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

Ata da trigésima sexta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 10 de junho de 2014,
às 16 horas, na sala A-1 18 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.

)

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala A-1 18 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, Professora Analucia SchiafEno Mordes, Professora Eliane
Pozzebon, Professor Fernando José Spanhol, Professora Olha Yevseyeva, Professor Robson
Rodrigues Lemos, Professora Solange Mana da Silva, Professora Patrícia Jantsch Fiuza c
Discente Roberto Dozol Machado. sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador
do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. JustiHlcaram a ausência Professor
Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Professor Roderval Marcelino, Professora Simone
Meister Sommer Bilessimo, Professor Juarez Bento da Silva e Professora Luciana Bolar Frigo.
Não justificaram a ausência Professor Fábio Rodrigues De La Rocha e Professor Paulo César
Leite Esteves. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e iniciou a
retmião. Na sequência solicitou a inclusão dos seguintes itens de pauta: Aprovação da disciplina
ARA7007 Intercâmbio ]ll, que ficou como n'. 2 e Apreciação e discussão da propostas
encaminhada pelo NDE quanto a reformulação das disciplinas de Estágio e TCC, que ficou como
n'. 6. Ato contínuo, Professora Solange solicitou a inclusão do item n'. 7, Composição dos
membros do NDE. Ficando do seguinte modo a nova ordem: item 2 passou a ser o item 3, item 3
Htcou o 4 e assim sucessivamente. Passaram então ao item 1 : Aprovação da Ata da 35' reunião
ordinária do Colegiado do Curso de TIC. O item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram
o item 2: Aprovação da disciplina ARA7007 -- Intercâmbio 111. Foi esclarecido que a disciplina é
referente ao terceiro semestre que os estudantes ficam em intercâmbio. A disciplina foi aprovada
por unanimidade. Na sequência passaram ao iton 3: Análise final dos memorandos da última
reunião. Professor Vilson agradeceu a cooperação de todos que contribuíram para a formulação
dos memorandos e informou que o texto final é aquele que foi encaminhado via e-mail e, sendo
aprovado, serão encaminhados à Direção Acadêmica. Posto em votação os memorandos são
aprovados por unanimidade. Em seguida passaram ao item 4: Portaria para os professores
responsáveis pelos laboratórios do curso de TIC. Professor Vilson esclareceu que o item já fbi
discutido na reunião do NDE. Professor Robson informou que os equipamentos referentes aos
laboratórios vieram para o campus, porém não vieram com a configuração especificada, desta
forma alguns foram utilizados pela administração. Todavia, a Diretora AdmiOj8rativa
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3 1 responsabilizou-se em averiguar esta situação. Professor Vilson ressaltou a necessidade de
especificar por meio de portaria os professores responsáveis pelos laboratórios e sugeriu a
nomeação do Professor Robson e do Professor Fernando. A sugestão foi aprovada por
unanimidade pelo colegiado. Item 5: Aprovação do parecer da comissão referente aos processos
de transferência e retornos. Professora Solange efetuou a leitura do parecer que recomendou o
deferimento de todos os pedidos. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado do
curso. Professor Fernando ressaltou a necessidade de atualizar o número de vagas do curso em
relação à demanda histórica que já se consolidou. Posteriormente passaram ao item 6:
Apreciação e discussão da proposta encaminhada pelo NDE quanto a reformulação das
disciplinas de Estágio e TCC. Professor Vilson relatou que o NDE criou uma comissão que
discutiu as questões inerentes à disciplina de Estágio e TCC e informou que a proposta
formulada pela comissão será encaminhada via e-mail aos membros do colegiado para
apreciação e sugestões, para que haja aprovação do novo modelo e que este possa ser
implementado em 2015.1 . Item 7: Composição dos membros do NDE. Professora Solange expôs
a preocupação quanto à representatividade de cada uma das áreas na composição do NDE e se
colocou a disposição para colaborar com a área de gestão. Professor Vilson colocou o item em
discussão e ressaltou a necessidade de integrar o NDE realmente os professores que estejam
comprometidos com o núcleo do curso. Após discussões a participação da Professora Solange no
NDE é aprovada por unanimidade. Por fim passaram ao item 8: Outros que surgirem. Professor
Ferrando informou que assumiu a Comissão setorial da CPA aqui no campus e solicitou o apoio
dos professores do curso. Professor Vilson parabenizou a participação de um professor do TIC
na CPA e relembrou que a coordenação do TIC já havia pleiteado junto à direção a
implementação de uma comissão no campus UFSC Araranguá. Ao anal, 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, 10 de junho de
2014
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