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Ata da vigésima sétima reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 04 de julho de 201 3.
às 16 horas, na saia A-1 ]8 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos quatro dias do mês de ju]ho do ano de dois mi] e treze, às dezesseis horas, na saia A-] 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, devidamente convocados para reunião ordinária: Professora Eliane
Pozzebon. Professora Olga Yevseyeva, Professora Solange Mana da Silvo, Professor Roderval
Mai'felino. Professora Luciana Bolan Frigo, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes,
Professor' Márcio Vieira de Souza, Professor Fábio Rodrigues De La Rocha e a discente
convidada Mana Aparecida 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 presença da aluna convidada a
votação pelo colegiado, a permanência da aluna na reunião foi aprovada por ulaanillaidade. Na
sequência o Professor Vilson alterou o item de pauta número 6 para "Votação da definição do
perfil de Professor Substituto que entrará no lugar as Professora Simone, atendendo o curso de
TIC e ENC''. Incluiu ainda os seguintes itens: "7 -- Votação da definição do pernil de Professor
Substituto que entrará no lugar do Professor Alexandre". "8 -- DeHlnição do perfil para o
concurso de Professor Efetívo que ocupará a vaga do Professor Alexandre" e "9 -- Aprovação do
encaminhamento imediato solicitando junto a Direção Acadêmica o acompanhamento da
contratação dos novos Professores Efetivos". Com a palavra o Professor Ricardo solicitou a
inclusão do item l l "Aprovação do plano de ensino da disciplina de TCC". Posteriormente
passaram a apreciação do item ] : Coordenação do estágio (obrigatório e não obrigatório)
Professora Solange -- Portaria. Professor Vilson informa ao colegiado que a prof'essóla Solange '
se dispôs a assumir a coordenação dos Estágios, em seguida o item é colocado em votação e
apl'ovador por unanimidade com encaminhamento para confecção de portaria. Ap.ós analisaram o
item 2: Curso de lava para alunos TIC e ENC (Professor Fábio). Professor Fábio expõe que
pretende fazer o curso no mês de setembro e que na próxima reunião apresentará os tópicos e
datas. Professor Ricardo sugere que o curso sda registrado no PAAD do Professor lábio colmo .
unia atividade de extensão. Passaram então ao item 3: Formatura dos alunos de TIC - 06 de l /'l
setembro de 201 3. Apenas a título informativo o Professor Vilson anuncia que a formatura do l Í/
T[C ocorrerá no dia 06 de setembro de 2013, ás 18h, com ]oca] a ser de6lnido e forlnatão ly-
aproxilnqç@dente quin?e alunos. Na sequêp5.ia passaram ao item 4: Renovação da portaria de
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Co[egiado dos prof'estores membros. Professor Vi]son informa que a portaria vej]ceu en] 0] de
.julho e coloca em discussão sobre a possibilidade de chamar novos professores ou montei a
mesma pontaria. Professora Luciana salienta a importância de aterem-se os requisitos do
regimento ao chamar novos professores. Professora Eliane propõe que se mantenham os
profêssoles que já estão e quando os novos entrarem fazer o convite aos mesmos desde que
atendam aos requisitos do regimento. A proposta é colocada em votação e aprovada por
unanit-cidade. Ato contínuo o Professor Vilson informa ,que a portaria dos discentes também
venceu sendo necessário alteração dos alunos que compõe o colegiado, até porque os mesmos
não estão comparecendo as reuniões. Após algumas ponderações o colegiado decidiu por
unanimidade que seja encaminhado uma solicitação ao Centro Acadêmico do curso a fln) de que
seja illdicado o nome de três representantes para compor o colegiado. Item 5: Renovação da
portaria de NDE dos Professores membros. Professor Vilson informa que a portaria será
renovada, no entanto os membros permanecem os mesmos, exceto pelo Professor Paulo Estevas
que solicitou sua saída. Posteriormente passaram ao item 6 e 7 conjuntamente: Votação da
deHtnição do pernil de Professor Substituto que entrará no lugar da Professora Simone, atendendo
o curso de TIC e ENC. Professor Vilson explana que já existem duas vagas de substitutos que
pertencem ao curso em virtude da saída do Professor Alexandre e Professora Simone. porém.
para atender a demanda é necessário que o colegiado justifique a abertura de mais uin processo
seletivo e apresenta ao colegiado as disciplinas que estão sem professores. Com a palavra o
Professor Ricardo informa que pela distribuição dos grupos de disciplinas diHlcilmente se
encontrará professores para ministra-las e sugere que os professores que já estão no campus
assumam algumas disciplinas mais complexas e liberem as mais simpliHlcadas para os novos
professores substitutos. Professor Vilson esclarece que após a contratação dos substitutos se estes
possuírem aptidão para lesionar disciplinas diferentes das oferecidas, poderá haver uma alteração
interlla entre os professores do curso. Após diversas considerações o colegiado decidiu por
unanimidade que o concurso para substituto será para duas vagas na área de conllecimento em
ciências da computação. Professor Fábio acrescenta que se for necessário pode lecionar Estrutura
de Dados e deixar Programação para um professor substituto. Na sequência analisaram o item 8:
Definição do perfil para o concurso de Professor Efetivo que ocupará a vaga do Professor
Alexandre. Professor Vilson salienta que conforme orientação da Direção do Campus, não há
data definitiva para abertura de novo concurso, todavia é importante que se estabeleça o pet'fil do
professor a ser contratado futuramente. Professor Roderval discorre que o pernil deve ser o
]nesmo do professor Alexandre. Professor Ricardo sugere que seja formado uma comissão para
analisar os processos solicitando redistribuição de professores da área para o campus analisar os
segundos colocados nos concurso afins e preferências dos professores que já compõem o curso.
Professor Fábio e Professora Olha manifestam interesse em participar da comissão junto coll] o
Professor Ricardo. A seguir passaram a análise do item 9: Aprovação do encaminhamento
imediato solicitando junto a Direção Acadêmica o acompanhamento da contratação dos novos
Professores Efetivos. Professor Vilson propõe uma nova comissão para acompanhar esses
processos. Professor Ricardo informa que a Direção já esta empenhada na contratação dos novos
professores, no entanto os professores que tiverem conhecidos podem entrar em contado com os
mesmo a flm de agilizar a contratação. A proposta do Professor Ricardo é colocada el-n votação e
aprovada por unanimidade pelo colegiado. Item 10: Encaminhamento da comissão de estudo das
possibilidades de ingresso no curso. Professor Roderval efetua a leitura do parecer elaborado
pela comissão- que faz a sugestão do encaminhamento ao NDE da análise do perfil do egresso do
curso de TIC. A comissão também concluiu que a forma de ingresso não deverá mudar. ou seja: , .
o ingresso será via cotas e vestibular. Por Him passaram ao item 1 1: Aprovação do plano de l l.l
ensino da disciplina de TCC. Professor Ricardo propõe a antecipação da primeira semana de aula \ }
da disciplina de TCC para que os trabalhos elaborados pelos alunos soam mais sólidos. O item é v
posto em vqlqção e apto'lado por unanimidade. 4ç final Professor Vilson agradece a presença de
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80 todos e encerra a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Franciele de Souza Caetano
81 Vieira, Assistente em .Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se
82 aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 04 de julho de 2013.
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