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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEG]ADO DO CURSO
DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO '

Ata da trigésijna quarta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. realizada no dia 29 de abria de 20]4.
às 14 horas. na saia A-] 19 do Campus .Jardim das
Avenidas. Araranguá.
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Aos vinte e nove dias do mês .de abria do-ano de dois mi] e quatorze: às quatorze horas- na sala
A-1 19 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membi;os do Colegiado do pulso de
Tecnologias da Informação e Comunicação. devidamente convocados para reunião ordinária:
Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves. Professora Eliane Pozzebon. Prof'assar Fernando .rosé
Spanhol, Professora Luciana Bolan Frigo. Professora Osga Yevseyeva. Professor Paulo (.ésai
Leite Esteves, Professor Robson Rodrigues Lemos. Professor Roderva] ]üarcelino. Professora
Simone Melster Sommer Bilessimo, Professora Solange Mana da Salva. Discente Lucas dos
Santos Ferreira e como convidado Professor Anderson Perez. sob a Presidência do Professor
Vilson Gruber. Coordenador do Curso de Tecno.logias da Informação e Comunicação.
.lustiHlcaram a ausência Professor Fábio Rodrigues De La Rocha, Professor Ricardo Aléxandre
Reínaldo de Mordes e Professora Analucia SchiafHno Mordes. Havendo quórum o Prohssoi
Vilson culllprimentou aos presentes e iniciou a reunião. Na sequência solicitou a
conlplementação do item de pauta n'. 10 que Htcou "Discussão referente à quantidade de vagas
do edital de transferências e retornos de 2014.2 e formação de comissão para análise dos
processos". Passaram então ao item 1 : Aprovação da Ata da 33' retmião ordinária do Colegiado
do Curso de TIC. O item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram o item 2: Relatório de
Estágio Probatório da Professora Patrícia Jantsch Fiuza (Processo n'. 23080..02665/2013-84).
Protêssora Luciana eí'etuou a leitura do parecer da comissão recomendando aprovação. O parecer
foi aprovado por unanimidade pelo cojegiado. Na sequência passaram ao item 3: Aprovação do
Terceiro Relatório de avaliação parcial de desempenho do estágio probdtório de Simonê Meister
Somnler Bilessimo (Processo n'. 2308Õ.042597/201 2'64). Professora Silnone retirou-se da sala.
Ato contínuo. Professora Eliane eíétuou a leitura do parecem da comissão recomendando
aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Em seguida passaram) ao
item 4: Aprovação Progressão funcional de Professora Adjunto l para Professora Adjunto 11 de
Simone Meister Sommer Bi[eÉ;cimo (Processo n'. 23080.013075/20]4-1 7). Proíêssola Ejiane

eGetuou a leitura do parecer da comissão recomendando aprovação. O parecer 6oi aprovado poi
unanimidade pelo colegiado. Item. 5: Apreciação e aprovação do tel'ceiro relatório de estágio
probatório da Professora Osga (Processo n'. 23080.045330/20] 2-29). Professora Osga retirou-se
da sala. Professor Anderson efetuou a leitura do parecer da comissão recomendando aprovação.
O parecer foi aprovado.por unanimidade pejo coleglado. Posterjgfmçnte passaram ao item 6:
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Apreciação e aprovação do relatório de
Prol'essora Olha (Processo n'. 23080.01
parecer da comissão recomendando
colegiado. Item 7: Solicitação de
Professor Vilson informou a
Alexandre efêtuou a leitura dos
.Domiciliar. Professora Olha
Prof'essora Solange indagou se o aluno não
expôs que o atestado estava
decidiu por unanilllidade
específica. CID. o período de afastamento. bem como as
Ato contínuo: passaram ao item 8:
de paginas do TCC. Professor
trata-se da alteração no PPC que. após a
retirada de qualquer conteúdo. A
curso. Item 9: Definição de professores
informou que em breve o curso passará
profbssol' com portaria responsável
laboratórios utilizados pe.lo curso são
responsável. Professora Eliane sal tentou
vil-tudo do compartilhanlento entre os
laboratórios específicos do curso. Professor Robson
pelo laboratório que pretende montar com os
ínforJnou que é necessário um professor
definição de ocupação dos laboratórios.
pela desnecessidade de um professor
implementados os de uso específico. o
Discussão referente à quantidade de vagas
fomlação de comissão para análise dos processos. Professor Vilson informou
anterior venceu sendo necessária a
divulgação em virtude do número de
colegiado terá que reavaliar a questão do número de
era diurno e noturno. Professor Alexandre concordou
de vagas. na intenção de fomecer um suporte melhor aos alunos. Professor Vilson
no momento não tem como alterar e sugeriu que o tema fosse discutido em unia
reullião. Professora Eliane propôs a renovação da
avaliação dos processos. Prof'escora Solange
processos. com muitas validações para analisar: sendo necessária uma
reunião com vários prof'essores para que se analisem todos em um só momento. Professor Vilson
solicitou a contribuição de todos na análise dos processos. Após discussão. ficou estabelecida a
comissão colrlposta pelos Professores Alexandre, Robson e Solange. A comissão íbí
por unanimidçide pelo colegiado. Por flnl passaram ao item l l : Outros que
Solange informou a necessidade da Indicação de dois nomes para a
comissão de pesquisa do campus e se dispôs para indicação.
propôs a participar A aprovação da participação dos Professores Fernando e
comissão de pesquisa do campus foi aprovada
final Professor Vilson agradeceu a presença de
nada a declarar. eu: Franciele de Souza Caetano Vieira. A:sistellte em
Secretaria Acadêmiea. lavrei a presente ata
Araranguá. 29 de abril de ;.01 4.
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api'ovada
surgirem. Professora

representação docente na
Professor Fernando também se

Solange na
por unaJlimidade pelo eolegiado do curso. Ao
todos e eJlcerrou a reunião. Não havendo mais

Adlllinistração da
aprovada. será assinada pelos present

&
g

/

...#:;:s


