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

Ata da vigésima quarta reunião do Colegiado do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 09 de abril de 2013,
às 15 horas, na sala A-1 18 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos nove de abril do ano de dois mil e treze, às quinze horas, na sala A - 1 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 Eliane Pozzebon, Professora Olha Yevseyeva, Professor
Roderval Marcelino, Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professora Luciana Bolan Frigo,
Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes e representante discente Gabriellli Ciasca
Veloso, sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e
iniciou a reunião submetendo a aprovação do item 1 . Aprovação da ata da 23' Reunião Ordinária
do Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação: Submetida à votação a
ata foi aprovada por unanimidade. Após passaram ao item 2. Aprovação da ata da 5' Reunião
Extraordinária do Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação: Submetida
à votação a ata foi aprovada por unanimidade. Passaram então ao item 3. Aprovação do ,''/
Regimento de Pesquisa do Campus: Professor Vilson coloca o item em discussão. Com a palavra /
Professor Roderval informa que o Regimento já foi encaminhado anteriormente por e-mail a ,4
todos os membros presentes, opinando, portanto pela aprovação. Professor Ricardo expõe que
nem todos leram o Regimento e sugere que seja novamente analisado em reunião futura. Ficou k.\
definido que este item será encaminhado para votação na próxima reunião ordinária do ?RU.
colegiado, ou havendo urgência, será convocada uma reunião extraordinária. Em seguida \.\7
passaram ao item 4. Aprovação da proposta de mestrado: Com palavra o Professor Roderval
explicou aos presentes membros como está o andamento da proposta e informou a necessidade
de encaminhar uma lista de documentos até o dia 15 de abril de 2013. Na sequencia a relatora,
Professora Olga, realizou a leitura da Proposta de Mestrado, do Regimento do Programa e das Ú/'
Normas de Credenciamento e Recredenciamento dos Professores, todos com parecer favorável
que submetidos à votação foram aprovados pelo colegiado por maioria. Item 5. Portaria de
Colegiada: Professor Vilson informa a necessidade de atender os requisitos legais para obtenção
do conceito cinco para o curso. Sendo necessário, portanto que os professores substitutos passem
a participar da reunião de colegiado como convidados. Com a palavra o Professor Roderval
expõe a que é interessante que os substitutos participem da reunião de colegiado para inteirarem-
se mais a respeito do curso. Professora Luciana e Eliane ressaltaram a importância de analisar o ,
regimento intemo antes de efetuar o convite aos profêssgres ))\l+ÜPitos. Depois de muitas ,éo("
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considerações feitas por todos os membros presentes. O item foi posto em votação e aprovado
por unanimidade. Na sequencia analisaram o item 6. Portaria NDE: Professor Vilson sugere uma
reformulação do NDE e põe o item em discussão. Ato contínuo Professora Eliane salienta a
importância de haver mais reunião de NDE. Professor Ricardo sugere que seja convocada uma
reunião do NDE o quanto antes. Submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade.
Passaram então ao item 7: Banca de Concurso para Professor Efetivo: Professor Roderval expõe
a proposta para que o concurso de professor efetivo para áreas de conhecimento do TIC seja feito
em duas etapas para as vagas com mais de 15 candidatos segunda diretriz da direção do Campus.
Sendo para a vaga de ensino e aprendizagem a primeira etapa em 6 de maio de 2013 e a segunda
a partir 27 de maio de 2013 e para vaga de informática na educação a primeira etapa em 13 de
maio de 2013 e a segunda a partir de 3 de junho de 2013. Para as vagas de Metodologia e
Técnicas da Computação e Sistemas de Computação o concurso acontecerá na semana do dia 20
de maio de 2013. Com a palavra Professor Ricardo esclarece alguns pontos a respeito da
proposta. A partir deste momento o professor Alexandre junta-se aos membros do colegiado e
passa a fazer parte da reunião. Professora Luciana se propõe a cooperar na direção da banca de
informática na educação. Após diversas considerações feitas por todos, decidiram os membros
do colegiado pela aprovação da proposta por unanimidade. Por fim passaram ao item 8: Outros
que surgirem: Professor Vilson apresenta a importância de encontrar uma data e horário para as
reuniões do colegiado que melhor se adeque à agenda de todos. Depois de algumas
considerações os membros presente aprovam por unanimidade que todas as reuniões sejam na
terça feira, às 16h. Na sequencia Professor Vilson expõe a necessidade dividir horas de estágio
aos professores do curso. Professor Ricardo salienta a relevância de se lançar as horas
anteriormente a finalização do PAD. Em seguida, Professor Ricardo apresenta o que vem sendo
disponibilizado para os alunos em sala de aula na disciplina de TCC, com intuito de facilitar o
trabalho dos Professores Orientadores. Com a palavra o Professor Alexandre expõe ao colegiado
que em seguida encerrará o contrato do Professor Substituto Carlos André de Sousa Rocha.
portanto o curso ficará um mês e meio sem professor para as disciplinas lecionadas pelo referido
professor. Professor Ricardo sugere que Professor Carlos adiante as aulas, deixando apenas a
cobrança de provas e trabalhos na incumbência dos demais professores do curso. Ato contínuo,
Professor Vilson agradece aos que cooperaram direta e indiretamente com a formatura do curso
de TIC e solicita aos membros do colegiado que divulguem mais as próximas formaturas e a
importância destas. Ao final agradece a presença de todos e encerra a 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, 09 de abril de 2013.
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