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

Ata da vigésima oitava reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 08 de agosto de
2013, às 16 horas, na sala A-1 18 do Campus Jardim
das Avenidas, Araranguá.
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Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala A-1 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 Olha Yevseyeva, Professor Roderval Marcelino, Professora Luciana Bolan
Friso, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Mordes, Professor Márcio Vieira de Souza,
Professor Fábio Rodrigues De La Rocha, Professor Fernando José Spanhol, Professor Robson
Rodrigues Lemos e Professor convidado Giovani Lunardi 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 o
item 1 : Aprovação da Ata da vigésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Curso de TIC.
Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram o item 2:
Aprovação do Curso de Pós Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas
à Segurança Pública e Direitos Humanos (Prof.: Giovani e Márcia).. Com a palavra o Professor
Giovani expôs sua área de pesquisa e explicou de uma forma geral conto se dará o curso de pós-
graduação, ao final da explanação pediu o apoio de todos os membros do colegiado na execução
do prometo. A aprovação do curso foi obtida por votação unânime. Passaram então ao item 3:
Aprovação dos Planos de Ensino do curso do TIC 2013/02. Professor Vilson informou que no
dia 22 de julho foram encaminhadas via e-mail instruções para a confecção do Plano de Ensino,
na sequência realizou a leitura do parecer em que constam as disciplinas cujos planos de ensino
não foram entregues ou estão sujeito alterações. Em seguida passaram ao item 4: Apresentação
de proposta dos tópicos e datas para o Curso de JAVA para alunos do TIC e ENC (Proíéssor
Fábio). Na palavra o Professor Fábio informou que está montando o curso e que provavelmente
terá 12h, no entanto está aguardando as definições de seus horários de aula para poder adequá-
los a ministração do curso. Item 5: Informações Gerais: Solicitação de Renovação do
Reconhecimento do Curso de TIC e Formatura dos Alunos de TIC. Professor Vilson explicou ao l l l
colegiado que o curso passará por um novo reconhecimento e propôs uma comissão para auxiliar \ UU
e verificar a documentação pertinente. Professor Fernando explanou que o campus deveria Fr Y
um representante d4..CPA para auxiliar nessas situações e indagou se as questões pendentesAiq
ultima avaliação jÓ4d'am reanalisEl$1aqNa sequêggia o Professor Vilson informou que não hájn({@'© Â
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campus nenhum representante da CPA, mas explicou que a documentação está praticamente
pronta faltando apenas uma ultima checagem. Professor Fernando colocou-se a disposição para
participar da comissão. Em seguida Professor Vilson noticiou ao colegiado que a formatura do
curso será em 06 de setembro de 2013 e solicitou a ajuda de todos na realização do evento. Por
fim passaram ao item 6: Outros que surgirem. Professor Ricardo informou que na disciplina de
TCC algumas pessoas reclamaram do formato A5 que é padrão da UFSC e indagou ao colegiado
se é relevante à alteração do formato. Professor Roderval expôs que no semestre anterior
solicitou a um aluno o trabalho impresso e verificou que no mesmo havia vários problemas de
fomiatação. Enfatizou ainda, a necessidade de alterar o PPC do curso em virtude do pouco tempo
destinado a elaboração do TCC, sendo necessário ao menos dois semestre para a confecção de
um bom trabalho. O colegiado decidiu por unanimidade que o item seria encaminhado ao NDE
para análise. Quanto à formatação, após diversas considerações o colegiada decidiu por
unanimidade a mantença do formato A5, padrão oficial da UFSC. Ato contínuo, Professor
Ricardo solicitou a ajuda dos orientadores de TCC quanto à elaboração dos trabalhos dos alunos,
pois informou que tem pressionado para que os mesmos comecem a apresentar seus proletos em
au[a, assim evita o acumu]o no Hlna] do semestre. Após, o Professor Vi]son expôs ao co]egiado
sobre uma solicitação de redistribuição efetuada pela Professora Fabiana para o curso de TIC e
Engenharia de Energia, informou que após análise constatou que o pernil da docente não atende
os requisitos do curso. Na sequência a solicitação de redistribuição é posta e votação e indeferida
por unanimidade. Com a palavra o Professor Roderval informou que a proposta de mestrado do
curso do TIC passou câmara interdisciplinar da CAPES que solicitou apenas duas diligências,
sendo que as mesma já foram devidamente cumpridas e o processo foi encaminhado à CAPES
para apreciação final. Em seguida o Professor Roderval noticiou seu deslizamento da sub
coordenação do curso de TIC, por motivos pessoais. Ao ülnal Professor Vilson apresenta os dois
novos membros do colegiada, Professor Fernando e Robson, 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, 08 de agosto de 2013.
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