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

Ata da vigésima quinta reunião do Colegiado do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 09 de maio de 2013,
às 16 horas, na sala A-118 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos nove de maio do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala A - 1 18 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 Olga Yevseyeva, Professor
Roderval Marcelino, Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professora Luciana Bolan Friso,
Professor Márcio Vieira de Souza, Professor Paulo César Leite Esteves, Professora Solange
Mana da Salva, Professora Simone Meister Sommer Biléssimo, representante discente Trago
Beduschi Siewert e convidados Professora Mana Angeles Lobo Recto e Professor Anderson
Luiz Fernandes Perez 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 do Regimento
da Pesquisa (Solicitado pela Prof. Mana): Com a palavra a Professora Mana Angeles explicou
que os demais cursos já aprovaram o regimento e se pâs a disposição para esclarecer qualquer
dúvida. Sem considerações feitas pelos presentes o Regimento foi aprovado por unanimidade.
Após passaram ao item 2. Votação do segundo relatório parcial de desempenho de atividades de
estágio probatório do prof. Fábio Rodrigues De La Rocha - processo 23080.050307/2012-56 e da
prof'. Olga Yevseyeva processo 23080.045330/2012-29: Professora Olha e Professor Fábio
retiraram-se da sala. Professor Anderson, relator, realiza as leituras dos relatórios com pareceres
favoráveis, que submetidos à votação são aprovados pelo colegiado por unanimidade. Passaram
então ao item 3. Votação do segundo relatório parcial de desempenho de atividades de estágio
probatório da prof'. Simone Meinster Sommer Bilessimo processo número 23080.042597/2012-
64: Professora Simone retira-se da sala. Na palavra a relatora, Professora Eliane efetua a leitura
do relatório com parecer favorável que submetido à votação é aprovado por unanimidade. Em
seguida passaram ao item 4 e 5 simultaneamente. Ingresso de novos alunos para segundo
semestre e Ingresso pelo SISU/ENEN, Lei de cotas: Professor Vilson coloca os itens em
discussão. Professor Paulo esclarece que o tema está em pauta pois é necessário aumentar o
número de alunos que ingressam via SISU. Sendo interessante não limitar o número de vagas,
mas que sejam chamadas tanto quanto necessário para preencher o total de vagas. Em seguida
Professor Alexandre expõe a necessidade de reduzir o número de vagas de ingresso via
vestibular disponibilizando em vez de 50 (cinquenta), 40 (quarenta) vagas, para que assim,sela
mais fácil aprovação do +ut$o com média 5. Pois com 40 (quaTnta) novos aNHos seria n$gos
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32 dificultoso proporcionar melhor inf\'aestrutura e atendimento adequado. Ato contínuo. Protêssora
Solange adverte que vários alunos desistem ao longo do curso e se reduzir o número de entrantes
proporcionalmente estará se reduzindo o número de formados. Com a palavra. Prof'essor Vilson
expõe a necessidade de t'aFInar uma comissão a fim de se discutir essa situação das vagas para os
próximos \estibulares. Na sequência Professora Osga corrobora o entendimento do Professor
Alexandre e informa que a quantidade de alunos por turma tem sido desgastante: pois o professor
não {em condições de atender a todos. Salienta. ainda, que se for disponibilizado menos vagas. só
os realmente interessados prestarão vestibular e por consequência vão querer integraliza] o curso.
gerando menos desistência. Na palavra. Prof'essor Márcio salienta a necessidade de se atentar a
Lei de Cotas. que por ser uma leí nacional a universidade terá que se submeter ao exposto. sendo
interessante o reforço do apoio pedagógico a esses alunos. através de monitorias e outros
sistemas. Após diversas considerações feitas por todos os presentes. assim decidiram os
membros do colegíado: Quanto ao Ingresso para o segundo semestre. será aberto o nomeio de
vagas ''-ia S]SU. Existem 35 (trinta e cinco) matrículas. sendo que a quantidade remanescente
será via SISU até o preenchimento das cinquenta vagas. A respeito do Ingresso de novos alunos.
Prol'essor Alexandre e Prolêssora Solange demonstram interesse na formação de uma comissão e
ficam encarregados de convidarei-n demais professores para participar. atem 6. Montagem de
Edital de I'ianslerências para entrega dia 23/05 e envio ao DAE 24/05: Professor Vilson inf'arma
que o edital .já existe e pergunta se o colegiada quer acrescentar algo ou aprova-lo como se
encontra. O colegíado decidiu por unanimidade manter o edital como está. Na sequência
analisaram o item 7. Definição do horário 2013.2: A titulo informativo Prof'essor Vllson expõe
que se algum prof'essor .já tiver alguma sugestão pode formalizar. Passaram então ao item 8.
Alterações curriculares para 201 3.2: Professor Vilson informa que se houver alguma alteração
que seja apresentado a este colegiada para aprovação no NDE. Em seguida decidiram que o item
seria colocado na pauta da Reunião do NDE. Posteriormente passaram análise do item 9.
Formatura Alunos TIC: Professor Vilson da ciência aos membros do colegiado que a formatura
ocorrerá dia 06 de setembro do cora'ente ano. Com a palavra Professor Roderval inf'arma a
necessidade de motivar os alunos que são formandos do curso. Item 1 0. Relatório de Atividades
prof'essores: Professor Vilson como coordenador de atividades complementares solicita que sela
comunicado de toda atividade oferecida professores. Pede ainda para os professores do curso
emitiam os certificados das atividades efetuadas. bem como para que seja publicado que tipo de
ati'ç:idade esta sendo í'Cita. até como link na pagina do próprio curso. Posteriormente passaralll ao
item 1 1 . Curso de .LAVA para os alunos: Professor Vilson informa que recebeu lmla solicitação
formal dos alunos que possuem interesse num curso como atividade de extensão sobre o .TAVA.
Pergunta se algum prof'essor tem interesse ou conhece alguém para fornecer o curso. Item ficou
em aberto. para que alguém recomende ou se indique como ministl-ante do curso. para que na
próxima reunião bala um retorno para os alunos. Por fim passaram ao item 12. Outros quc
sumirem: Professor Paulo Estevas informa a necessidade de renovação. do coordenador do
estágio e põe seu cargo a disposição. Na sequência Professora Solange expõe a preocupação de
que o professor que assumir esta posição tenha uma boa relação com os alunos e com as
empresas da região. Prof'essor Paulo informa que as horas .já estão sendo divididas entre os
prohssores só que é necessário um professor responsável por toda a parte burocrática do estágio.
Após muitas considerações feitas por todos os presentes. decidiram que o item será incluso na
pauta do NDE. Com a palavra Prof'essor Roderval informa que a coordenação conseguiu uin
bolsista pro TIC para que este faça a divulgação do curso. nos colégios e nas redes sociais. Ato
contínuo. Professora Solange propõe que essa ativldade seja feita em con.junto coJn a disciplina
de marketing fornecida na segunda fase do curso. Ao final Prohssor Vílson agradece a presença
de todos e encerra a reunião. Não havendo mais nada a declarar. eu. Franciele dc Souza Caetano
Vieira. Assistente em Administração da Secretaria Acadêl-mica. lavrei a presente ata que. se
aprox'ada. será assinada Élelos presentes. Araranguá. 09 de maio de 201 3. ..:
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