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

Ata da vigésima sexta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
('omunicação. realizada no dia ll dejunbo de 2013.
às 16 horas. na sala A-1 18 do Campus .Jardim das
.''tvcnidas: Ataranguá.

Aos onze dias do mês de .junho do ano de dois mil e treze. às dezesseis horas, na sa]a A-1 ] 8 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação- de'ç'idamente convocado)s para reunião ordinária: Prol'essora Eliane
Pozzebon. Professora Osga Yevseyeva. Proíêssola Solangc Mana da Salva. Professor Roderval
Marcejino. Professora Luciana Bolar F'ligo e i'tofessor Ricardo Alexandre Reinando de Mordes
sob a Presidência do Prolbssor Vilson G.tlbcr. Coordenador do Curso de Tecnologias da
[nformação e Comunicação. ]]avendo quórum o Prol'essor Vilson cumprllnentou aos presentes e
iniciou a reunião submetendo a aprovação do item l: .Ata da 6' Reunião Extraordinária do
colegiada do Guisa de Tecnologias da Inl'ormação e (omunicação. Submetido à votação. o item
foi aprovado por unanimidade. Após passaram ao item 2: Aprox,ação do parecer de re't,ajidação
de diploma de Mana Ienes Cisilotto. Prolcssota Luciana cl'etuou a leitura do parecer elaborado
pela comissão que optou por complenlentações de algumas disciplinas. Em seguida o padecer foi
colocado em votação e aprovado por tmanimidade. Passaram então ao item 3: Apresentação das
disciplinas do Curso de Engenhalía da Comi)utação para serem 't'andadas .junto ao colegiado.
para fins de integralização cunicular. A rclatoia plolessora L,uciana efctua a leitura do parecer da
comissão com indicação das disciplinas AR.'\ 75.')2. ARA7535. ARA7536. ARA7542. ARA7548.
ARA7510- ARA7562. ARA7564. /\R/'L7137. ARA7567. ARA7031 para integralização da
matriz cuiTiculal do curso clo TIC. Ato collLínuo. o Falecer foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. Na sequência passaram ao item 4: Ingresso de novos alunos no curso do TIC.
Protêssora Solange expõe que o PiolLssoi .Tuarez e Protbssoia Olha demonstraram interesse em
fazer pare da comissão e illl'olilla que após o término dos concursos. com os demais professores
no campus. será mais fácil para mo)Irai a comissão. Com a palavra Professor Vilson esclarece
quais itens a serem analisados pela comissão e sugere que haja envolvimento de professores nas
três linhas do curso. Professora Solange suBcic club o prof'cssol' Ricardo também participe da
comissão em t'irtude da sua visão cstlatégic:i .lur.[o a direção académica. Professor R]cardo aceita
o convite e informa a necessidade de con\iaarem um aluno para também fazer parte da
comissão. Professor Roderval também compara a comissão. Pool'essor Vílson propõe que para a
próxima reunião de colegiado a comissão baga algum posicionamento acerca do próximo
vestlbular. Em seguida apieci.atam o itelll 5: Apresentação de proposta de Cui-se JAVA. O
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professor responsável pela explanação, Professor Fábio, está na composição de banca do
concurso e ficou de apresentar na próxima reunião. Posteriormente passaram ao item 6:
Informações sobre os concursos do TIC. Professor Roderval informa que para EAD foram
aprovados cinco candidatos, no concurso de Sistemas de Computadores tiveram dois aprovados,
Multimídia aprovaram dois e Informática na Educação ainda não foi concluído. Em nome da
coordenação o Professor Vilson agradece o empenho e dedicação de todos os envolvidos no
concurso principalmente aos Professores Ricardo e Roderval. Item 7: Sugestão de quais
disciplinas do TIC precisaria para Criação do Programa de Apoio Pedagógico (Programa Geral
UFSC). Professor Vilson reforça a solicitação para que os professores do curso encaminhem por
e-mail as dificuldades dos altmos em cada disciplina. Professora Olha indaga sobre o que
propriamente deve ser encaminhado via e-mail. Professor Vilson esclarece que o programa'de
apoio pedagógico ainda está no início e o interessante é que sqa encaminhada, ao menos, uma
opinião sobre como potencializar os estudos do aluno naquela disciplina. A seguir passaram a
análise do item 8: Horário TIC -- 2013/02. Professor Vilson esclarece que pmticamente não

uve mudanças .quanto ao semestre anterior, sendo alterados apenas alguns horários específicos
que foram solicitados. Professora Solange informa ao colegiado que a partir do próximo
semestre assumirá a disciplina de Estágio no lugar do Professor Paulo. Por fim passaram ao item
9: Outros que surgirem. Professor Roderva] salienta que foi incumbido de elaborar um prometo

indicando um professor que já esteja aposentado ou na iminência de se aposentar para auxiliar a
consolidação do campus. A CAPES lançou uln edital chamado PVNS-Programa Voluntário
Nacional Senior onde os campa da UFSC poderão concorrer para uma vaga cada. O Edital
encontra:se a disposição dos professores. A data para envio da primeira versão do plano de
tralho é dia 19 de junho. Professor Ricardo indaga como a reitoria irá concretizar isto. Professor
Roderval esclarece que a reitoria decidiu que cada Campa terá direito de indicar uma pessoa e a
CAPES irá selecionar. Professor Ricardo então sugere que seja aberta chamada solicitando a
manifestação dos professores que tem interesse. Ao final Professor Vilson 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 pççsentes. Araranguá, 23 de maio de 201 3.
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