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

Ata da vigésima primeira reunião do Colegiada do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. realizada no dia 14 de dezembro de
2012. às 14 horas, na sala 103 do Campus
Araranguá.
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Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze. às quatorze horas. na sala 1 03
do Campus Araranguá: reunia'am-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias
da Infbmlação e Comunicação. devidamente convocados: Prof'essor Fábío Rodrígues de La
Rocha. Professor Paulo César Leite Esteves. Professora Simone Meister Sommer Bilessínlo.
Professora Eliane Pozzebon. Professora Luciana Bolan trigo. Prof'essora Olha Yevseye''-'a.
Prof'escora Solange Marca da Salva e Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes.
Compareceu também como convidado. o Professor Anderson Luiz Fernandes Pores sob a
Presidência do Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves. Coordenador do Curso de Tecnologias
da Inf'armação e Comunicação. que cumprimentou todos e deu por aberta a reunião. Na
sequência. o Professor Alexandre incluiu um item à pauta. qual sqa: "Apreciação dos editais dos
concursos para contratação de docentes''- que ficou como item-n 4. Em seguida. passaram a
apreciação dos seguintes itens de pauta: ]. Aprovação da ata da 20" Reunião Ordinária do
(.olegiado do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação: a ata foi aprovada por
unanimidade. 2. Aprovação da ata da 4" Reunião Extraordinária do Colegiada de Curso: a ata foi
aprovada por unanimidade. 3. Avaliação de Estágio Probatório (processo n' 23080.050307/201 2-
56. requerente: Fábio de La Rocha. relator: Anderson Luiz Fernandes Perez): Com a palavra o
Professor Anderson. fez a leitura do parecer favorável da primeira etapa de avaliação do estágio
probatório do Professor Fábio Rodrigues de La Rocha: deixando todos os presentes cientes do
resultado. Dando continuidade. passaram ao item 4. Apreciação dos editais dos cclncursos para
contratação de docentes: O Professor Alexandre relatou aos presentes que. os processos
definidos na Reunião de Colegiado passada. foram encaminhados ao setor competente em
Florianópolis: porém: os processos de "Educação à distância" e ''lnfornlática na Educação
foram enviados como um só programa: em função do entendimento da Direção do Campus
Araranguá. de que os programas dos dois concursos eram muito parecidos. Isto llodel'ia
ocasionar problemas ftlturos. tendo em vista que. além do conteúdo muito similar. tinham áreas e
subál-eas de conhecimento idênticas. Relatou também que o prazo para coneções .lá ha\ia
acabado. mas que. em f'unção de problemas com outros processos. os mesmos voltaram ao
Campus Araranguá permitindo assim nova discussão e a busca da solução antes de encaminhar
definitivamente à Florianópolis. Por fim. mostrou a todos o e-mail enviado a Direção Académica
e ao Prof. Márcio com a proposição de itens para a realização dos concursos de Educação a
Distância e Informática ]la Educação. Contudo; o Prof. Alexandre salientou que era somente uma
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32 proposição e que não era da área. Eln seguida; passou a palavra aos membros do Colegiada.
Primeiramente o Prof'essor Ricardo se manifestou deixando claro aos presentes que o curso de
TIC foi um dos primeiros a deixar os processos para contratação de docentes prontos. mas que
em I'unção dos prazos estipulados de última hora por Florianópolls. resultou em prazo curto para
a resolução dos problemas que surgiram. Disse também. que a Direção entendeu que os
pl'ogramas de ''Educação à Distância" e "Informática na educação'' estavam parecidos demais e
que a melhor opção era funda-los em um só processo com duas vagas. Em seguida. a prof'essota
Solange se manifestou favorável à fusão dos dois processos. Em seguida. a Professora Luciana.
relatou que as duas áreas são diferentes e que acha imprescindível que sejam I'Citas dois
processos separados. prontíficando-se em auxiliar na adaptação dos dois programas. Desta
forma. ficou decidido unanimemente pelo Colegiada que. as Prof'essoras Luciana e Eliane irão
auxiliar a Coordenação do Curso a adaptar os dois editais a Hlm de garantir a execução de dois
concursos diferentes. em tempo hábil de encaminhar os processos à Florianópolis ainda no dia de
ho.je. 14/12/2012. Em seguida. passaram ao item 5. Apreciação do resultado da avaliação do
edital de transferências e retornos com ingresso no ]' semesti'e de 20] 3: O Professor A]exandre
hz a leitura do parecer com o resultado dos 7 processos de transferências e retornos para o curso
de TIC. eln que foram todos deferidos: e: eln seguida. submeteu o item à votação. sendo
aprovado pelo Colegiado por unanimidade. Dando continuidade. passaram ao item 6.
Prorrogação do prazo de validade do concul-se na área de Administração de Eillpresas: O
Prol'essor Alexandre relatou aos presentes que solicitou "ad referendum'' à Direção do Campus
Araranguá a renovação do concurso público na área de Administração de empresas. no qual
existem dois candidatos aprovados. a Him de garantir que f'uturamente esses candidatos possam
ser chamados a ocupar uma vaga no curso. Em seguida: o Professor Paulo Esteves disse aos
presentes que ontem. 1 3/12/2012 recebeu uma ligação da candidata aprovada em segundo lugar.
losíane. que se colocou disponível a assumir a vaga. Na sequência. o Prof'essor Alexandre
colocou o item em votação para aprovação pelo colegiado da renovação do concurso por ]naís l
(um) ano. feita ''ad referendum". sendo que o item foi apto't'ado por unanimidade pelo
Colegiada. Na sequência. passaram ao item 7. Definição do calendário de reuniões do Colegiada
para o semestre 2013-1 : Ficou acordado entre os membros do Colegiado que as reuniões no
primeiro semestre de 2013 serão nas seguintes datas: 20/02/2013. 20/03/2013. 10/04/2013.
15/05/2013 e 12/06/2013. submetido à votação. o item foi aprovado por unanimidade. Na
sequência. passaram ao item 8. Homologação do processo de eleição pal'a Coordenador e
Subcoordenador do curso de TIC: Com a palavra a Professora Eliane. féz a leitul-a aos presentes
do resultado das eleições. para homologação. na qual os professores Vilson Gruber e Roderval
Marcelino Foram eleitos para Coordenador e Subcoordenador. respectívalnente. com 84.82% dos
votos válidos. Submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade. Na sequência.
passaram ao item 9. Avaliação de Transferência interna (Processo: 23080.046340/20]2-81.
requerente: Alexandre Leopoldo Gonçalves): O Prof'essor Alexandre relatou aos presentes que
entrou com processo solicitando sua transferência para o departamento de Engenharia do
Conhecimento na UFSC Floríanópolis: onde atual como Prof'essor Permanente desde o ano de
2008. na Pós Graduação. e fez a leitura do parecer favorá''-'el emitido pelo referido setor. com
relação a sua transferência: ressaltando aos membros do Colegiado que irá continuar lecíonando
no curso de TIC por todo o ano de 2013. auxiliando no que for necessário. Em seguida. saiu da
sala para os membros do Colegiado avaliaieln sua solicitação. Com a palavra o Professor Paulo
Este\es- disse aos presentes que a Direção do Campus manifestou-se favorável à solicitação do
Protêssor Alexandre. tendo em vista que o Campus Araranguá receberá uma vaga de docente
automaticamente. Na sequência. submeteu o item à votação. sendo apro''.'ado pelo Colegiado por
unanimidade. Dando sequência passaram ao item lO. Informes gerais: não houve. Por flm- o
Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 5 horas e
20 minutos. da qual- para constar. eu: Cabine Fagundes de Morais. Assistente em Administração
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da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes
Araranguá, 14 de dezembro de 2012.
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