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

Ata da trigésima reunião ordinária do Colegiado do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 08 de outubro 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 outubro do ano de dois mil e
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do
Informação e Comunicação, devidamente convocados
César Leite Esteves, Professor Alexandre
La Rocha, Professor Fernando José
Roderval Marcelino, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de
Rodrigues Lemos, Professora Solange Mana da Silva e
Anastácio e Raian Alves Pacheco, como convidada.
Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de
Comunicação. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos
reunião apresentando a Professora Patrícia como convidada e os dois
discentes. Ato contínuo justificou a ausência da Professora Eliane Pozzebon
participando de um evento. Na sequência o Professora Vilson solicitou a inclusão
de pauta: "Aprovação da comissão para definição de plano de
como item n'. 8 e "Professores Temporários e Substitutos"
Em seguida passaram ao item 1: Aprovação da Ata da 29'
Curso de TIC. Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade.
item 2: Aprovação do Edital de Eleição para subcoordenador. Professor Vi
devido à ausência da professora Eliane o edital será aprovado numa
entanto, salientou a necessidade de incluir mais um professor na comissão.
propôs a fazer parte da comissão. Professora Solange também se dispôs a fazer caso
impedimento por o professor Roderval ser ex subcoordenador. Submetida a
comissão é aprovada por unanimidade. Passaram então ao item 3:
efetuou a leitura do parecer do DAE que instrui os docentes a cerca da
solícita mais atenção dos professores do curso. Em seguida
Portaria de Transferências e Retornos. Professor Vilson
para analisar os processos de transferências e retornou e
o máximo possível o edital para que haja mais
Definição do per6lMrofessor que substituirá a

treze, às dezesseis horas, na sala A-1 1 8 do
Colegiado do curso de Tecnologias da

para reunião ordinária: Professor Paulo
Leopoldo Gonçalves, Professor Fábio Rodrigues De

Soanhol Professor Márcio Vieira de Souza. Professor
Morais, Professor Robson

representantes discente Alan Nehemias
Professora Patrícia Jantsch Fiuza sob a

Tecnologias da Informação e
presentes e iniciou a

representantes
que estava

de dois itens
capacitação docente", que ficou

que ficou como item de pauta n'. 9
reunião ordinária do Colegiado do

Após analisaram o
son esclareceu que

próxima reunião. No
Professor Roderval se

haja algum
votação à nova

Menção 1. Professor Vilson
atribuição da Menção T e

passaram ao item 4: Aprovação da
relatou que já foi formada uma comissão
solicitou que os professores divulgassem

procura do que no semestre passado. Item 5
Professor VilP]
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também deve ser discutido o perfil do professor que substituirá o Professor Alexandre. Em
seguida expôs no retroprqetor as disciplinas que estão descobertas para o próximo semestre
solicitando que a partir destas sqa definido os perfis. Com a palavra o Professor Márcio
salientou que sua remoção para o EGC é certa, faltando apenas a formalização. 'Professor Paulo
ressaltou que antes da definição dos perfis dos professores a serem contratados é necessário
analisar se os professores estão alocados nas suas áreas. Professor Vilson demonstrou por meio
de slides no retroprojetor que alguns professores no intuito de âcar nas suas áreas estão
migrando para outros cursos. Professor Ricardo sugeriu que seja feito um levantamento de
professores de todo o campus por área de atuação, pra qual cubo foi feito o concurso. bem
como a mtençao .pessoal do professor e somente após análise destes dados verificar quais
disciplinas picam descobertas. Professor Paulo salientou que as áreas 'de gestão e educação no
TIC estão enfraquecidas. Professora Solange concordou com o professor Paulo e acrescentou que
a distribuição de Professores não é equânime. Professor Ricardo explicou que ex stem menos
professores da área de gestão e educação devido à grade curricular do curso e sugeriu que se
otimizasse o oferecimento de disciplinas para o semestre 2014.1 , verificando quais as turmas que
realmente serão necessárias, ressaltando que o número de turmas e alunos matriculados em
2013.2 pode ser utilizado como base para verificar a demanda para o semestre 2014.1. Neste
sentido sugeriu que as disciplinas de Tópicos Especiais l e ll da Engenharia da Computação e
Tópicos Especiais em Tecnologias Digitais do TIC sejam oferecidas no mesmo horário e com o
mesmo conteúdo, pois: estas disciplina tem ementas abertas. Professor Vilson salientou que o
pe:Hil.dos professores deve ser definido pensando, também nos outros cursos. Após discussão o
colegiado decidiu por unanimidade manter a vaga de Professor Substituto do Professor Fabiano e
definiu o períll do professor que substituirá a Professora Mana como ciência da computação
Posteriormente passaram ao item 6: Plano de ocupação dos laboratórios de TI para 2014.1.
Professor Vilson solicitou que os professores entreguem suas propostas para ocupação dos
laboratórios para o próximo semestre, para que assim não ocorra o que vem acontecendo no
semestre de 2013.2. Após a formulação de todas as propostas o professor Vilson comprometeu-
se a encaminha-las a direção do campus e a TI. O item foi aprovado por unanimidade. Item 7:
Propor.laboratórios de ensino para o curso de TIC. Professor Vilson salientou a importância de
que cada professor elabore um plano na sua área para ser encaminhado. Professor Paulo ressaltou
que a instrução que foi passada ao campus é que devem ser observadas as atas que já estão
abertas. Item 8: Aprovação da comissão para definição de plano de capacitação docente
Professor do Vilson relatou que em função do prazo a comissão foi definida ad rleÃere/zdum
sendo composta pelos Professores Ricardo, Vilson e Eliane. Submetida a votação à comissão foi
aprovada por unanimidade. Item 9: Professores Temporários e Substitutos.' Professor Vilson
informou que o contrato dos professores temporários foi prorrogado até o final do ano e indagou
se o colegiado tem interesse na permanência deles. O colegiado decidiu por unanimidade pela
permanência dos professores que tiverem interesse. Por 6lm passaram ao item 10: Outros que
surgirem. Não houve deliberações acerca deste item. Ao final Professor Vilson agradeceu a
presença de todos e encenou 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 outubro de 2013.
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