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

Ata da trigésima segunda reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 03 de dezembro de
2013, às 10 horas, na sala A-1 18 do Campus Jardim
das Avenidas, Araranguá.
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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sala A-1 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
Informação e Comunicação, devidamente convocados para reunião ordinária: Professor
Rodrigues De La Rocha, Professor Fernando José Spanhol, Professor B.oderval
Professor Robson
Friso, Professora Olha
Leopoldo Gonçalves,
Reinaldo de Moraes sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso
Tecnologias da Informação e Comunicação. Justificaram a ausência Professores Juarez, Paulo e
Solange. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e
solicitando a inclusão do item "Complementação de disciplina ou criação
seminário" que ficou como n'. 9 e item "Substituição do Professor Márcio pela
Patrícia no NDE" como n'. 10. Em seguida a Professora Patrícia manifestou-se
substituição o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Passaram
Aprovação da Ata da 30' reunião ordinária do Colegiado do Curso
por unanimidade. Após analisaram o item 2: Aprovação da Ata
Colegiado do Curso de TIC. O item foi aprovado por unanimidade.
item 3: Aprovação da Ata da 7' reunião Extraordinária do Colegiada
foi aprovado por unanimidade. Em seguida passaram ao
Professor Vilson relembrou que a secretaria acadêmica
indagou se algum professor tinha alguma dúvida. Após os
professores do curso cumpram as datas e prazos.
11, distribuição de horas para os professores.
discutido no NDE e que a coordenação se comprometeu a apresentar uma
reunião. Professora Luciana informou que ao preencher o PAAD ainda não
irá orientar. Professor Ricardo esclareceu que os professores que já sabem que serão
orientadores devem lançar a orientação no PAAD para depois, quando o prazo abrir
preencher as alterações. Professor Fernando sugeriu que essa questão
discutida
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resultado da eleição do subcoordenador do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação.
Professora Eliane efetuou a leitura da ata de encerramento que constava o resultado da eleição da
professora Patrícia e, ao final, solicitou a homologação. O colegiada aprovou a homologação do
resultado por unanimidade. Item 7: Aprovação do ad rláeremdum nos processos de
transferências e retomo. Professor Vilson informou que devido aos prazos os processos foram
aprovados ad r(:Áeremdum, na sequência solicitou a aprovação. Professor Ricardo esclareceu que
foram dez processos deferidos e dois indeferidos devido a irregularidades nas suas situações com
as universidades de origem. Ato contínuo, passaram ao item 8: Instituição de comissão para
formulação da banca para o concurso de Banco de Dados. Professor Vilson informou que não foi
possível chamar a Professora Mana para a vaga, pois já havia sido encaminhado o processo para
lançamento do Edital. Na sequência sugeriu a formulação de uma comissão para composição da
banca. Professores Alexandre, Eliane e Ricardo se disponibilizaram a participar. A comissão foi
aprovada pelo colegiado por unanimidade. Item 9: Complementação de disciplina ou criação da
disciplina de seminário para equalização das grades curriculares, antiga e nova. Professor Vilson
fez um breve relato do que foi discutido NDE e expôs as propostas a serem votadas: l -
Complementação das disciplinas retroativas ou 2 Criação da disciplina de Seminário EAD.
Professor Alexandre informou que a primeira opção é como já vem se fazendo. Professor
Roderval explanou que a segunda opção refere-se a uma pesquisa ao longo do semestre para no
final apresentar um trabalho. Com a palavra o Professor Fernando salientou que a pesquisa
poderá ser voltada ao TCC. Após discussão ficou decidido pelo colegiado pela complementação
da disciplina conforme a primeira opção. Por ülm passaram ao item l l: Outros que surgirem.
Professor Robson indagou sobre a emissão de portaria para a comissão da qual está fazendo
parte. Professor Vilson comprometeu-se a veriÊlcar. Professora Analucia informou que precisará
de laboratório para lesionar sua disciplina no próximo semestre. Professor Vilson ressaltou que
após a proposta da comissão em mãos, encaminhará a Direção para regularizar a situação dos
laboratórios juntamente com os demais cursos. Professora Patrícia relatou os problemas que vem
enfrentando quanto ao espaço físico dos laboratórios, aluno alega que não veio à aula devido à
falta de espaço para assistir as aulas. Professora Eliane sugeriu que essa questão seja incluída no
relatório da comissão. Professora Analucia se prontificou a fazer parte da comissão juntamente
com o Professor Robson e Professora Olha. Professor Roderval noticiou que uma loja de roupas
femininas entrou em contato com ele informando que tem interesse em um profissional da área
de TIC. 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. Araranguá, 03 de dezembro de 2013.
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