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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDnqÁRiA DE COLEGiADO DO CURSO DE
TECNOLOGIAS DA nqFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da trigésima nona reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 09 de setembro de
2014, às 14 horas, na sala A-319 do Campus Jardim
das Avenidas, Araranguá.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala A-
319 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 Eliane Pozzebon, Professor Fernando José
Spanhol, Professora Luciana Bolan Frigo, Professora Olga Yevseyeva, Professor Paulo César
Leite Esteves, Professora Patrícia Jantsch Fiuza, Professor Robson Rodrigues Lemos, Professora
Simone Meister Sommer Bilessimo, Professora Solange Mana da Salva, discente Roberto Dozol
Machado e como convidado Professor Mauricio Girardi, sob a Presidência do Professor Vilson
Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Justificaram a
ausência. Professora Analucia Schiaffino Mordes, Professor Fábio Rodrigues De La Rocha,
Professor Juarez Bento da Silva, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes e Professor
Roderval Marcelino. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e deu
por aberta à reunião. Na sequência solicitou a inclusão dos seguintes itens de pauta: Lista Pós-
Doc a pedido do Professor Robson, que ficou como n'. 13, sendo que o então item 13 Hlcou como
n'. 10 e o item de n' 10 passou a ser o item n'. 5. O discente Roberto Dozol Machado solicitou a
inclusão do item: Alteração dos horários das disciplinas semipresenciais, que ficou como item de
n'. 14, sendo que o então item de n'. 14 passou a ser o item n'. 16. O Professor Fernando
solicitou a inclusão do item, substituição do membro da comissão de pesquisa que ficou como
item de n'. 15, sendo que o então item n'. 15 passou a ser o item de n'. 1 8 e aprovação de ajuste
de carga horária das alunas Emily Rubert Friso e Sthéfanie Paula Cachoeira Rezena foi inclusa
pelo Professor Vilson e ficou como item de n'. 17. Em seguida, passaram à apreciação.dos
seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação do quarto relatorio parcial e do relatório final do
estágio probatório do Professor Vilson Gruber. Professor Vilson retirou-se da sala. Professor
Mauricio Girardi efetuou a leitura dos relatórios da comissão recomendando aprovação. Os
relatórios foram aprovados por unanimidade. Após analisaram o item 2: Aprovação .do quarto
relatório parcial e do relatório final do estágio probatório da Professora Olha Yevseyeva.
Professora Osga retirou-se da sala. Professor Mauricio Girardi efetuou a leitura dos relatórios da
comissão recomendando aprovação. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. Item 3:
Aprovação do segundo relatório do estágio probatório do Professor Robson Rodrigues Lemos.
Pmfessor Robson retirou-se da sala. Professor Alexandre efetuou a leitura do parecer
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recomendando a aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Em seguida passaram ao
item 4: Aprovação do segundo relatório do estágio probatório do professor Fernando José
Spanhol. Professor Fernando retirou-se da sala. Professora Solange efetuou a leitura do parecer
recomendando a aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Item 5: Aprovação do
segundo relatório do estágio probatório da Professora Patrícia Jantsch Fiúza. Professora Patrícia
retirou-se da sala. Professora Luciana efetuou a leitura do parecer recomendando a aprovação. O
parecer foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, passaram ao item 6: Aprovação de
parecer do pedido de afastamento para capacitação externa (Pós Doc) do Professor Ricardo
Alexandre Reinaldo de Moraes. Professora Patrícia efetuou a leitura do parecer recomendando a
aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Item 7: Aprovação do parecer para
capacitação externa (Pós Doc) da professora Eliane Pozzebon. Professor Vilson efetuou a leitura
do parecer recomendando a aprovação. O parecer foi aprovado por unanimidade. Item 8:
Aprovação da ata da 38' reunião do Colegiado de Curso de graduação em Tecnologia da
Informação e Comunicação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 9: Indicação de 02
professores para a comissão de projetos de extensão. Indicados pelos membros do colegiado, os
professores Vilson Gruber e Patrícia Jantsch Fiúza. As Indicações foram aprovadas por
unanimidade. Item 10. Definição de períil para as disciplinas sem professores para o semestre de
2015/01 (02 vagas para o Curso de TIC e uma compartilhada entre os Cursos de Engenharia da
Computação e Energia Concurso) para o semestre de 2015/01 . Professor Vilson ressaltou que
são duas vagas e meia e relatou para o colegiado que, para o semestre de 2015/01 as seguintes
disciplinas estarão descobertas e sem professores: "Programação em Computadores l e ll,
Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados 11, Sistemas Operacionais, Engenharia de
SoÊware 11, Web Semântica, Desenvolvimento de Sistemas WEB". além das disciplinas que o
professor Marcio lecionava. Professor Vilson propôs que as duas vagas fossem utilizadas para
atender a área das tecnologias computacionais, uma vez que as necessidades são maiores nesta
área sem professores efetivos. Não houve consenso nesta proposta, então após argumentação das
professoras Simone e Solange que não concordaram, estas sugeriram que uma das vagas fosse
destinada a área de gestão, área esta também sem consenso da maioria dos membros do
colegiado. Professores Vilson e Solange sugeriram formação de uma comissão composta por
dois membros de cada área do curso do TIC para apresentar propostas após levantamento de
necessidades. Após discussão o colegiado efetuou votação para que fosse feito uma comissão
para que apresente argumentos para a utilização destas duas vagas. A comissão foi assim
estabelecida: Professora Simone, Professora Solange, Professora Luciana, Professora Eliane,
Professora Patrícia e Professor Fernando. Professor Vilson sugeriu uma reunião extraordinária
para definição do perfil das vagas e comentou ao colegiado que a mesma poderá ser realizada
caso seja solicitada para atender aos prazos da Direção Acadêmica, logo após o levantamento
desta comissão. Professor Vilson ficou encarregado de repassar a previsão de horário para
2015/01 sem professores com as necessidades de professores para as disciplinas relatadas
anteriormente, para análise da comissão formada. Professora Solange sugeriu apresentação de
proposta para próxima reunião ordinária e que fosse antecipada para o dia primeiro de outubro.
A sugestão da professora Solange foi aceita por unanimidade por todos os membros. Ainda neste
item, a meia vaga (esta compartilhada com os demais cursos da Engenharia da Computação e
Energia) foi definido por unanimidade que o perfil deverá ser utilizado para atender a disciplina
de Fundamentos Matemáticos do curso do TIC. Item 1 1. Planos de ensino faltantes e listas de
notas/presenças. Professor Vilson solicitou ao colegiado manter os documentos em ordem na
secretaria académica. Item 12. Disciplina de Elaboração de Trabalhos Académicos. Professor
Vilson sugeriu que algum professor contribuísse assumindo a disciplina, e que é de suma
importância para que os discentes não fiquem sem aulas nesta disciplina, não houve candidato,
então o professor Vilson acabou assumindo esta disciplina por falta de candidatos. Item 13. Lista
pós Doc. Após discussão ficou deliberado que o professor Vilson encaminhará a documentação
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aos professores e na próxima reunião farão a discussão. Item 14. Alteração dos horários das
disciplinas semipresenciais do período vespertino para matutino. Após discussão ficou
deliberado o encaminhamento de readequação dos horários junto a secretaria. Item aprovado por
unanimidade. Item 15. Substituição membro da comissão de pesquisa. Professor Fernando
solicita a substituição como membro de pesquisa. Professor Robson se candidatou. Substituição
aceita e aprovada por unanimidade. Item 16. Avaliação INEP/MEC. Professor Vilson apresentou
o resultado da avaliação, no qual o curso obteve como conceito geral nota quatro (equivalente a
Muito Bom). Agradeceu a todos pelo empenho. Item 17. Aprovação de ajuste de carga horária
das alunas Emily Rubert Friso e Sthéíànie Paula Cachoeira Rezena. Após análise o colegiado
aprovou por unanimidade. Item 18. Outros que surgirem. Não houve deliberações acerca deste
item. Item 19. Informes gerais. Professor Vilson solicitou em nome da professora Kátia a
representação do curso do TIC nos três eventos, Sictsul, Portas Abertas e Sepex que ocorrerão
nos meses de setembro e outubro. Professora Patrícia informou as datas e horários do MidCon, a
realizar-se nos dia 17 e 1 8 de setembro. Ao ülnal Professor Vilson agradeceu a presença de todos
e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Valdirene Motta Hahn Gonçalves,
Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada pelos presentes. Araranguá, 09 de setembro de 2014.
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