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

Ata da trigésima primeira reunião ordinária do
Colegiada do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 14 de novembro de
2013, às ]6 horas, na sala A-1 1 8 do Campus .Jardim
das Avenidas. Araranguá.

1 Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às clezesseis horas, na sala A-
2 118 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso dc
3 Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados pala reunião ordinária:
4 Professor Paulo César Leite Esteves, Professor Fábio Rodrigues De La Rocha, I'rofessor
5 Fernalldo José Spanhol, Professor Roderval Marcelino, Professor Robson Rodrigues Lemos,
6 Professora Solange Mana da Salva, Professora Eliane Pozzebon, Professor Juarez Bento da Sirva,
7 Professora Luciana Bolan Frigo, Professora Olga Yevseyeva. Professora Patrícia .lantsch Fiuza c
8 representantes discente Alan Nehemias Anastácio e Lulas dos Santos Ferreiro sob a Presidência
9 do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da Infornaação e

10 Comunicação. Justificaram a ausência Professores Alexandre e Ricardo. Havendo quórum o
1 1 Professor Vilson cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião solicitando o cancelamento do
12 item de pauta n'. 5 "Solicitação de validação de disciplinas efetuada pela aluna Suelen" em
i3 virtude da aluna ter desistido de validar a disciplina de Estágio, pois não possui os pré-requisitos
i4 necessários. Ato contínuo, incluiu o item n'. 8 "Discussão do perfil da Professora Mana para
IS preenchimento da vaga de Bancos de Dados". Em seguida passaram ao item 1: Aprovação da
16 Ata da 30' reunião ordinária do Colegiado do Curso de TIC. Após discussões o colegiado
17 decidiu por alterações e aprovação na próxima retmião. Após analisaram o item 2: Aprovação da
18 ata da 7' reunião extraordinária do Colegíado do curso de TIC. Comi a palavra a Professora
19 Patrícia solicitou que fosse justiílcada sua ausência na 7' reunião extraordinária, haja vista quc
20 informou o presidente do colegiado que não compareceria. Após discussões o colegiado decidiu
21 por alterações na ata e aprovação na próxima reunião. Passaram então ao item 3: Proléssores
22 Substitutos. Professor Vilson informou que o TIC teria vaga de substitutos no lugar dos
23 Professores Paulo, Márcia e Alexandre e salientou que na vaga do Professor Alexandre encontra-
24 se o Professor Fabiano, no lugar do Professor Paulo está o Professor Tadeu que está atendendo a
25 Engenharia e referente à vaga da Professora Márcia encontra-se a Professora Mana que se
26 encontra de licença maternidade, porém com contrato vigente até março dc 2014, portanto não
27 retorna a atividade, restando à vaga de programação a ser preenchida. Prof'essora Solangc
28 solicitou a antecipação do item n'. 8 devido a correlação dos assuntos. "Discussão do perfil da
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'/:-'ç U +

(

'.}



30

3 !
32

que a Prof'essora Mana entrou em cantata coill ele infomlando da clísponillili(tadc clcl.i cm
assumir a vaga ref'erente a 13anco de l)aços. I'roltssoi Vilson esclareceu ttillda. quc
antcl-iormente foi traçado pelo colegiada o l)erfil dc um í)rolbssor quc assumisse as discil)limas clc
Banco de Dados l e ll e ressaltou quc a I'rohssora fdarta sc clisl)(\s a ininistrá-las. ProlLssor
Paulo inl'armou que existe um novo edital para pior'estores eletivos do campus dc .'\raianguil club
sel-á lançado. portanto é necessário resolver a questão do precncllimcnto da vaga imcdiatanlcntc.
Pro+bssor Felnando expôs que a Prol'essora Mana resolveria dc imediato os pioblcmas do curso.
dilêrentemente de um novo concurso que denloraiia muito até scr efbtivado. PiolLssora l.uciana
salientou que a Professora Mana não é da área de 13anco de [)idos e que ];uturamcnte c]a migrará
para outra área e indagou sc terá espaço para isso. Proltssor Vílson clencou as arcas para as
quais a Prof'essora Mana poderá migrar tendo em vista quc há necessidade no curso. Ap(is
discussão ficou decido por unanimidade pelo colcgiaclo pelo prccnclliillcnto da \aga l)cla
Professora Mana e exclusão desta vaga no concurso a scl' lançado. Ato cantil)uo. o colegiada
deliberou pela formalização da situação da Proíêssora Márcia. quanto ao seu retorno ou o c(5digo
dc -.'aga. Em seguida passaram ao itci]] 4: Crédito da disciplina de Relações Intcrétnicas.
Professor Vllson esclareceu quc a disciplina é um pré-requisito legal para rccoilhecimento dc
coiso. sendo obrigatória sua institucionalização. porém no campus clc Ataranguá a carga horária
atiit)uída foi apenas de três créditos em contrapasso das disciplinas optativas ofêreciclas pelo
curso de TIC que são de dois ou quatro créditos. o quc tcm prejudicado a íntegralízação do curso
pelos alunos. Professor Vilson propôs a transfomlação da disciplina para qualio créditos sendo
dois presenciais e dois à distância. O colegiado aprovou por unaninlidadc a proposta com o
encaminhamento à Direção para que intemledeic a alteração com os cíemais cursos. Item 5:
P[itno de ocupação dos laboratórios pala 20] 4.] . 1'rof'cssor Vi]son expôs quc em reunião anterior
flor solicitado a cada professor que lesse utilizar os laboratórios no semestre de 2C) 1 4. 1 claboiassc
um plano de ocupação para quc assim seja cfbtuada uma única solicitação ao actor dc ll.
Prof'essora Eliane acrescentou que o problema está na falta de laboratórios para atividadcs dc
ensino. Prolbssor Vilson concordou com a obscr\ação e salientou que o plano clc ocupação é
exatamente en] viilude dessa insuficiência. ProlLssor .luarez ressaltou club existem dois
labor'atórios no campus do Mato Alto que ll-ituramente. após a contratação de um l lotoiista para
o micro-õnibus fazer o transporte dos alunos. poderão ser utilizados. Prolbssora Diga expôs quc
muitos alunos trazem os próprios computadores para as aulas. sendo uma possível solução
aumentar o espaço físico para esses casos. não tendo a necessidade de um novo laboral(brio. Após
discussão ficou decidido pelo calculado à composição dc uma comissão pala criação dc um
plano de ocupação .juntamente com os demais cursos- bem como o levantamento clãs principais
necessidades rel'erentcs aos lataorat($ríos. ProíLssores Robson e Olha sc propõem a Ihzcr parte da
comissão que I'oi apro''''ada por unaninlídade pelo colegiada. I'ostcriormente passaram ao item 6:
Renovação de Reconhecimento do Curso de TIC. Proíbssor Vílson agradeceu a compreensão c
empenho de todos os professores e inl'ol'mou como está a situação do reconhecimento. bem colmo
reiterou a necessidade de atualízação de currículo para os piotessoies do curso. Item 7: C'aso
Prol'. lábio. Com a palavra o Prol'essor lábio relatou o ocorrido e sugeriu que ttlguma nledicla dc
repreensão fosse adorada. I'roí'essor Fernando ressaltou a importância de seguir o regimento cjo
curso. Após discussão ficou decidido que o Prolbssor deve lbrmalizar a situação para então sel
tomado às medidas pertinentes. Por flm passeiam ao item 9: Outros quc surgiicm. Prolcssora
Elianc informou que no dia 21 de novembl'o ocorrerá a eleição para o Galgo dc sul)coorcleilaclor
do curso. tendo como única candidata a proltssora I'atrícia. Proltssora Patrícia ft/ sua
apresentação aos membros do colegiada e pediu o apoio de todos. Ao final Prolêssor Vilson
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo nlaís nada a clcclarai. cu.
Franciele de Souza Caetano Vieiia. Assistente em /\dministração da Secictaria Académica.
livrei a presente ata que. se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá- 1 4 dc novcn l)lo
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