavaliações a:cada 3 (trem anos Sendo assim. ($11;ii
]llostrou aos presentes o e-mail que encaminhou ao Sr. .Sérgio Pinto (Procurador Educacional

'f'"v!,x

Institucional) questionam(lo-o sobre a data em que o curso deve inscrever-se ]lo e-Mec pala a JIÇll'
realização da reavaliação, deixando os membros cientes dos esforços da Coordenação em obter ,=q.
uma resposta formal da UFSC quanto a esta data, para que não se perca o prazo, e tudo ocorra O'
conforme a legalidade: Relatou ainda, que aguarda essa resposta do Sr. Sérvio Pinto nos ,ff..
próximos dias, e que manterá todos iiaformados. 4. Edital de transferências e retornos: O (tkiit)
Professor Alexandre tnostrou áos presentes o edital de transferências e retornou, e a portaria que "
distribui as vagas do curso en'tre transferências interna. extema e ,J;etõiiiq de graduado.
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ressaltando que a Coordenação tem até o dia 07/1 1 para entregar esse documento à Secretaria
Acadêmica. Apresentou as alterações feitas no documento em relação ao ano anterior visando
proporcionar mais facilidade à Coordenação na hora de analisar os processos. Foi realizada uma
alteração no documento proposto pela Coordenação, para incluir na portaria o artigo do
regulamento onde constam as documentações necessárias para solicitar transferência ou retorno.
Feita esta alteração, a portaria e o edital foram submetidos à votação e aprovados pelo Colegiado
por unanimidade. 6. Concurso para Professor Efetivo: o Professor Alexandre relatou aos
presentes que em reunião do NDE no dia 30/10, foram avaliadas as áreas para contratação de
professores para o Curso de TIC, para preenchimento das vagas que estão sendo pleiteadas,
apresentando a seguinte proposta: 01 vaga para a área de Informática na Educação; 01 vaga para
Educação à Distância; 01 vaga para Sistemas Multimídia l e 11; 01 vaga para Programação Web
e Programação Orientada a ObjÊtos e 01 vaga na área de Administração. Tendo em vista que
houve muitas manifestações acerca desse item, ficou decido desmembrá-lo em subitens para fins
de votação, ficando dessa forma: 6.1 : Vagas para a âea de Educação à Distância e Informática
na Educação: o Colegiado decidiu por unanimidade,' seguir a recomendação do NDE e fazer dois
editais distintos, uma para a área de Informática na Educação (Tecnologia Educacional) e outro
para a área de Educação à distância; incluindo em ambos a grande área Ciências Sociais
Aplicadas. 6.2. Vaga na área de Sistemas Multimídia l e 11: Ficou decidido pela maioria do
Colegiado, incluir no edital dessa vaga a grande área Ciências Sociais Aplicadas. 6.3. Vaga na
área de Programação Web e Programação Orientação ao Objeto: Neste item houve muitas
divergências, Êlcando decidido por unanimidade pelo Colegiado, que sejam enviadas sugestões e
contribuições à Coordenação do curso por e-mail, a Him de chegarem a um modelo final de edital
até a data limite, dia 09/1 1 . 6.4. Vaga na área de Administração: ficou decidido por unanimidade
pelo Colegiado, que será nomeado o segundo colocado do concurso que está válido, mas que,
para que não se corra o risco de Hlcar sem o professor caso o candidato não queria assumir a
vaga, seja elaborado um edital na área de Negócios Digitais, para ser lançado se necessáriç). 6.
Alteração dos pré-requisitos da disciplina de Web Semântica: O Professor Alexandre relatou aos
presentes, que hoje, a disciplina de Web Semântica tem como único pré-requisito a disciplina de
Inteligência Artificial, porém, metade do conteúdo desenvolvido envolve conhecimentos na área
de banco de dados, fazendo-se necessário a inclusão de mais esse pré-requisito para a disciplina.
Ressaltou que os próprios alunos solicitaram essa modificação, pois sentem muita diHlculdade em
cursar a disciplina sem ter tido antes a base em banco de dados. Salientou que essa proposição
foi avaliada pelo NDE, qué se mostrou favorável à inclusão deste pré-requisito à disciplina.
Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado, para incluir a
disciplina de Banco de Dados l como pré- requisito de Web Semântica. 7. Informes Gerais: O
Professor Alexandre informou aos presentes que o prometo para a especialização do TIC, em
Negócios Digitais, foi encaminhado à Pró-Reitoria de pós-graduação, que demonstrou muito
interesse em ofertar essa especialização no Campus Araranguá. Ressaltou ainda, que estão
pleiteando recursos para que a UFSC 6inancie o prometo. Informou também,, que houve a
inscrição de uma chapa para a eleição de Coordenador e Subcbordenador do Curso de T]C,
formada pelos Professores Vilson Gruber e Roderval Marcelino. Por Hlm, o Professor Alexandre
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 15 horas e 55 minutos, da qual,
para constar, eu, Carine Fagundes de Moraes, Assistente em Administração da .Secretaria
Acadêmica, Javrei a presente ata que, se aprov'ada, será assinada pelos .presentes- Araranguá, 09
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