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ATA DA viGÉSiMA TERCEIRA REUNIÃO ORDnqÁRiA DO COLEGiADO DO CURSO
DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da vigésima terceira reunião do Colegiado do
Curso de Tecnologias da Infomlação e
Comunicação. realizada no dia 12 de março de 201 3,
às 14 horas, na sala A-1 18 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mi] e treze, às quatorze horas, na sa]a A] 1 8 do
Campus Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados: Professor Fábio
Rodrigues de La Rocha, Professora Simone Meister Sommer Bilessimo, Professora Eliane
Pozzebon, Professora Olga Yevseyeva, Professor Roderval Marcelino, Professor Alexandre
Leopoldo Gonçalves. Professora Luciana Bolan Frigo, Professor Paulo César Leite Esteves.
Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Professora Solange Mana da Salva, Professor
Márcío Vieira de Souza, convidado Professor Anderson Luiz Fumando Perez e representante
discente Trago Beduschi Siewert, sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do
Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Inicialmente o Professor Vijson se
apresentou como coordenador do curso e passou a palavra ao antigo coordenador, Professor
Alexandre para presidir sua ultima reunião. Na sequência, o Professor Anderson incluiu dois
itens à pauta, quais sejam: "Aprovação do relatório de desempenho de Estágio Probatório
Professor Vilson Gruber", que 6lcou como item 8 e "Progressão Funcional da Prof'essora Solange
Mana da Salva". Com a palavra o Professor Roderval apresentou o seguinte item de pauta
"Bancas para o Concurso de Professor Efetivo", que ficou como item 10. Ato contínuo o
Professor A[exandre inc[uiu o item de pauta ] ] , qual seja, "DeÊlnição das Bo]sas de Monitoria"
A nova pauta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, passaram a
apreciação dos seguintes itens de pauta: 1. Aprovação da ata da 22' Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação: a ata foi aprovada por
unanimidade. Item 2. Aprovação dos planos de ensino do curso: O Professor Alexandre efetuou ,í
a leitura do parecer com o resultado da aprovação dos planos de ensino. esclarecendo que r
aprovação ficou condicionada à alteração apenas referente aos planos das seguintes disciplinas: ;l',
ARA7]20, ARA7206, ARA7208, ARA7126, ARA7127, ARA7211, ARA7128, ARA7210.
ARA7132 e ARA7230. Na sequência o Professor Alexandre informou aos presentes que a data I'::l
final de entrega dos Planos de Ensino seria 20 de março. Em seguida o Professor Vílson Gruber \.u
infomlou aos presentes que o curso do TIC passará por uma nova avaliação e que um dos itens a
ser analisado é o cumprimento da quantidade mínima de obras citadas no referencial teórico das
ementas das disciplinas. bem como, que a biblioteca do campus possua exemplares das referidas
obras. Solicitou aos membros do colegiado que revisem a bibliografia de seus planos de ensino.
para indicar o máximo (# abras que estejam disponíveis na biblioteca do Campus. *hem como, (ÇI
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solicite com a Bibliotecária a compra de obras faltantes. Submetido à votação, o item foi
aprovado por unanimidade. Passaram então aos itens 3 e 4. Aprovação da Quarta Avaliação
Parcial de Desempenho do Estágio Probatório e Aprovação do Relatório Final de desempenho de
Estágio probatório dos Professores Alexandre Leopoldo Gonçalves, Juarez Bento da Salva,
Luciana Bolan Frigo e Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes: No intuito de agilizar, a leitura
dos relatórios final e parcial dos itens de pauta 3 e 4, referentes ao mesmo professor, as leituras
foram efetuadas em sequência. Em seguida Professor Alexandre retirou-se da sala para leitura
dos relatórios referentes ao seu estágio probatório, efetuada pela relatora, Professora Eliane.
Submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Após foram lidos os relatórios do
Professor Juarez. Submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Na sequência a
professora Luciana retirou-se da sala para leitura de seus relatórios. Submetidos à votação foram
aprovados por unanimidade. Por ultimo a Professora Eliane realizou a leitura dos relatórios do
Professor Ricardo, retirando-se este da sala. Submetidos à votação, foram aprovados por
unanimidade. Passaram então ao item 5: Definição do coordenador de Estágio Obrigatório do
Curso. Professor Alexandre informou a necessidade de encaminhar a portaria com o nome do
coordenador de estágio até o dia treze de março. Destacou ainda, que o Professor Paulo, antigo
coordenador, aceitou pemlanecer na ftlnção, caso ninguém se ofereça, no entanto, devido a suas
atividades na direção acha complicada sua permanência. Depois de muitas considerações feitas
por todos os presentes, decidiram pela permanência do Professor Paulo Esteves como
coordenador de Estágio obrigatório do curso. Submetido à votação o item foi aprovado por
unanimidade. Passaram a análise do item 6: Definição do coordenador de Atividades
Complementares do Curso. Professor Alexandre deixou em aberto para que alguém se
apresentasse, porém nenhum membro se manifestou. Com a palavra, Professor Vilson coloca a
questão do novo reconhecimento de avaliação do curso, pedindo a cooperação de todos para que
não haja sobrecarregamento de um ou outro. Ato contínuo, Professor Ricardo sugere que seja
este item votado na próxima reunião, retirado de pauta, portanto item 6. Após passaram ao item
7: Discussão sobre o processo de solicitação de regime domiciliar da aluna Sara Rodrigues
emitido ad r(:Acre/zdzzm pela coordenação. O Professor Alexandre, fez a leitura do parecer
favorável ao regime solicitado pela aluna, sendo o mesmo submetido à votação e aprovado por
unanimidade. Na sequência o item 8: Aprovação da Segunda Avaliação Parcial de Desempenho
do Estágio Probatório do Professor Vilson Gruber. O Professor Vilson retirou-se da sala para
leitura do relatório efetuada pelo Professor Anderson. Submetido à votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida passaram a análise do item 9: Progressão funcional da Professora
Solange Mana da Salva. O relatório foi lido pelo Professor Anderson. Submetido à votação, foi
aprovado por unanimidade. Passaram então ao item 10: Bancas dos Concursos para Professor
Efetivo. Professor Roderval infâmia aos presentes a necessidade de criação de bancas para o
concurso de professores efetivos e requer o engajamento de todos. Solicitando a todos que tem
interesse de participar das bancas encaminhem o nome por e-mail, pois o prazo final para
encaminhamento é dia 29 de março de 2013. Depois de muitas considerações feitas por todos os
presentes, decidiram os membros do colegiado que a banca do concurso de Computação
Distribuída e Multimídia fica para o dia 15 de abril, Informática na Educação dia 22 de abril e
dia 29 de abril realiza-se a banca de Educação a Distância. Submetido à votação, foi aprovado
por unanimidade. Item 1 1 : De6lnição das Bolsas de Monitoria. Professor Alexandre expõe aos
membros do colegiado as disciplinas para quais já foram solicitadas bolsas, sendo um total de 9
(nove). Aberto a discussão, não há nenhuma solicitação. Submetido à votação, o item fo\
aprovado por unanimidade pelo colegiado. Por fim item 12: Informes Gerais. Professo
Alexandre salienta o cuidado que os professores devem ter com a metodologia do plano de
ensino. Agradece a oportunidade de ser coordenador e se coloca a disposição da nova
coordenação. Com a palavra Professor Vilson solicita a todos os professores divulguem em sala
de aula as formaturas do cursa-que ocorrerão este ano, agradece a presença de todos e encerra a
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reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, Assistente
em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 12 de março de 201 3.
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