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

Ata da quadragésima segunda reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia ] 0 de dezembro de
2014. às ]5 horas, na sala 319 do Campus Jardim
das Avenidas. Araranguá.
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Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quinze horas. na sala 319 do
Campus Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação: devidamente convocados para reunião ordinária: Professora
Analucia SchiafHno MoraJes. Professor .luarez Bento da Salva. Professora Luciana Bojan trigo.
Professora Olha Yevseyeva: Professor Paulo Césa Leite Estevas. Prof'essor Ricardo Alexandre
Reinaldo de Moraes, Professor Robson Rodrigues Lemos. Professora Solange Mària da Silvo e
discente William Mesquita, sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do
Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Justificaram a ausência. Prof'essor
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professora Patrícia Jantsch Fiúza. Professora Simone Meister
Somtner Bilessimo. Professor Roderval Marcelino, Professora Eliane Pozzebon e Professor
Fumando José Spanhol. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e
iniciou a reunião. Passaram então ao item 1 : Aprovação da Ata da 41' reunião ordinária do
Colegiado do Curso de TIC. O item foi aprovado por unanimidade. Após analisaram o item 2:
Homologação dos resultados das eleições. Professor Vilson efetuou a leitura da ata informando
eleita a chapa composta pela Professora Patrícia como Coordenadora e Proíêssor Robson como\
Subcoordenador. O colegiado votou pela homologação do resultado por unanimidade. Na
sequência passaram ao item 3: SICT -- SUL e SEPEX 2015, definição de professores que
possam fazer parte das equipes para organização de cada um dos eventos em 20]5.
Professor Vilson informou que a Professora Kátia solicitou que fosse passado o convite no
colegiado para que, no mínimo. dois (duas) professores (as) passem a participar da comissão de
cada evento. Professor Paulo salientou a importância dos eventos. principalmente do SICT-SUL.
Professora Luciana sugeriu que fosse encaminhado um e-mail pua todos os professores do
campus. Professora Solange colocou-se a disposição para participar. Ena seguida passaram ao
item 4: CPA e a importância da avaliação institucional (Professor Spanhol). Professor'
Vi[son justificou a ausência do Professor Spanho] e esc]areceu que o mesmo seria responsá''.,el
por explanar sobre esse item, bem como, sugeriu que o assunto fosse discutido na próxima
reunião. Professora Analucia explicou que o Professor Spaiüol relatada sobre o questionário
unificado para avaliação interna que será utilizado como ferramenta de gestão administrati'ç'a.
gerando indicadores que serão utilizados para a melhora dos serviços prestados pela UFSC. Esse
sistema de avaliação interno é de extrema importância para os processos de avaliação externos.
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como o ENADE e o reconhecimento de curso pelo MEC, portanto solicitou a participação de
todos nd É)reenchimento do questionário de avaliação que foi encaminhado por e-mail aos
professores e aos técnicos administrativos. Professor Vilson agradeceu os esclarecimentos da
professora -Analucia. Por fim passaram ao item 5: Outros que surgirem. Professora Olga
indagQU sôbre os monitores. Professor Paulo esclareceu que foram obtidas 34 vagas para o
próximo semestre. Professor Ricardo questionou sobre o ' professor substituto, que 'virá em
virtude do seu afastamento para capacitação, salientou que para o próximo semestre está com 3
disciplinas o que não é fácil de distribuir entre os professores já existentes. Professor Paulo
respondeu que a questão já está sendo analisada e que os contratos dos professores substitutos do
ano passado foram todos mantidos para o próximo ano, em virtude dos afastamentos. O discente
questionou sé haverá mudança na grade. do curso. Professor Vilson explanou que já estão
ocorrendo reformulações mas não haverá mudança total da grade. Ao final Professor Vilson
agradeceu a cooperação de todos durante o período que esteve na coordenação, salientou que as
meias propostas foram alcançadas e parabenizou a nova coordenação. Não havendo mais .nada a
declarar, eu, Franciele de Souza Caetanó Vieira, 'Assistente em Administração da Secretaria
Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos'presentes. Araranguá, lO
de dezembro de 2014.
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