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.Àta da quinquagésima reunião ordinária do

Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação e
.Comunicação, realizada no dia 15 dé outubro de

2015. às 15 horas, na saia 3] 5 A do Campus Jardim
dás Avenidas, Araranguá.
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Aos quinze dias do mês de outubro de dois mi] e quinze. às quinze horas, na sala 315 A do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Cojegiado do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. devidamente convocados para reunião ordinária: Prof'essol'
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professor Fernando José Spanhol, Professor Juarez Bento da
Sirva. PI'oíêssora Osga Yevseyeva, Professor Robson Rodrigues Lemos. Professora Sojange
Mana da Silvo e o discente Paulo Cardoso, sob a Presidência do Professor Patrícia Jantsch Fiuza.
Coordenadora do Curso de Tecnologias da informação e Comunicação. JustlHicaram a ausência
prata. Eliane Pozzebon, prosa. Luciana Bolan trigo e Prosa. Simone Meister Bilessímo.
Havendo quórum a Professora Patrícia cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião.
Professora Patrícia leu a pauta e incluiu o item: Definição do pera:l.para as vagas dos Professores
Márcio e Márcia. que ficou como itens 8. Em seguida o Professor Juarez solicitou a inclusão do
item: Suporte de TI. que ficou como item 9. Na sequência passaram a apreciação do Item l:
Aprovação da ata da 49' Reunião do Colegiado do Curso de Tecnologias da l,nformação e
Comunicação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Aprovação da ata da ll'
Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de TIC. O itens foi aprovado })o]
unanimidade . Item 3: Comunicado e aprovação de .4d rí;áeremz/w#z na distribuição das vagas
do curso de TIC para .o edital de transferências. Professora Patrícia expôs. que foram 201
vagas para o curso do TÍC e que as mesmas foram divididas ad ze@/'endu/27 Igualmente entre os 3
incisos. A distribuição efetuada.,4d /eÁe/'endz/nz foi aprovada por unanimidade pelo colegiado.
Professor Alexandre relembrou a necessidade de regularizar essa situação do número de 't'abas
.junto ao MEC. Professor Fernando ressaltou que a alteração deve ser requerida .junta a prós
reitoria e câmara de ensino. Após discussão o colegiado deliberou por unanimidade pelo
encaminhamento, oficial solicitando a regularização desta situação. Item 4: Pedido de
prorrogação de prazo do curso efetuado pelo aluno Lutas Konig Schmidt. Professora
Patrícia explicou a necessidade de prorrogação de dois semestres para o aluno: pois o mesmo
estava em intercâmbio e ainda tem disciplinas a cursar. Professor Robson e Professora Olha
concordam com a prorrogação desde que esta seja em caráter excepcional para que isso não vire
rotina entre os alunos. Professor Paulo salientou a necessidade de o próprio aluno ater-se al
situação. Professora Patrícia sugeriu a aprovação, até mesmo pelo investimento do aluno e dd
universidade. A prorrogação de dois semestres (201 5.2.e 20] 6. ] ) foi aprovada poi' unanimidade
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pelo colegiada do curso. Item 5: Apreciação e aprovação do processo de estágio probatório
da docente Patrícia Jantsch Fiuza: Relator Prof. Robson Rodrigues. Item 6: Apreciação e
aprovação do parecer da comissão de avaliação -- Progressão funcional, da docente Patrícia
Jantsch Fiuza:. Relator Prof. Robson Rodrigues. Os dois itens foram discutidos
con.juntamente. A Professora Patrícia retirou-se da sala. Professor Robson efetuou a leitura dos
dois pareceres sugerindo a aprovação. O colegiado aprovou por unanimidade o processo de
progressão funcional e de estágio probatório. Item 7: Apresentação e aprovação da proposta
de horários do curso de TIC para o primeiro semestre de 2016. A Professora Patrícia
salientou que o DEN tem solicitado que não haja disciplinas concentradas. também a
necessidade de fazer um rodízio dos professores que dão aula na sexta. Portanto illformou que
ela e o.Professor Robson Htzeram um exercício para organizar os horários, enf'atizando que ainda
não foram compatibilizados os horários com os demais cursos. A Professora Solange expôs sua
insatisfação com o seu novo horário, pois está tendo dificuldades de conciliar o ensino. a
pesquisa e a extensão. Por Him pediu ao colegiado a concentração em das suas aulas em dias
seguidos. Professor Fernando informou que no lugar da disciplina de Educação a Distancia ll.
será ministrado Gestão .do Conhecimento e solicitou a aprovação do cojegiado para 'que a
disciplina seja fornecida de modo semipresencial. Neste momento a Professora Andréa foi
apresentada ao grupo e passou a participar da retmião como ouvinte. Professor Paulo expôs sua
insatisfação com a composição dos horários e sugeriu que fosse deliberado este assunto em outro
momento. Professores Juarez e Fernando enfatizaram a necessidade de dialogar com os outros
cursos quanto aos horários. Após ampla discussão foi decidido por unanimidade pela aprovação
da disciplina de Gestão do Conhecimento para semipresencial e aprovado por maioria que a
análise dos horários será feita em reunião específica após o encerramento da reunião do
colegiada. Item 8: Definição do pernil para as vagas dos Professores Márcio e Márcia.
Professora Patrícia expôs que o Professor Julian comprometeu-se em disponibilizar as vagas para
o campus e sugeriu a otimização dos procedimentos através do aproveitamento do segundo
colocado no concurso de'Linguagens de Programação para o preenchimento de uma vaga. sendo
que a outra seria preenchida por meio.de concurso público. Professor Ferrando esclareceu que as
duas vagas são origina]mente da área de Educação e Cu]tura Digita]. entretanto está cedendo
uma vaga para área de Programação e futuramente a mesma será requerida. Professor .luarez
confirmou que a reitora citou e garantiu as vagas. no entanto o Professor opinou para que as
mesmas fossem destinadas as áreas de origem. Após discussão o coJegiado decidiu por
unaniinídade que a vaga da Professora Márcia será preenchida por meio de concurso público.
Htcando os Professores Patrícia. Fernando' e Márcio responsáveis pela deHtnição de perfil. Foi
decidido por maioria que para a vaga do Professor Márcio será reaproveitado o segundo
colocado no concurso de Linguagens de Programação para ministrar .disciplinas da área de
tecnologias e outras de caráter indisciplinar. Item 9: Suporte de TI. Professor Juarez comunicou
a necessidade do colegiado tomar providências quanto o comportamento dos servidores do setor
de TI. salientou a maneira deselegante com que os mesmos tratam os professores. Ainda
enfatizou a importância de saber quais as atribuições específicas dos referidos servidores. Após
vários relatos dos demais membros o colegiado decidiu por unanimidade oficializar uma
reclamação junto a direção e requerer esclarecimentos quanto as atribu.ições especificas do$
servidores de TI. Item lO. Informes gerais. Professora Patrícia infomlou sobre a Semana
Acadêmica que ocorrerá de 20 a 22 de outubro e solicitou o suporte de todos para a realização do
evento. Ao ílnal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Não ]lavendo mais
nada a declarar, eu. Franciele dê Souza Caetano Vieira; Assistente em Admillistração da
Secretaria Acadêmica. lavrei a presente ata que. se aprovada. será assinada pelos presentes.
Araranguá. 1 6 de outub.ro de 201 5.
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