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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DE Co],EGIADO DO CURSO DE
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da vigésima nona reunião ordinária do
Colegiado do Curso cle Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no día 12 de setembro de
2013. às 16 horas. na sala A-118 do Campus Jardim
das Avenidas. Araranguá.

)

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mi] e tl'eze. às dezasseis horas. na sa]a A-] 1 8
do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de Tecnologias
da Inf'armação e Comunicação. devidamente convocados para reunião ordinária: Professora
E[iane Pozzebon. Prof'essora O]ga Yevseyeva: Professor Raderva] Marce]]no. Prof'essora
Luciana Bolan Friso. Professor Ricardo Alexandre Reínaldo de Mordes. Professor Robson
Rodrigues Lemos. Protêssora Solange Mana da Silvo e representante discente Gabrielli Ciasca
Venoso sob a Presidência do Professor Vilson Gruber. Coordenador do Curso de Tecnologias da
Inl'armação e Comunicação. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e
iniciou a reunião. Na sequência a Professora Solange solicitou a inclusão na pauta do item
-Validação do estágio feito em intercâmbio através do programei Ciências sem Fronteiras" que
ficou como n'.7. Em seguida passaram ao item 1 : Aprovação da .Ata da 28" reunião ordinária do
Colegiada do Curso de TIC. Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade. Após
analisaram o item 2: Participação do campus no SEPEX 2013 (23 a 26 de outubro). Professora
Eliane informou que participou da reunião com a Professora Kátia: onde foram definidos novos
padrões de apresentação dos projetos. Com a palavra o Prof'essor Vilson salientou a importância
da participação de projetos que representem o curso. Após ponderações o colegiado decidiu por
unanimidade que Q prometo desenvolvido pelas professoras l,uciana. Eliane e Olha representará o
curso no SEPEX. Passaram então ao item 3: Processo do aluno /\dventista. O relator. Professor
Roderval el'etuou a leitura do parecer pelo indeferimento da solicitação e pelo cancelamento da
discip[ina de sexta-feira neste semestre (20]3.2). O parecer foi aprovado peão co]egiado por
unanimidade. Em seguida passaram ao item 4: Processo do aluno Sandriane Naspolini. A
relatora. Professora Eliane. efetuou a leitura do parecer da comissão pelo deferimento da
prorrogação do curso por ujn semestre. O parecer foi aprovado pelo colegiada por unanimidade.
!tem 5: Alterações no PPC -- encaminhamento NDE. Professor Vilson salientou que as alterações
eíêtuadas são pequenas correções para renovação do reconhecimento do curso e solicitou a
apl'ovação para publicação do PPC. O Professor; expos ainda. que a disciplina de Relações
Interétnicas está com a carga horária menor do que as demais optativas do curso. sendo
necessário a ampliação para alcançar a integrali3ação das horas referente às cinco disciplinas
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pode ser alterada, pois trata-se de uma disciplina compartilhada com o demais cursos do campus.
Após ponderações o colegiado decidiu por unanimidade aprovar as alterações efetuadas no PPC,
mas que a disciplina de Relações Interétnicas permaneça com a carga horária intacta.
Posteriorlbente passaram ao item 6: Eleição para subcoordenaclor do curso. Professor Vilson
expos a necessidade da formação de uma comissão para organização da eleição do
subcoordenador e incentivou a participação de todos os professores do curso. O colegiado
decidiu por unanimidade que a comissão será formada pelas Professoras Eliane, Olga, a discente
Gabrielli e a técnica administrativa Franciele. Item 7: Validação do estágio feito eln intercâmbio
através do programa Ciências sem Fronteiras. Professora Solange relatou que existem casos de
alunos que foram para o programa Ciências sem Fronteiras, estão estagiando sem vínculo com a
UFSC e agora estão querendo validar como estágio obrigatório. Professor Robson sugeriu a
validação caso o aluno consiga comprovar que efetuou efetivamente o estágio. Professor Vilson
salientou que pelo PPC do curso o estágio obrigatório não pode ser validado. Na palavra o
Professor Ricardo recomendou aguardar uma solicitação formal de validação do estágio para
então o colegiado se manifeste. Após algumas ponderações a Professora Solange solicitou o
encaminhamento ao NDE para alteração no futuro PPC do curso, quanto ao Estágio l ser pré-
requisito do Estágio ll ou juntar os dois estágios, bem como análise dos critérios para validação.
O colegiado aprovou o encaminhamento por unanimidade. Por fim passaram ao item 6: Outros
que surgirem. Professor Vilson propôs a formação de uma comissão para análise dos processos
de transferência interna, externa e retorno de graduado e salientou a importância de ser formada
por um professor de cada área do curso. Professores Ricardo, Solange e Robson prontificaram-se
a participar da comissão. Professor Vilson comprometeu-se em convidar o Professor Fernando
Spanhol para também compor a comissão. Submetida à votação a comissão foi aprovada por
unanimidade. Professor Vilson informou que o Professor Juarez solicitou participação no
colegiado do curso e pâs a questão em votação. O colegiada decidiu por unanimidade pela
aprovação. Professor Vilson agradeceu a presença de todos que participaram direta ou
indiretamente da formatura do curso realizada em 06 de setembro. Ao final Professor Vilson
agradeceu a presença de todos e encerrou 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. A]
de 2013
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