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

Ata da quadragésima reunião ordinária do Colegiado
do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 21 de outubro de
2014, às 15h:45m horas, na sala A-319 do Campus
Jardim das Avenidas, Araranguá.
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A os vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quinze horas e quarenta e cine(J\x \.l
:=.;;1':.:1;i:.'X:3'ib'ãÉ'c«:p"; A','mg"á, ...iàm-* .; *É«:"'« m.mb''; d' C.l.gi.d. ''
do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocadas para reunião
ordinária: Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professora Analucia SchiafHino Mordes,
Professor Fernando José Spanhol, Professora Luciana Bolan trigo, Professora Olha Yevseyeva,
Professora Patrícia Jantsch Fiúza, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Mordes, Professor âA
Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Justiülcou a ausência, ;ilê$;p'
Professor Juarez Bento da Salva. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos ''u;/7
presentes e iniciou a reunião. Na sequência solicitou a inclusão do seguinte item de pauta

unan midade. Professor Robson questionou se poderia ser feita a previsão de qual o período que .f..:$
ele poderia fazer a capacitação. Professor Ricardo explicou que o plano é feito para quatro anos L/
o plano atual é de 2015 a 2018, como o plano está completo .não tem como fazer essa previsão
nesse momento. Profe$$gr Robson pediu para registrar a data de quando fez o pedido para a
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capacitação. Professora Analucia sugeriu que o professor que não cumprir o cronograma tenha
uma penalidade. Professor Femando concordou com a professora Analucia. Após discussão
sobre o plano o professor Vilson solicitou que fosse formada uma comissão para rever o plano de
capacitação com propostas e previsão dos novos professores no plano. Comissão formada pelos
professores Alexandre, Robson e professora Solange. Item 3: Aprovação do ad r(:ÁerendzJm sobre
a distribuição das vagas e regras para admissão por transferências e retornou. Professor Vilson
pediu para os professores divulgarem as vagas do curso. Professor Ferrando pediu material para
divulgação. Item 4: Apresentação e aprovação dos horários das disciplinas 2015/1 . O item foi
aprovado por unanimidade. Item 5: Criação da comissão eleitoral para nova coordenação e
subcoordenação. Professor Vilson mencionou que a professora Eliane, que está ausente na
reunião, se propôs a participar da comissão, e comentou sobre a experiência da professora que já
participou de outro processo eleitoral. Professor Vilson solicitou a fomiação da comissão
eleitoral. Comissão formada pela professora Eliane, professor Fumando e professora Simone.
Item 6: Relação do número de vagas para monitoria. Após discussão Hlcou decidido que a
demanda para monitoria seria de 10 vagas. Uma vaga para a disciplina de Produção Textual, uma
vaga para a disciplina de Programação 1, uma vaga para disciplina de Programação 11, uma vaga
para a disciplina de Fundamentos Matemáticos 1, uma vaga para a disciplina de Elaboração de
Trabalhos Acadêmicos, uma vaga para a disciplina de Programação Orientada a Objetos, uma
vaga para a disciplina de Sistemas Multimídia 11, uma vaga para a disciplina de Estrutura de
Dados, uma vaga para a disciplina de Banco de Dados, uma vaga para a disciplina de
Organização e Arquitetura de Computadores. Professor Vilson solicitou encaminhamento do
número de vagas para monitoria para o professor Paulo. Item 7: Informes gerais. Professora
Simone questionou sobre o cronograma do concurso para professor. Professor Vilson esclareceu
que o cronograma será o que foi enviado, com as datas dentro de cada período mencionado no
cronograma O discente Lulas questionou se os suplentes do CALTIC podem participar da
reunião de colegiado como ouvinte. Professor Vilson falou que podem participar. 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, 21
de outubro de 2014.

(

2


