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CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da quadragésima terceira reunião ordinária do
Colegiada do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 05 de março de 2015,
às 15 horas, na sala 319A do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala 3 19A 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 SchiafHino Mordes, Professora Eliane Pozzebon, Professor Fernando José Spanhol,
Professora Luciana Bolan Frigo, Professora Olha Yevseyeva, Professor Paulo César Leite
Esteves, Professor Robson Rodrigues Lemos, Professora Simone Meister Sommer Bilessimo,
Professora Solange Mana da Salva e discente Roberto Dozol Machado, sob a Presidência do
Professor Patrícia Jantsch Fiuza, Coordenadora do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. Justificaram a ausência, Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professor
Juarez Bento da Salva e Professor Vilson Gruber.. Havendo quórum a Professora Patrícia
cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião. Professora Patrícia leu a pauta da convocação e
deu as boas vindas a todos. Passaram então ao item l : Início do semestre. Avaliação e aprovação
dos planos de ensino. Os planos de ensino avaliados foram aprovados por unanimidade.
Professora Patrícia pediu que aos professores entregassem os planos assinados na secretaria
acadêmica. Ainda nesse item Hlcou determinado o horário das reuniões do colegiado do curso
para o semestre, primeira semana de cada mês na quarta-feira às 1 5h00min. A professora Simone
sugeriu sobre a coordenação dar a acolhida e orientação aos calouros na primeira semana de
aula. Professora Patrícia concordou com a Professora Simone e comunicou que na terça-feira iria
conversar com os calouros. Após analisaram o item 2: Aprovação do primeiro parecer do
processo de estágio probatório da professora Simone Meister Sommer Bilessimo. Professora
Eliane, relatora, fez a leitura do relatório com parecer favorável da primeira avaliação parcial do
estágio probatório da Professora Simone, sendo este aprovado por unanimidade. Na sequência
passaram ao item 3: Situação disciplinas sem professor. Professora Patrícia e professor Robson
relataram que se reuniram com os coordenadores dos cursos de graduação .de Engenharia de
Energia e Engenharia de Computação e verificaram as disciplinas sem professores. Professor
Robson exmos o quadro das disciplinas, explicando a situação de cada disciplina. Após amE
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discussão, professora Patrícia colocou em votação que o colegiado irá prezar que o professor
permaneça na área de atuação do concurso prestado pelo docente quando de seu ingresso no
Campus. Ponto aprovado por unanimidade. Conforme o quadro das disciplinas apresentado, a
Professora Patrícia de Sá Freire, aprovada no último concurso na área de gestão, irá ministrar
disciplinas três disciplinas. A Professora Solange leu os pontos do concurso que a professora
Patrícia de Sá Freire foi aprovada e disse que conforme o que foi aprovado anteriormente nessa
mesma reunião a indicação da professora Patrícia de Sá para ministrar essas disciplinas está
contrária ao ponto aprovado. E assim colocou que é contra essa indicação. Neste sentido, a
professora Solange sugeriu que a Patrícia de Sá Freire assumisse a disciplina ARA 7201
Inovação e Criatividade na Era do Conhecimento da primeira fase. Nesse item ainda após
discussão foi colocada em votação pelo cancelamento de três disciplinas que estão sendo
ofertadas este semestre e que estão com menos de 12 alunos matriculados. Seguiram-se as
votações. Cancelamento da disciplina ARA7239 Tópicos Especiais em Educação e Cultura
Digital 11. Cancelamento aprovado por unanimidade. Cancelamento da disciplina ARA721 8 Web
Semântica. Cancelamento aprovado por unanimidade. E cancelamento da disciplina ARA7224
Gestão do Conhecimento. Cancelamento aprovado por unanimidade. Professora Patrícia colocou
que será feito o redimensionamento. Professor Fernando se dispõe a. ministrar a disciplina
ARA7222 Redes Sociais e Virtuais que está descoberta, já que uma das disciplinas que iria
ministrar foi cancelada e verificando o horário dessa disciplina não choca com o horário das
outras disciplinas ministradas pelo professor. O colegiado indica então o professor Fernando
sendo da área de educação assuma essa disciplina. Ponto aprovado por unanimidade. Em
seguida passaram ao item 4: Situação da vaga de substituto para disciplinas em aberto. Após
discussão foi colocado em votação pelo deslizamento da professora Ana Paula e liberação da
vaga. Ponto aprovado por unanimidade. A Professora Patrícia comunicou o colegiado que no
concurso para docente efetivo efetuado em janeiro, em conjunto com a Engenharia de
Computação, não houve candidatos aprovados. O assunto foi amplamente debatido e chegou-se a
conclusão que a vaga para professor da área de Programação, solicitada anteriormente pejo
colegiado, quando encaminhada para o concurso, não ficou restrita aos pontos sugeridos pela
comissão do Colegiado do TIC. A professora Patrícia solicitou que a professora Olha
encaminhasse para a coordenação do curso o documento elaborado pela comissão com os pontos
estabelecidos para a vaga na área de Programação. O colegiada aprovou por unanimidade que
fosse realizado concurso conforme o perÊll estabelecido pela comissão e já aprovado em reunião
anterior. Passaram ao item 5: Situação da normanda Fernanda Ogawa. Equivalência da disciplina
ARA7558 Sistemas Distribuído com a disciplina ARA7132 Computação Distribuída. E a
disciplina ARA7563 Redes sem Fio seja considerada como optativa. Ficou decidido pelo
colegiado que a coordenadora após análise do professor das disciplinas.faça por ad re áe/"andam.
Item aprovado por unanimidade. Item 6. Pedido de quebra de pré-requisito no curso do TIC O
pedido foi indeferido por unanimidade, com indicação que a aluna faça a disciplina ARA7215
Estágio ll na qual foi reprovada. Passaram ao item 7: Abertura de vagas nas disciplinas.para
aluno especial. Professora Patrícia pediu para os professores veriülcarem quantas vagas poderão
oferecer. Passaram ao item 8: Estágios obrigatórios no curso do TC. Professora Solange pediu
para os professores orientarem os alunos da respectiva área. Convidou os professores
orientadores para irem na reunião com os alunos do estágio, no dia 1 1 de março de 2015 e

docentes. Ressaltou sobre o prazo máximo de dois anos, tanto para estágio obrigatório como não
obrigatório. Passaram ao item 9: Transferência de curso do estudante surdo Rodolfo

Rocha

Pérola. A professora Patrícia tornou ciente aos professores a transferência do aluno. lO.
Composição do Colegiado de curso e NDE. A professora Patrícia aprece?j:ou ao colegiado a
situação da composição do colegiado, em termos de representação docente: Explicou que alguns
pmfessores tên).#lltado reuniões, outros não atendem requisitos da composição estabelecido pelo
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regimento. O colegiado sugeriu que fosse avaliado cada caso e que fosse recomposto o
colegiado. Também ficou decidido que a próxima reunião do NDE será convocada pela
professora Patrícia. Passaram ao último item. lteml l: Informes gerais. Professora Patrícia pediu
para os professores que ainda não entregaram as listas de frequência e aproveitamento do
semestre 2014.2 que entreguem na secretaria académica. E pediu aos professores para enviar por
e-mail a demanda para monitória. Ao final Professora Patrícia agradeceu a presença de todos.
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, 05 de março de 2015.
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