
8
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ORGAOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOAO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANOPOLIS SC

TELEFONES: (048) 3721-9522 - 3721-9661 - 3721-4916
E-MAIL: conselhos@ reitoria . ufsc. br

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

(

Ata da quadragésima sétima reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Inforn)ação e
Comunicação, realizada no dia oito de julho de
2015, às 15 horas, na sala 31 IA do Campus Jardim
das Avenidas, Araranguá.
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Aos oito dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala 3 1 IA do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de Tecnologias da
Infomlação e Comunicação, devidamente convocados para reunião ordinária: Professora Eliane
Pozzebon, Professor Fernando José Spanhol, Professora Luciana Bolan Friso, Professora Olha
Yevseyeva, Professor Paulo César Leite Esteves, Professor Robson Rodrigues Lemos, Professora
Simone Meister Sommer Bilessimo, Professora Solange Mana da Salva e o 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 inclui o item solicitação de prorrogação de um semestre para a
conclusão do curso de graduação em TIC da aluna Cinthia Provesi Pissetti -- matrícula
1 010291 7, que ficou como item 6. O item 6 passou a ser item 7, o item 7 passou a ser item 8 e o
item 8 passou a ser o item 9. Incluindo-se ainda o item Aprovação de menção l para o aluno
Douglas, que ficou como item 10, o item Aprovação de menção l no caso de TCC dos alunos
Evair Arauto Cesconeto matrícula 122061 14 e Henrique Borges Cesconeto matrícula 12206108
que ficou como item ll e o item Aprovação do relatório do estágio probatório do professor
Fernando como item 12. Outros que surgirem item 13 e informes gerais, item 14. Passaram então
ao item 1: Aprovação da ata da 46' Reunião do Colegiado do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. O item foi aprovado por oito votos a favor e um voto contra. hein 2:
Aprovação dos planos de ensino das disciplinas para o semestre 2015.2 previamente analisados
pelo NDE. Professora Patrícia expos o que foi veriHlcado nos planos na reunião do NDE e
explicou o caso do plano de ensino da disciplina ARA7125 Estrutura de Dados l ministrada pelo
professor Álvaro. Após discussão foi colocado em votação a aprovação da não aprovação do
plano de ensino da disciplina ARA7125 Estrutura de Dados l ministrada pelo professor Alvaro,
oito votos a favor e um voto contra. Professora Patrícia pediu q!!S se colocasse em votação
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também a reprovação do plano de ensino da disciplina ARA7125 Estrutura de Dados l
ministrada pelo professor Alvaro do semestre 2015.1, pois tem o mesmo método de avaliação.
Professora Eliane questionou a reprovação, uma vez que, o plano foi aprovado no início do
semestre. Após discussão o colegiado encaminhou ao DEM que se posicione quanto ao assunto.
Os demais planos foram colocados em votação para aprovação. Aprovados por unanimidade. Na
sequência passaram ao item 3: Aprovação da solicitação de prorrogação de um semestre para a
conclusão do curso de graduação em TIC da aluna Emily Rubert Frigo matrícula 10102925. O
item foi aprovado por unanimidade. Item 4: Aprovação da solicitação de prorrogação de uin
semestre para a conclusão do curso de graduação em TIC do aluno Markson Rebelo Marcolino
matrícula 10104198. O item foi aprovado por unanimidade. Passaram ao item 5: Aprovação da
solicitação de prorrogação de um semestre para a conclusão do curso de graduação em TIC do
aluno Trago Beduschi Siewerdt. O item foi aprovado por unanimidade.. Item 6: Aprovação da
solicitação de prorrogação de um semestre para a conclusão do curso de graduação em TIC da
aluna Cinthia Provesi Pissetti -- matrícula 10102917 . Passaram ao item 7: Apreciação e votação
sobre a solicitação de redistribuição do servidor -- Requerente: Cristian Cechinel. Ficou decidido
que a professora Eliane fará um novo relatório com versão direcionada para o curso em TIC para
ser apreciado e votado na próxima reunião. Passaram ao item 8: Indicação de membros (efetivo e
suplente) do curso do TIC para compor a comissão do Campus Araranguá para a discussão sobre
o CT-infra. Após discussão foi posto em votação a indicação da professora Solange como
efetivo, pois a professora já faz parte da comissão de pesquisa e o professor Paulo como
suplente, que faz parte do mestrado. Indicações aprovadas por unanimidade. Item 9.
Encaminhamentos do curso de TIC para a comissão de Coordenadorias especiais e
Departamentos do Conselho da Unidade de Araranguá. Professora Patrícia expor a nomenclatura
da coordenadoria e a planilha com a relação das disciplinas e dos professores. A professora
Patrícia se comprometeu em passar a planilha para todos os membros da coordenadoria e levar
para a comissão do campus. Após discussão foi colocada em votação a planilha. Aprovada por
sete votos a favor e três votos contra. A professora Eliane pediu que constasse em ata que ela não
concorda que essa decisão seja aprovada ou não pelo colegiado mais sim pelos membros da
coordenadoria, ou seja, professores que estão relacionados na planilha. E em seguida foi
colocada em votação a nomenclatura da coordenadoria. Aprovada por unanimidade. Item lO.
Aprovação de menção l para o aluno Douglas Ribeiro da Rosa - matrícula 1 5 102709. Professora
Patrícia explicou que o aluno se encontra internado desde o dia 19/06 e que irá fazer uma
cirurgia. Colocada em votação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 1 1. Aprovação dc
menção l para os alunos Evair Cesconeto e Henrique Cesconeto. Professora Patrícia explicou
que os dois alunos não conseguiram terminar a pesquisa para o TCC devido à greve das escolas
estaduais. Colocado em votação o item foi aprovado com unanimidade com o estabelecimento de
um prazo máximo de dois meses para os alunos apresentarem o TCC. Item 12. Não houve o
item. Item 1 3. Informes gerais. Não houve. 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 Académica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 08 de julho de 201 5.
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