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

Ata da quadragésima quarta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 08 de abril de 2015.
às 15 horas, na sala 319A do Campus Jardim das
Avenidas, Araranguá.
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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala 319A 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, professor Fernando José Spanhol, professora Luciana Bolan
Frigo, professor Robson Rodrigues Lemos, professora Solange Mana da Salva e os discentes
Jeferson Corrêa, Paulo Henrique Cardoso e Roberto Dozol Machado, sob a Presidência da
professora Patrícia Jantsch Fiuza, Coordenadora do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. Justificaram a ausência, professora Eliane e professor Paulo. Havendo quórum a
Professora Patrícia cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião. Professora Patrícia leu a
pauta da convocação, Sendo acrescentados os itens: Proposta de ementa para a disciplina
Tópicos Especiais em Educação e Cultura Digital, ficando como item ll e Adaptações de
menores relevâncias como item 12. Informes gerais ficou como item 13. Passaram então ao item
1: Aprovação da ata da 42' Reunião do Colegiado de curso de Graduação em Tecnologias da
Informação e Comunicação. Item aprovado por 8 (oito) votos e uma abstenção. E Aprovação da
ata da 43' Reunião do Colegiado de curso de Graduação em Tecnologias da Informação e
Comunicação. Item aprovado por 8 (oito) votos e l (uma) abstenção. Item 2: Situação
disciplinas sem professor. Professora Patrícia comunicou que a professora Patrícia de Sá
começará lesionar na próxima semana, três disciplinas: ARA7567 Inovação e propriedade
Intelectual, no curso de graduação de Engenharia de Computação, ARA7201 Inovação e
Criatividade na Era do Conhecimento e ARA7227 Tópicos Especiais em Negócios Digitais no
curso de graduação do TIC. O professor Jailson Torquato do Processo Seletivo Simplificado
inscrito sob o n'. 23080.006462/2015-88, Área de conhecimento Ciências da
Computação/Linguagem de Programação, assumirá a disciplina ARA7127 Programação em
Computadores ll e ARA7233 Tópicos Especiais em Tecnologias Digitais IV no curso de
graduação do TIC e ARA7532 Linguagem de Programação ll e ARA7536 Projeto e Análise de r
Algoritmos no curso de graduação de Energia de Computação. Já para a disciplina ARA7131 '\
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não hou\,e classificado no processo seletivo para professor substituto. Será aberto um nodo edital
para um novo processo para professor substituto nesta vaga. sendo que a contratação para vaga
il'á se prorrogar. O professor Simão solicitou ao colegiado do ENC que alguém se prontiHicasse a
assumir as disciplinas deste substituto até selecionar um novo protêssor substituto. O
representante discente pediu para constar em ata o motivo do professor concursado da disciplina.
prof. Anderson não estar mais lecionando a mesma pal'a o curso de TIC. Assim sendo. o
colegiada sugeriu como primeira opção verificar se o professor .lailson poderá assumir ou algum
professor elbti\'o assumiria a disciplina. Ou como segunda opção .juntar com a disciplina do
curso de graduação de Engenharia de Computação. Ficando as disciplinas em aberto na seguinte
situação: ARA7121 Fundamentos Matemáticos para Computação Turma 1. encaminhamento
para professor efeti\,o do concurso assumir. Redes l e Redes 11. substituto professor Ricardo
aguardando pl-acesso seletivo. Na sequência passaram ao item 3: Requerimento de Equivalência
da aluna Gabrielli Ciasca zeloso matrícula 10206471. a aluna está fazendo a disciplina
ARA7556 Arquitetura de Sistemas Operacionais no curso de graduação de Engenharia de
Computação e requer equivalência para a disciplina ARA753 1 Sistemas Operacionais no curso
de graduação em TIC. pois é formallda no semestre 2015.1. Após verificação das ementas.
concluíram que as ementas são iguais. Sugeriu-se a equivalência para todos os alunos que
solicitarem. Item aprovado por unanimidade. Em seguida passaram ao item 4: Requerimento de
equí\agência de disciplina do aluno Charles da Cunha Marcolim .Junior matrícula 1 21 03023. O
aluno requer a equivalência das disciplinas ARA7541 Inteligência Artificial l e ARA7542
Inteligência Artificial ll cursadas no curso de Engenharia de Computação para a disciplina
ARA71 33 Inteligência Artiülcial do curso do TJC. Item aprovado por unanimidade. Passaram ao
item 5: Solicitação de tratamento em regime domiciliar da aluna Mana Aparecida .leremias
matrícula 11203447. Encaminllamento para menção J sobre os estágios l e 11. as demais
disciplinas a professora Patrícia enviará e-tnall para que os professores providenciem atividades
e a\:aliações para que a aluna possa acompanhar a disciplina em sua residência. Item 6.
Comunicação de ad /e/&/endz/n? na quebra de pré-requisito para as disciplinas ARA7132
Computação Distribuída da aluna Ellen Larissa de Carvalho Aquino -- matrícula 10206470. A
professora Patrícia comunicou que decidiu por ad /'e/&/'enc/un7 que a aluna irá fazer a Disciplina
ARA7131 Sistemas Operacionais no ]nesmo semestre. .junto com a discip]ina ARA7] 32. sendo
que a disciplina ARA7131 é pré-requisito da disciplina ARA7132. para não prejudicar a aluna.
pois esta é normanda 2015.1 . Passaram ao item 7: Solicitação de prorrogação de lml semestre
pala a conclusão do curso do a]uno .Tesie] de Oliveira Bitencourt -- matrícula 122061 1 6 e Rathel
Danos Daro[t matrícu]a 1 0] 02945. Após aná]ise do histórico do aluno .Tesiel- a prorrogação foi
apro't'ada l)or unanimidade. E após análise do histórico do aluno Rafael a prorrogação foi
apto''.'ada por unanimidade. Passaram ao item 8: Proposta de ementa pal'a a disciplina de tópicos
Especiais em Negócios Digitais. Professora Solange relatou a ementa e participou a todos que
tez o cantata com a professora que írá assumir a disciplina expondo a e]a também a ementa. atem
aprovado por unanimidade. Passaram ao item 9: Situação das disciplinas em que o estudante
surdo Rodolfo Roclla Pérola está matriculado. Professora Patrícia informou que o aluno não está
tendo aula. pois os interpretes ainda não foram contratados. E os colegas se solidarizaram e não
estão ü-equentando as aulas. enquanto o Rodolfo não tiver intérprete. sendo que estes assinaram
documentação sobre o compromisso assumido. A professora Patrícia explicou que o atraso
aconteceu porque a comissão de acessibilidade na PROGRAD não fez a renDA'ação do edital. A
coordenação encaminlaará solicitação para que no p!'óximo semestre não aconteça esse atraso na
contratação. Item lO. Indicação de no''.'a composição para o NDE. A professora Patrícia f'dou a
todos sobre a anual composição do NDE e dispôs a abertura para os professores se candidatarem.
O protêssor Alexandre colocou a disposição a sua vaga no NDE- .já que está como membro llá
mais de dois anos. A professora Solange colocou que seja considerada a assiduidade e não o
tempo de renovação. A professora Luciana concordou. lembrando que a participação no
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colegiado e no NDE conta horas no PAAD. A professora Patrícia lembrou a todos que as
frequências nas reuniões estão sendo verificadas para observar quais membros tem realmente
interesse em permanecer no colegiado e no NDE. Após discussão e votação das seguintes
propostas. Proposta 1 . 0 coordenador e vice-coordenador do colegiado mais dois professores por
área de atuação. Proposta 2. O coordenador do colegiado e dois professores por área de atuação.
A proposta ] teve oito votos a favor e um contra. A nova composição do NDE ficou: professora
Patrícia (coordenadora do curso e presidente do colegiada) e professor Robson (sub-coordenador
do curso), além do professor Fernando na área da educação. Professora Simone e professora
Solange na área de gestão. Professor Alexandre e professora Eliane na área de tecnologias
digitais. Ficando a composição com sete membros por enquanto. ltemll: Proposta de ementa
disciplina Tópicos Especiais em Educação e Cultura Digital. Professora Luciana relatou a
ementa. Professora Patrícia observou que a ementa tem pouca relação com educação e colocou a
proposta da disciplina ser em Tópicos Especiais em Tecnologias Digitais. Item aprovado por
unanimidade. Ainda nesse item o colegiado recomendou que as disciplinas optativas de tópicos
do curso fossem oferecidas desde que não haja prejuízo das disciplinas obrigatórias. Esse novo
item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 12. Adaptações de menores
relevâncias. Professora Patrícia lembrou aos membros que o prazo para enviar ao DEN as
alterações e adaptações no currículo é até o dia quinze de abril. Item 13. Informes gerais.
Professor Ferrando pediu que a comissão do plano de pós-doc se manifeste quanto ao
andamento do plano em próxima reunião. 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, 08 de abril de 2015.
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