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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e onze, quarta-feira, às quatorze horas,
reuniram-se na sala 101 no Prédio do Campus Araranguá para a QUARTA reunião
ORDINÁRIA do Colegiada do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação,
os docentes e representante discente, abaixo listados:

Prof. ALEXANDRE LEOpoLDO GONÇALVES .Ói?Hg
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ ....!Éeeg::::V
Profa. ELIANE POZZEBON (!S> ''"
Prof.EUGENIO SIMAO
Prof.GIOVANIMENDONÇA
?i'of.JUAREZ BENTO DA SI
Profa.LUCIANA BOLAN FRIGO
Profa. MARCIA BARROS DE SALES
Prof. MARCIO VIEIRA DE SOUZA
Prof.PAULO CÉSARLEITE ESTEVES
Prof.RICARDOALEXANDREDE
Representante

blavendo quórum, o prof. Andersori'Lniz Fernandes Perez deu boas vindas aos

presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta contendo os seguintes
Xlerls: 1) Aprovação do regimento de estágios 2) Alteração das ementas de Banco de

Dados l e Banco de Dados 111 3) Alteração dos planos de ensino das disciplinas

Informática na Educação l e Educação a Distância ll 4) Dossiê de cada professor
com comi)rotação. O prof. Anderson solicitou aos professores que ministram aulas

práticas que alertem os alunos a náo comer e beber dentro dos laboratórios, para

evitar acidentes que possam ocasionar danos aos computadores. O prof. Anderson

informou que em reunião dos coordenadores de curso a profa. Patrícia solicitou que
cada coordenador recomendasse aos seus pares para evitar concluir a aula antes

do horário previsto, bem como evitar a leitura de artigo ou textos complementares
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solicitação partiu da profa. Patrícia, pois ela recebeu algumas reclamações de
alunos do Campus. O prof. Anderson comunicou aos presentes sobre a importância

em utilizar o novo template do Moodle para as disciplinas presencias e semi-

presenciais. O prof. Anderson solicitou ao professores que publiquem o plano de
ensino no ambiente Moodle. Em seguida o prof. Anderson deu início a ordem do dia.

O prof. Juarez solicitou a inclusão de um ponto de pauta para tratar da inversão das

disciplinas de Eletrõnica Digital e Organização e Arquitetura de Computadores l para

o curso de Engenharia de Computação. Q prof. Anderson sugeriu a inclusão de um

novo ponto de pauta sobre a unificação dos planos de ensino. Todos os presentes
concordaram com as duas inclusões na pauta da reunião, ficando as deliberações

na seguinte ordem: 7) ,4prov'anão do reg/mento de esfág/o, 2) .4/geração das ementas

de Banco de Dados l e Banco de Dados 111 3) Alteração dos planos de ensino das
disciplinas Informática na Educação l e Educação a Distância ll 4) Dossiê de cada
professor com comprovaçãol 5) Inversão do oferecimento das disciplinas de
Eletrõnica Digital e Organização e Arquitetura de Computadores l para o curso de

Engenharia de Computaçãol 6) Unificação dos planos de ensino. O prol. Anderson

deu início às discussões sobre o Item 1 - Aprovação do regimento de estágio. O

prof. Anderson comentou com os presentes a importância do regimento de estágio e

então passou a palavra ao prof. Paulo Esteves, responsável pela elaboração do

regimento de estágio. O prof. Paulo fez um breve relato sobre as normas do
regimento de estágio e frisou que o regimento proposto está em consonância com
as normas atuais de estágio da Universidade, bem como com a lei de estágio.

Alguns professores argumentaram que o estágio poderia ter validade como TCC
0'rabalho de Conclusão de Curso) e vice versa. O prof. Anderson explicou que náo

está previsto a validação do TCC como estágio, porém o regulamento de estágio,

que está em fase de consulta pública, pelos membros do colegiada de TIC, prevê o

aproveitamento das atividades de estágio como Trabalho de Conclusão de Curso,

desde que cumpridas às exigências Impostas pelo refe

discussão, o prof. Anderson colocou em votação a
ido regulamento. Após ampla

aposta do ento de
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Estágio elaborada pelo prof. Paulo que foi aprovado por unanimidade. O prof.
Paulo ficou responsável por fazer os ajustes apontados por alguns professores para

gerar um documento final que será anexado ao PPC do curso. Em seguido Inlciou-
se as discussões sobre o Item 2 - Alterações das ementas de Banco de Dados l

e Banco de Dados 11, propostas pelo prof. Alexandre. O prof. Anderson esclareceu

aos presentes que na última reunião de colegiado foi informado aos professores que

aqueles que identificassem inconsistências nas ementas das disciplinas sob sua

responsabilidade poderiam, até o dia 30/03, solicitar mudanças. O prof. Anderson

passou a palavra ao prof. Alexandre que então explicou aos presentes o motivo da
mudança nas ementas das disciplinas de Banco de Dados l e Banco de Dados ll. O

prof. Alexandre explicou que foi retirado o item "Organização física de banco de

dados" da ementa de BD-l e o mesmo foi incluído na ementa de BD-ll. O prof.
Alexandre argumentou que esta mudança se faz necessário, pois na disciplina de
BD-ll é que é tratado o assunto da organização física dos sistemas de banco de

dados. O prof. Anderson informou aos presentes que tais mudanças foram
discutidas em reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do TIC, realizada no

dia 30 de março, e que o NDE recomenda tal mudança. O prof. Anderson colocou a

matéria em votação, que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência iniciou-se a

discussão sobre o Item 3 - Alteração dos planos de ensino das disciplinas
Informática na Educação l e Educação a Distância 1. 0 prof. Anderson explicou

aos presentes que devido à quantidade de alunos matriculados na disciplina de
Informática na Educação l foi necessário ofertar a disciplina em caráter

semipresencial. Desta forma, a turma foi dividida, obedecendo a seguinte regra:
turma A: aulas presenciais nas terças-feiras e a distância nas quintas-feirasl turma

B: aulas a distância nas terças-feiras e presenciais nas quintas-feiras. A profa.

Márcia argumentou que a mudança foi necessária para melhorar o rendimento e a
qualidade das aulas. O prof. Anderson informou aos presentes que tais mudanças
foram discutidas em reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do TIC,
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Anderson colocou a matéria em votação, que foi aprovada por unanimidade. O
prof. Anderson deu início a discussão sobre a mudança no plano de ensino da
disciplina de Educação a Distância 1. C) prof. Anderson passou a palavra para a
profa. Márcia que explicou o motivo da mudança. A profa. Márcia explicou que o
plano de ensino original previa a elaboração de um trabalho prático em uma Escola

Estadual próxima ao Campus Universitário, porém em virtude do número de alunos

inscritos na disciplina, se torna inviável a realização de tal trabalho, bem como a

realização das aulas práticas em laboratório. Desta forma, a profa. Márcia informou

que teve que adequar às atividades práticas da disciplina para esta nova realidade.

O prof. Anderson informou aos presentes que tais mudanças foram discutidas em
reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do TIC, realizada no dla 30 de

março, e que o NDE recomenda tal mudança. O prof. Anderson colocou a matéria

em votação, que foi aprovada por unanimidade. A prof. Márcia comentou que foi
necessária a quebra de pré-requisito para alguns alunos se matricularem na
Disciplina de Educação a Distância 1. 0 prof. Simão argumentou que quebra de pré-

requisitos devem ser discutidas no âmbito do colegiado do curso. O prof. Anderson

explicou que tal discussão não foi levada ao colegiado, pois a quebra de pré-
requisito aconteceu no período de matrícula e foi necessária porque as disciplinas
de Informática na Educação l e Educação a Distância l estão, em virtude da
mudança da grade de disciplinas do curso, sendo ofertadas no mesmo período. O
prof. Simão sugeriu fosse posta em votação a quebra de pré-requisito da disciplina

de Educação a Distância. O prof. Anderson acatou a sugestão e colocou em votação

a matéria, que foi aprovada por unanimidade. O prof. Anderson iniciou a
discussão do Item 4 - Dossiê de cada professor com comprovação. O prof.

Anderson esclareceu aos presentes que o curso de TIC está em processo de
reconhecimento pelo MEC e por conta disso, faz-se necessário que cada professor
vinculado formalmente ao curso, prepare uma pasta com o CV Lattes devidamente

comprovado para entregar na secretaria acadêmica. Após discussões, ficou
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entrega-la na secretaria acadêmica até o dia 29 de abril. Ainda a respeito do Item 4,

o prof. Anderson e o prof. Alexandre comentaram que é importante que os
professores formalmente vinculados a programas de Pós-Graduação entreguem nos

respectivos colegiados que fazem parte algum documento que comprove tal
situação. O prof. Anderson argumentou que este documento é necessário para a

elaboração dos horários das disciplinas, bem como a distribuição da carga horária

por professor. O prof. Anderson argumentou ainda que este documento serve de

comprovação de que o prof. está realizando atividades fora do Campus Araranguá.

Após ampla discussão, ficou acordado entre os presentes que os professores que

tem atividades em programas de Pós-Graduação irão apresentar ao colegiado

documento que comprove tal atividade. Esta informação será necessária para a
elaboração da grade de disciplinas e a distribuição da carga horária do oróximo

$eme$!re..=.2Qili!.:2. O prof. Anderson iniciou a discussão sobre o Item 5 - Inversão

do oferecimento das disciplinas de Eletrõnica Digital e Organização e
Arquitetura de Computadores l para o curso de Engenharia de Computação. O
prof. Anderson passou a palavra ao prof. Juarez que explicou aos presentes que a

grade de disciplinas do curso de Engenharia de Computação contempla as
disciplinas de Eletrânica Digital e Organização e Arquitetura de Computadores l,

segunda e quarta fases, respectivamente, e que em virtude do Campus ainda náo

contar com um Laboratório de Circuitos Digitais, fica inviável ofertar a disciplina de

Eletrõnica Digital no próximo semestre. Desta forma, o referido professor propõe que

as disciplinas sejam ofertadas de maneira invertida, ou seja, na segunda fase
Organização e Arquitetura de Computadores l e na quarta fase Eletrânica Digital. O

prof. Juarez também argumentou que essa mudança poderia ser efetiva, visto que

Organização e Arquitetura de Computadores l é uma disciplina compartilhada entre

os cursos de Tecnologias da Informação e Comunicação e de Engenharia de
Computação e que para o curso TIC essa disciplina é ofertada na segunda fase,

evitaria disparidades de conhecimentos entre os discentes de ambos os cursos.
de EletrõnicaUma vez que o TIC náo possui em sua grade curricular a di39iplina

/

g
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Digital, os discentes deste curso ficariam em desvantagens aos discentes do curso

de Engenharia de Computação. O prof. Simão explicou aos presentes que discorda
da mudança porque conversando com a direção geral do Campus, foi informado que

era para evitar alterações nas grades curriculares dos cursos. O prof. Juarez, diante
desta informação solicitou ao prof. Anderson que retirasse a sua proposta de

alteração. O prof. Ricardo argumentou que essa alteração deveria ser discutida no

âmbito do Núcleo Temático do curso de Engenharia de Computação. Todos
concordaram com o prof. Ricardo e o encaminhamento desta matéria foi o de
submeter ao NDE da Engenharia de Computação a proposta de alteração de grade

curricular. O prof. Anderson iniciou a discussão sobre o Item 6 - Unificação dos
planos de ensino. O prof. Anderson explicou aos presentes que no semestre

2011.1 existem planos de ensino da mesma disciplina ofertada por mais de um

professor que estão com os planos de ensino diferentes. O prof. Anderson solicitou

aos presentes que para o semestre de 2011.2 todos tomem cuidado quanto a
elaboração dos planos de ensino e que disciplinas ofertadas por mais de um
professor tenha somente um plano de ensino. O prof. Anderson informou também
que no próximo semestre - 2011.2 -- planos de ensino diferentes para a mesma

disciplina serão rejeitados na reunião do colegiada. Na PALAVRA LIVRE o prof.
Anderson informou aos presentes que a UFSC ]icitou 57 (cinq(lenta e sete) novos

computadores para atender as demandas dos laboratórios do Campus Araranguá,

sendo que cada laboratório ficará com 25 (vinte e cinco) computadores e mais 3
(três) reversas. O prof. Anderson informou aos presentes que em reunião do NDE
ficou decidido consultar a Pró-Reitoria de Ensino sobre a legalidade das disciplinas

do TIC ofertadas disciplinas na modalidade gemi-presencial, considerando que o

curso ainda esta em processo de reconhecimento. O prof. Anderson leu aos
presentes a resposta da PREG aue informa que o curso de TIC pode ofertar até

20% da sua carga horária total disciplinas na modalidade semi-presencial. O prof.

Anderson informou que o Hospital Regional fará no sábado e no domingo um bazar

beneficente com produtos apreendidos pela Receita Fed e que maiores
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179 informações constavam no mural do Campus. O prof. Anderson agradeceu a
i80 presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu

i8i Anderson Luiz Fernandes Perez, lavr.ei a presente ata que, após lida e aprovada,
í82 será assinada pelos presentes.
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