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ATA DA VIGESIMA SEGUNDA REUNIÃO ORD]NARIA DO COLEG]ADO [)O CURSO
DE TECNOLOGIAS DA nqFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO

Ata da vigésima segunda reunião do Colcgiaclo do
Curso dc Tecnologias da Informação c
Comunicação, realizada no dia 5 clc fevereiro cic
2013, às 14 horas, na sala 103 do Campus
Araranguá.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, n;] sala 103 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação c Comunicação. devidamente convocados: Professor Fábio Rodrigues dc: La rocha,
Professora Simonc Mcistcr Sommcr Bilcssimo, Professora Elianc Pozzcbon, Profc:ssont Olha
Ycvscycva, Professor Rodcrval Marcclino, Professor Vilson Gn.tbcr, c rcprcscntant= discente
Gabriclc Ciasca, sob a Presidência do Professor Alcxandrc Lcopoldo Gonçalvcs, C'oorclcnadoi
do Curso dc Tecnologias da Informação c Comunicação, quc cumprimcntou todos c dcu })or
aberta a reunião. Na sequência. o Professor Alexandre incluiu lun item à pauta, qual seja
Desligamento do atual Coordenador do Curso de Tecnologias d;] Informação e Comunicação

que ficou como item 4. Em seguida, passaram a apreciação dos seguintes itens de pauta: l
AI)rovação da ata da 2]" Reunião Ordinária do Colegiada do Curso de Tecnologias da
Inforlmação e Comunicação: a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Definição das }!randes áreas
para os editais dc contratação dc docentes: O Professor Alexandre iniciou dizei)tlo (luc os
membros do colegiada quc nào estavam prescntcs na reunião justificaram suas ausências cm
função das férias, c quc haviam enviado por c-mail suas considerações accrca do item dc pauta
cm discussão. Em seguida, relatou aos presentes quc tendo cm vista as moclificaçõcs nêl
legislação, tiveram que fazer mudanças nos editais de contratação de docentes ])ara o curso dc
TIC em função da alteração do requisito mínimo de titulação para Graduação, e: que neste
momento seria necessário definir as grandes áreas e/ou áreas parEI de cada um dos (lustro :ditais
.já decididos anteriormente. Depois de muitas considerações ititas por todos os presentes.
decidiram que os editais para as áreas de "Computação Distribuída" e "Sistemas bdultimídia
terão como requisitos para provimento as grandes áreas "C:iências Exatas e da Terra" c
'Engenharias", enquanto os editais das áreas de "Educação à Distância" e "Informática níl
Educação" tcrão como requisitos para provimento as grandes arcas "Ciências Exatas; c da Terra:
'Engenharias", "Ciências Sociais Aplicadas" c a arca da "Educação". Submctido a votação, o
itcn] foi aprovado por unanimidaclc. Passaram então ao item 3. Discussão dobre a allci'a(;ão no
período dc oferta do curso: O Professor Alcxandrc relatou aos pi'cscntcs que, cm cona/t:rsa com íl
Direção Académica. chegaram à decisão de ot'ertar no vestibular de 20 1 3 o curso de Tecnologias
da Informação e Comunicação como período soturno. diferentemente do que era anteriormente
vespertino e soturno, tendo em vista que o curso é totalmente rioturno com poucas atividades
vespertinas. Mencionou que possivelmente essa alteração pode inclusive ter coral)orado para o
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maior número de inscritos no vcstibular deste ano. Colocado cm discussão, algun:s profcssorcs
posicionaram-se no sentido de o período do curso continuar como ''noturno". porém com uma
observação bem clara aos candidatos de quais são as atividades desenvolvidas no lleríodo
vespertino. Sendo assim, o Colegiada decidiu consultar ao DEN para verificar quais são as
implicações técnicas e jurídicas desta modificação no período de oferta do curso, para que nc\
llróximo vestibular sda divulgado o período soturno com uma observação especl:licando as
atividadcs vespcrtinas descnvolvidas. Submetido a votação o itcn] foi aprovado por unanimidaclc
Passaram a análise do item 4. Dcsligamcnto do atual coordenador do curso dc Tecnologias cla
Informação c Comunicação: O Professor Alcxandrc iniciou dizendo aos presentes qt.tc cm função
do processo eleitoral já realizado, cn] quc os Professores Vilson c: Rodcrval foram eleitos para a
Coordenação do curso, deseja desligar-se imediatamente da Coordenação, uma vez (]ue já vem
contribuindo com o curso desde o ano de 2010. Desta fonna. apresentou à Dircção uma
solicitação formal de deslizamento e vcm neste momento solicitar o mesmo .junto ao Colcgiado
de Curso. Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade para desligar o Prol'essor
Alexandre Leopoldo Gonçalves das atividades de Coordenar do (:urso de TIC. Por fim. pas;saram
ao item 5. Informar Gerais. A título de informes, o Professor Ailexandre disse aos l)ref;entes quc
mesmo afastado da Coordenação do curso pretende continuar tlàzendo parte do Colegia(lo, eri
seguida passou a palavra ao Professor Rodcival Marcclino quc rclatou aos pít:sentes as;
atividadcs quc foram dcscnvolvidas com o fim dc submeter um projcto dc mcstraclo iio curso dc
TIC à PCN. Colocou que, tcndo cm vista quc o tempo hábil para api'cscntação deste prolcto é
muito curto, até 01/03/2013, ele, juntamente com outros professores que se encontra\am no
Campus no mês dejaneiro, reuniram-se para trabalhar no pro)eto, com a finalidade (!c nào perder
a oportunidade. Informou ainda. que aguardam a emissão de uma portaria tornando c, grupo dc
trabalho que fará parte da elaboração deste prometo. Complementando as considerações dü
Professor Roderval, o Professor Vilson Gruber colocou que tomaram a iniciativa -:le encabeçar
este l)rojeto de mestrado tendo em vista que foi uma das propostas que apresentaram aos alunos
durante o processo de eleição para Coordenador e Subcoordenador do curso de TIC. Em seguida
o Profcssor Alcxandrc informou aos prcscntcs quc recebeu no inicio do mês dc dezembro do alia
passado, uma nota técnica do MEC, acompanha\da dc um formulário rcfcrcntc à rcav-dilação do
curso dc TIC, quc já foi dcvidaincntc preenchido c encaminhado ao Sr. S.éi!;io Pitltc.
representante institucional junto ao MEC. Por ülm, o Professor A.lcxandrc agradccc:u a ])rcscnça
de todos e deu por encerrada a reunião às 1 5 horas e 30 minutos, da qual, para constar, cu. Carinc
Fagundes de Moraes, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica. livrei a presente
ata que, se aprovada, será assinada l)elos presentes. Araranguá, 25 de fevereiro de 2C) 1 3
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