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Aos dois dias do mês de março de dois mil e onze, quinta-feira, às dezesseis horas,
reuniram-se na sala 1 03 no Prédio do Campus Araranguá para a TERCEIRA reunião
do Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, os docentes e
representante discente, abaixo listados:

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES

Prof.GIOVANIMENDONÇALU
Prof.JUAREZ BENTO DA SI
Profa. LUCIANA BOLAN
Profa.MÁRCIABARROS DE
Prof.RICARDO
Representante

P
P
P

of.ANDERSON LUIZFER
ofa.ELIANE POZZEBON
of. EUGÊN10 SIMÃa $:

ALI P

discen

Havendo auórumfdá''prof. Anderson Luiz Fernandes Perez deu boas vindas aos

presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta contendo os seguintes

itens: 1) Definição do calendário de reuniões do colegiadol 2) Apreciação do parecer

referente ao pedido de redistribuição do professor Luciano Rosa da Universidade
Federal da Grande Dourados para a Universidade Federal de Santa Catarina

Campus Araranguá, relator prof. Anderson Luiz Fernandes Perez; 3) Definição das
disciplinas que serão ofertadas como cursos de férias (fevereiro/julho)t 4) Definição

do professor que representará o TIC na comissão organizadora da Primeira Semana
de Integração; 5) Regras para a atualizaçáo dos diários de classe para os próximos
semestres. Na PALAVRA LIVRE o prof. Anderson informou aos presentes que saíra

edital para monitoria, por hora o campus continuará com o mesmo número de
monitores do ano anterior, três monitores, um para programação, um para cálculo e

outro para física. O prof. Anderson informou ainda que a profa. Patrícia tentará

quórumf1:8'prof. Anderson Luiz Fernandes
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pleitear mais vagas para monitoria para o campus Araranguá. O prof Anderson

também informou os presentes que será aberto edital para contração de professores

temporários. O curso de TIC terá três professores temporários para as seguintes

áreas: 2 para programação e um para negócios digitais. O prof. Anderson comentou

que até o final de março é possível fazer ajustes na ementas das disciplinas. O prof.

Anderson solicitou aos professores que atualizem o CV Lattes até o final de abril.
Esta atualização é necessária, pois o curso de TIC está em processo de

reconhecimento pelo MEC. O prof. Anderson colocou em votação a aprovação da
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o

prof. Anderson sugeriu a inclusão de mais dois pontos de pauta, ficando assim os

itens para deliberação: 5. 7) Deão/ção do ca/endádo de reun/ões do co/eg/ado; 5.2)

Apreciação do parecer referente ao pedido de redistribuição do professor Luciano
Rosa da Universidade Federal da Grande Dourados para a Universidade Federal de

Santa Catarina Campus Araranguá, relator prof. Anderson Luiz Fernandes Perezl

5.3) Definição das disciplinas que serão ofertadas como cursos de férias

(fevereir04ulho)t 5.4) Definição do professor que representará o TIC na comissão

organizadora da Primeira Semana de Integraçãol 5. 5) Regras para a atualização dos

diários de classe para os próximos semestresl 5.6) Indicação do representante do
colegiado para a coordenação de estágios 5. 7) Redução do número de ingressantes

r70 curso de 7'/C. Na sequência o prof. Anderson iniciou a discussão do item 5.1 da

pauta: Definição do calendário de reuniões do colegiado. Após ampla discussão

o prof. Anderson colocou em votação o calendário de reuniões até julho, que foi
aprovado por unanimidade. O mesmo ficou definido da seguinte forma: março, dia
021 abril, dia 061 maio, dia 1 11 junho, dia l e julho, dia 6. Dando prosseguimento a

pauta, o item 5.2: Apreciação do parecer referente ao pedido de redistribuição
do professor Luciano Rosa da Universidade Federal da Grande Dourados para
a Universidade Federal de Santa Catarina Campus Araranguá, relator prof.
Anderson Luiz Fernandes Perez. O prof. Anderson leu o parecer para os presentes

e em seguida colocou o tema em discussão. Alguns professores argumentaram que
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é melhor preservar a vaga para um profissional que tenha um perfil mais para a área

de inovação. O professor Anderson colocou o parecer em votação que teve 3 (três)

votos a favor e 7 (sete) contra, ficando desta forma INDEFERIDO o pedido de

redistribuição do prof. Luciano Rosa da UFGD para o Campus UFSC Araranguá. Na

seqüência iniciou-se a discussão sobre o item 5.3) Definição das disciplinas que
serão ofertadas como cursos de férias (fevereiro/julho). O prof. Anderson

explicou aos presentes que existem algumas disciplinas quem tem um alto índice de

retenção, desta forma é interessante que o colegiado oferte estas disciplinas em

período de férias, em fevereiro e julho, com o objetivo de diminuir a retenção de
alunos. Após ampla discussão, o colegiada decidiu por unanimidade que as
disciplinas com grande índice de retenção de alunos poderão ser ofertadas em
período de férias desde que tenham um número mínimo de interessados, 12 (doze

alunos), que o prof. responsável pela disciplina concorde em ministrar aulas no

período de férias e que a carga horária da disciplina seja computada em sua carga
horária semestral. O item 5.4) Definição do professor que representará o TIC na

comissão organizadora da Primeira Semana de Integração foi posto em
discussão. O prof. Anderson passou a palavra para o prof. Giovani que discorreu
sobre a primeira Semana de Integração e apontou a necessidade de cada curso de

graduação indicar um prof. representante para participar da comissão organizadora
do evento. O mesmo ressaltou a importância do evento, sobretudo porque terá

participação direta dos alunos na organização e também porque contará horas em

atividades complementares. Após discussão ficou decidido por unanimidade que

a profa. Márcia Barras de Sales representará os cursos de Tecnologias da
Informação e Comunicação e Engenharia de Computação na comissão
organizadora do evento. Na sequência foi dado inicio a discussão sobre o item 5.5)

Regras para a atualização dos diários de classe para os próximos semestres.
O prof. Anderson recomendou que todos os professores mantenham os diários de
classe atualizados, principalmente porque teremos em breve uma vista do MEC para
reconhecimento do curso de TIC. O prof. Anderson sugeriu que os professores
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deixem os diários na secretaria académica após as aulas. Os professores

argumentaram que não é necessário manter os diários na secretaria, uma vez que a
comissão do MEC avisa com antecedência a data da visita. Ficou decidido por

unanimidade que TODOS os professores preencherão o diário eletrânico, conforme

planilha elaborada pelo prof. Rogério da Engenharia de Energia, para que sejam
impressos antes da visita do MEC. Na sequência foi dado inicia a discussão sobre o

item 5.6) Indicação do representante do colegiado para a coordenação de
estágio. O prof. Anderson informou aos presentes que entreou em contato por email

com o prof. Paulo Esteves e o mesmo concordou em assumir a coordenação de

estágio. Após discussão ficou decidido por unanimidade que o prof. Paulo Esteves
será o coordenador de estágio dos cursos de Tecnologias da Informação e
Comunicação e Engenharia de Computação. O prof. Anderson iniciou a discussão

sobre o item 5.7) Redução do número de ingressantes no curso de TIC. Foi
discutida a necessidade de reduzir o número de ingressantes para o curso de TIC,

que atualmente oferta 100 vagas anuais. Após ampla discussão ficou decidido por
unanimidade que será elaborado um estudo sobre qual seria o número ideal de

ingressantes considerando instalações físicas, número de desistências, e
compromisso com o projeto REUNI. O resultado desde estudo será levado para a
reunião do Conselho do Campus que se realizará em 15 de março. O prof. Anderson

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a
Luiz Fernandes Perez, lavrei a presente ata que, após lida e

a pelos presentes.

declarar, eu, Anderson

aprovada, LCa:


