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

Ata da trigésima terceira reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 1 1 de março de 2014,
às 15 horas, na sala A-1 18 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, na sala A-1 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, devidamente convocados para reunião ordinária: Professora
Analucia SchiafHno Mordes, Professora Eliane Pozzebon, Professor Fábio Rodrigues De La
Rocha, Professor Juarez Bento da Silva, Professora Luciana Bolan Friso, Professora Olha
Yevseyeva, Professor Paulo César Leite Esteves, Professora Patrícia Jantsch Fiuza, Professor
Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Professor Robson Rodrigues Lemos, Professor
Roderval Marcelino, Professora Simone Meister Sommer Bilessinlo, Professora Solange Mana
da Silva e como convidado Professor Anderson Perez, sob a Presidência do Professor Vilson
Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Justificaram a
ausência Professor Fernando José Spanhol e Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves. Havendo
quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião. Com a palavra o
Professor Anderson requereu a inclusão do item de pauta "Progressão funcional de adjunto lml
para adjunto dois do Professor Vilson Gruber" que ficou como item 3. O professor Vilson
solicitou a antecipação de alguns itens de pauta e assim ficou a nova ordem: item 2 passou a ser
o item 6, item 5 ficou o 2, o item 3 ülcou o 4, o item 4 ficou o 5, o item 6 ficou o 7, o item 7 ficou
o 8 e o item 8 ficou o 9, o item 9 por sua vez ficou o item 10. Professor Ricardo solicitou a
inclusão do item l l "Solicitação de afastamento do Professor Ricardo" restando o item 12 como
assuntos gerais. Passaram então ao item 1: Aprovação da Ata da 32' reunião ordinária do
Colegiado do Curso de TIC. O item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram o item 2:
Aprovação do terceiro relatório de estágio probatório do prof. Vilson Gruber. Professor Vilson
retirou-se da sala. Professor Andersoll efetuou a leitura do parecer da comissão recomendando
aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Na sequência passaram ao
item 3: Progressão funcional de adjunto um para adjunto dois do Professor Vilson Gruber.
Professor Anderson efetuou a leitura do parecer da comissão recomendando aprovação. O
parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Em seguida passaram ao item 4: Relatório
de Estágio Probatório do Prof. Fernando José Spanhol. Professor Ricardo efetuou a leitura do
parecer da comissão recomç;qdando aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo
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Robson retirou-se da sala. Professor Ricardo efetuou a leitura do parecer da comissão
recomendando aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.
Posteriormente passaram ao item 6: Processo de afastamento para Pós Doutoral do Prof. Juarez
Bento da Silva. Professor Juarez retirou-se da sala. Professor Roderval efetuou a leitura do
parecer que recomendou a aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.
Item 7: Solicitação da quebra de pré-requisito efetuada pelo aluno Filipe Ribeiro. Professor
Vilson esclareceu que o aluno é formando, portanto está matriculado em todas as disciplinas
necessárias para integralização do curso, restando apenas à disciplina ARA721 1 que tem como
pré-requisito ARA7207. Posto em votação a matrícula na disciplina ARA721 1 é aprovada por
tulanimidade pelo colegiado do curso. Ato contínuo, passaram ao item 8: Definição de dia e
horário das reuniões de colegiado para o ano de 2014: O professor pâs o item em discussão e
ficou decidido que a reuniões serão na segunda semana de cada mês, ás terças-feiras, às 16h,
podendo ser alterada e caso suba alguma particularidade. Item 9: Aprovação dos Planos de
Ensino. Professor Vilson informou que praticamente todos os planos de ensino foram entregues e
que já foram devidamente analisados. Salientou ainda, a importância desta documentação
quando da visita do MEC. Após discussão, os planos de ensino foram aprovados pelo colegiado
por unanimidade. Item 10: Apresentação da proposta de alocação dos laboratórios (Comissão:
Professores Olga Yevseyeva, Analúcia SchiafHno Mordes e Robson Rodrigues Lemos).
Professor Vilson ressaltou que na ultima reunião foi composta uma comissão para facilitar a
questão das alocações dos laboratórios de informática. Professor Robson efetuou a leitura do
parecer da comissão. Professor Vilson informou que a ideia era encaminhar o parecer para
direção do campus e solicitou que os membros presentes informassem as demandas existentes
para acrescentar no parecer. Professor Paulo esclareceu que é possível analisar a solicitação de
utilizar os laboratórios de informática do campus Mato Alto. Professor Juarez informou que a
direção já trabalha na questão de ampliação do campus Jardim das Avenidas e que os
laboratórios do campus Mato Alto possivelmente serão utilizados pela pós-graduação. Professor
Roderval indagou sobre a possibilidade de utilizar eventualmente os laboratórios da UNISUL.
Professor Juarez disse que essa é uma questão a ser ponderada. Professora Simone salientou a
importância de comunicar aos demais quando um professor não for usar os laboratórios no dia
reservado. Professora Analucia questionou sobre a divisão de turmas quando estas estiverem
com um número excedente de alunos. Professor Vilson esclareceu que esta é uma discussão que
deve ser encaminhada ao NDE. Professor Ricardo sugeriu que fosse pego uma sala grande e
transformada em laboratório. Após discussão e registros de demandas, decidiram por
unanimidade pela aprovação do parecer e encaminhamento à direção do campus. Item ll:
Solicitação de afastamento do Professor Ricardo. Professor Ricardo formalizou seu pedido de
afastamento toda segunda-feira em virtude de atividades acadêmicas desenvolvidas no campus
Florianópolis. O afastamento foi aprovado por unanimidade. Por Him passaram ao item 12:
Outros que surgirem. Professora Solange solicitou a cooperação de todos, pois estará passando
nas salas de aula chamando os alunos para uma reunião referente à disciplina de estágio
obrigatório. Professor Ricardo requereu a colaboração dos professores orientadores da disciplina
de TCC e informou que se houverem muitos alunos matriculados sem ideias para o projeto é
necessário que os orientadores participem de uma aula da disciplina para instrui-los. 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
Acadêmíca, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, l l
de março de 20 1
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