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Ata da trigésima sétima reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. realizada no dia ] 5 de julho .de 20] 4,
às 16 horas, na sala A-11'8 do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos quinze dias do mês de julho de dois mi] e quatorze, às dezasseis horas, na sa]a A-] ] 8 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. Schiaíbno Mordes, Professora Eliane
Pozzebon, Professor Fernando José Spanhol, Professora Luciana Bolan Friso, Professora Olha
Yevseyeva: Professor Paulo César Leite Esteves, Professora Patrícia Jantsch Fiúza, Professor
Ricardo Alexandre Reinando de Morais, Professor Robson Rodrigues Lemos; Professora Sinaone
Meister.Somlner Bi]essimo e Professora So]ange ]\daria da Silvo, sob a Presidência do Professor
Viison Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação.
Justiülcaram á ausência. Professor Roderval Marcelino. Professor Juarez Bento da Salva e
Professor Fábio Rodrigues De La Rocha. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou
aos presentes e iniciou a reunião. Na sequência solicitou a inclusão dos seguintes itens de pauta:
Solicitação de quebra de pré-requisito dos discentes Rafael e Gabriele, que ficou como n'. 5,
So[icitação dê alteração de status da disciplina no histórico do aluno Miche] Andreas: que ficou
como n'. 6 e solicitação de vaga docente conforJne encaminhamento do NDE, que ficou como il'.
8. Sendo que o item n' 5 passou a ser o de n'. 9, o de n'. 6 ülcou o n'. 7 e o de n' 7 ficou o de n'.
1 0. Passaram então ao item ] : Aprovação da Ata da 36' reunião ordinária do Colegiado do Curso
de TIC. O item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram o item 2: Aprovação dos Planos
de Ensino de 2014.2. Professor Vilson deu ciência ao colegiado do curso que alguns planos de
ensino foram entregues e analisados. Outros ainda estão faltando. Solicitou, ainda que todos os
professores assinem os planos que estarão na secretaria acadêmica. Na sequência passaram ao
item 3: Aprovação dos Planos de Ensino das disciplinas de Banco de Dados e Estrutura de
Dados. Professor Vilson da ciência ao colegiado que os planos de ensino destas disciplinas sã(5
excepcionais em virtude do intensivo que será ministrado. Em seguida passai'am ao item 4:
Solicitação de aproveitamento de vaga efetuada pela Professora Patrícia de Sá. PI'ofessora Vilson
informou ao colegiado que existe um processo de solicitação de vaga da Professora Patrícia e n
solicita nomeação de um relator para analisar e formular um parecer. Professora Eliane salientou rl
que se não há vaga, não há necessidade de análise da solicitação.Professor Paulo esclareceu que ,,©
a Professora Patrícia tem o perfi] que pode contribuir na mesma área do Professor Márcio é que a Z]

iu\«EiR.fosse analisado a solicitação assim colmo
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será nos demais colegiados. Após discussão a Professora Patrícia Fiúza Hlcou nomeada a relatora
do processo. Item 5: Solicitação de quebra de pré-requisito dos discentes Rafae] e Gabriele.
Professor Vilson salielltou que em virtude da falta de professores na disciplina de Banco de
Dados e Estrutura de Dados, dois alunos solicitaram a quebra de pré-requisito para cursarem
juntas as duas disciplinas no próximo semestre. O colegiado do curso aprovou as solicitações e
esclareceu que para o semestre de 2014.2 todos os alunos que estiverem na lista de frequência da
disciplina de Estrutura de Dados (20]4.]) que solicitarem a quebra de pré-requisito esta será
Aprovada. Posteriormente passaram ao item 6: Solicitação de alteração de status da disciplina
]lo histórico do aluno Miche] Andreas. Professor Vilson expôs ao colegiado que o aluno' está
cursando uma disciplina no EGC e esta consta no histórico como extra curso, por isso a
solicitação pala altera-la para optativa. Após discussão o colegiado aprovou por unanimidade a
alteração. Item 7: Encerramento do semestre -- Informes. Professor Vilson relatou que no
semestre de 2014.1 diversos alunos solicitaram segunda avaliação e salienta a importância de
lembrar em sala de aula.o Art. 74 da Resolução 1 7/1997 do Cun. Professora Solange coníjrmou e
salientou que os motivos, muitas vezes, são infundados. Professor Paulo esclareceu que nesses
casos a legislação deve ser seguida. Professor Vilson ressalta a importância do cumprimento dos
prazos no anal do semestre. Professora Olha indagou a possibilidade de ter um professor tutor na
disciplina e disse que nesse semestre contou com a ajuda de um monitor em sala o que contribuiu
muito para a ininistração das aulas. Professor Vijson esclareceu que foi repensado com os demais
cultos para que a noite os laboratórios estalam livres para o curso de TIC e sugeriu que fosse
novamente feito um trabalho de alocação dos laboratórios, conforme semestre passado. Professor
Ricardo comprometeu-se a encaminhar a tabela para preenchimento dos dias de aulas em
laboratório para o coordenador do curso. Item 8: Solicitação de vaga docente, confonne
encaminhamento do NDE. Professor Vilson explicou que o NDE sugeriu o encaminhatnento de
memorando à Direção Acadêmica para aproveitamento pelo curso de TIC de vaga destinada ao
curso de Engenharia da Comp.utação para área de Pesquisa Operaciolaal, em virtude da migração
de professores do TIC para ENC. Professor Paulo salientou que esta questão de migração
irrestrita de professores deve ser analisada. Professor Ricardo ressaltou que a migração é natural
devido a vontade pessoal dos professores e a necessidade das fases mais avançadas do curso.
Pfoíêssor Vilson esclareceu que a Direção Acadêmica permitiu que fosse chamado um professor
na vaga. no entanto isso ainda não foi feito pelo colegiado da ENC e salientou que a vaga deve
't'ir para o TIC, pois a professora Analúcia está cobrindo disciplinas da ENC. Professor Fernando
sugeriu que fosse analisado o perfil dos professores que já estão aprovados em concursos. Após
discussão foi aprovado o encaminhamento do memorando. Item 9: Visita do MEC --
Documentação. Professor Vilson solicitou a cooperação de todos os professores, principalmente
na atualização dos currículos e descreveu mais itens a serem atendidos para a visita do MEC que
será de 27 a 30 de agosto. Por Htin passaram ao item 10: Outros que surgirem. Professor Robson
informou a dificuldade de encon.tear salas disponíveis para montar o laboratório e ressaltou que a
solução encontrada foi a condensação dos horários dele juntamente com os Professores Fernando
e Patrícia a Him de transformar a sala de aula em laboratório. Ao final, Professor Vílson
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 Académica:
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 1 5 de juWlo de
2014 ..,.''
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