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

Ata da trigésima quinta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 12 de maio de 2014,
às 15 horas, na sala A-1 19 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, na sala A-1 19 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, devidamente convocados para reunião ordinária: Professor
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professor Fábio Rodrigues De La Rocha, Professor Juarez
Bento da Salva, Professora Luciana Bolar Frigo, Professora Patrícia Jantsch Fiuza, Professora
Olga Yevseyeva, Professor Robson Rodrigues Lemos, Professor Roderval Marcelino, Professora
Simone Meister Sommer Bilessimo e como convidado Professor Fabrício de Oliveira Ourique,
sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. JustiHlcaram a ausência Professor Paulo César Leite Esteves,
Professora Eliane Pozzebon, Professora Solange Mana da Silva, Professor Fernando Spanhol e
Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Morais. Havendo quórum o Professor Vilson
cumprimentou aos presentes e deu por aberta à reunião. Na sequência esclareceu que a reunião
estava acontecendo em uma segunda feira excepcionalmente, em virtude das bancas de mestrado
e devido haver assuntos urgentes a decidir. Em seguida, passaram à apreciação dos seguintes
itens de pauta: Item 1: Aprovação da Ata da 34' reunião ordinária do Colegiado do Curso de
TIC. O item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram o item 2: Solicitação de
Prorrogação do Curso em um semestre efetuada pela aluna Paluana Selau de Oliveira (Processo
n'. 23080.020883/2014-3 1). Professor Vilson leu o requerimento da aluna e entregou o processo
para ser analisado por cada um dos presentes. Após análise o colegiada decidiu por unanimidade
pela prorrogação. Item 3: Aprovação da distribuição das vagas e regras da portaria de
transferências e retornos para o semestre de 2014.2. Professor Vilson informou que existem 217
vagas para o curso do TIC e que pretendia dividi-las igualmente entre os incisos, salientou ainda
que as regras continuariam as mesmas. O colegiado aprovou por unanimidade a divisão de vagas
e a mantença das regras. Em seguida passaram ao item 4: Discussão do número de vagas
ofertadas pelo curso. Professor Vilson informou que foi instruído pelo Sergio Pinto da
PROPLAN quanto a impossibilidade de diminuição das vagas, o que pode ser limitado é a oferta.
Professor Alexandle salientou que a quantidade atual de alunos que ingressam no curso por
semestre compromete a qualidade pedagógica nas disciplinas de Programação. O colegiado
decidiu por ui)animidade transferir a discussão para outra reunião em que haja mais membros
participantes. Item 5: Apresentação da proposta de horário para 2014.2. Professor Vilson
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3 1 esclareceu que o encaminhado aos professores via e-mail tratava-se apenas de uma proposta de
horário. Explicou ainda, que a partir da primeira proposta surgiram sugestões de alguns
professores. Em seguida apresentou, juntamente com o professor Fabrício, o quadro de horário
de cada professor presente. Esclareceu que houve casos que os professores trocaram seus
horários sem informa-lo o que prejudicou a composição da proposta. Professora Simone opinou
para que fosse redigido um documento oHlcial com todas as demandas do curso. Professor
Robson ressaltou que após identificar as demandas é necessário solicitar concurso para efetivo.
Professor Vilson esclareceu que existem muitos professores cooperando com outros cursos.
Professora Olga enfatizou que é necessário requerer um corpo docente para o campus como um
todo e não por curso. Professor Roderval destacou que um dos motivos da preferência dos
professores pelos outros cursos é o horário mais flexível e a quantidade menor de alunos.
Relembrou também que a vaga do Professor Márcio ainda não foi preenchida o que fragiliza o
curso na área de comunicação. Professor Juarez ressaltou a importância de elaborar um
documento formal à direção acadêmica do campus solicitando esclarecimento acerca das vagas
do professor Márcio e da Professora Márcia. Professora Simone destacou que a maioria dos
horários dos professores do campus encontram-se engessados devido alguns professores serem
de Araranguá, mas terem atividades em Florianópolis, podendo estar no campus somente alguns
dias da semana e salientou a necessidade de um rodízio de professores para lecionarem nas
sextas a noite. Professor Vilson apresentou as áreas que estão descobertas e os perfis dos
docentes que precisam ser contratados. Professor Juarez relembrou a importância de formalizar
lml requerimento de vagas para efetivo junto à Direção Académica. Após apresentação e ciência
da proposta de horários o colegiado decidiu pelo encaminhamento de memorando à Direção
Académica do campus solicitando as vagas dos professores Márcio e Márcia, bem como,
requerendo professores efetivos para as vagas descobertas. Professor Roderval se dispôs a
elaborar o último. Posteriormente, passaram ao item 6: Definição de um novo supervisor de
TCC. Professor Vilson esclareceu que de acordo com o regulamento de TCC (Art. 9), o
colegiado deve indicar o supervisor de TCC, escolhido em reunião Ordinária do Colegiado, com
mandato de um ano. Por esta razão, o professor Ricardo solicitou a saída da disciplina de TCC
que já estava com ele há um ano. Na sequência indagou se alguém tinha interesse de lesionar a
disciplina. Professor Roderval questionou se o Professor Ricardo só largou TCC ou pegou
alguma outra disciplina. Professor Vilson destacou que se ninguém pegasse a disciplina a mesma
ficaria descoberta. Após discussão o colegiado decidiu por unanimidade deixar em aberto esta
disciplina. Item 7: Solicitação de Tratamento Especial Domiciliar efetuada pelo aluno Maycon
Freitas. Professor Vilson efetuou a leitura do novo atestado médico juntado pelo aluno.
Professora Simone informou que não se sentia tranquila para decidir a situação sem lml parecer
de Lmla instância superior e indagou se não seria o caso de perícia médica. Professor Alexandre
ressaltou a importância de consultar o DEN sobre a questão. Professora Luciana esclareceu que
no caso de dificuldade de realizar o tratamento domiciliar, poderia ser indicado o trancamento
excepcional. Após discussão o colegiado decidiu por unanimidade pelo encaminhamento do caso
à Direção Acadêmica. Por Him passaram ao item 8: Outros que surgirem. Professora Patrícia
informou que foi aprovado pelo Grupo de Pesquisa em Mídia e Conhecimento, fomento junto à
FAPESC para a realização do l Seminário Regional de Mídia e Conhecimento nos dias 17 e 18
de setembro de 2014, no campus da UFSC/Araranguá. Salientou que será um evento com
palestrantes de renome nacional e que dará enfoque à pesquisa no primeiro dia e ao mercado de
trabalho no segundo dia, sendo uin evento importante tanto para os alunos da graduação quanto
para os da pós-graduação. 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,
pelos presentes. Araranguá, 12 de maio de 2014.
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