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CLJRSO DE TECNol-OGIAS DA INFORMAÇÃO E COMLJNIC'AÇ'Ao

Ata da quinquagésima })cimeira reunião ordináriíi clo
Colegíado do Curso de Tecnologias da Inlt)imação c
Comunicação. realizada no dia 1 1 de no\emllro dc
201 5. às 1 5 horas. na sala 3 1 5 A clo Campus .jardim
da- A l,unidas A raras!,uá

)

,,Xos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze. às quinze horas. na sala 315 .\ do
Campus Araranguá. reunliam-sc os seguintes membros do C'olcgiaclo do curso dc I'ecnologias da
Inllimlação e (. omunicação. devidamente convocados para reunião ordinária: I'rolbssoi
l-emaildo .rosé Spanhol. Professor Paulo Casar leite Estevas. . Professor Robson Rodrigucs
l,amos. Prolbssora Siinone Meister Sommcr Bilessimo e a Professora Solange Mana da Silvo
sob a Presidência do Professor Patrícia .lantsch F'iuza. Coordenadora do Curso de Tecnologias cla
Infl.)rmação e Comunicação. .lustiflcaram a ausência pool. Alexandle l ,eol)olho (}onçalvcs- l)rollt.
[liane Pozzetlon e flro]'a. Luciana Bo]an trigo. E como con-,idades o pro]tssor Vinicius ] alia
C'ulmant Ramos e a professora Andrea (-'ristína Tricrw;killer. l lavando quórum a I'roltssora
Patrícia cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião cm segunda chamada. Prolbssora
[)atiícia ]eu a pauta. Em seguida a protêssora So]ange so]icitou a inc]usão do item: coordenação
de estágio- club ficou como item 6 e o item 6 passou a ser item 7. E a prolessora Patrícia inclui o
item a })adido da professora Olha: inclusão nos planos de ensino dos requisitos de inl\'aestrutur:t
necessários para lninistlar as aulas. que ficou como item 8. Outros que surgirem como item 9 c
Inlbrmes Gerais ficou como item 10. Na sequência passaram a apreciação clo Item l:
Apto\:ação da ata da 5(1" Reunião do Colegiado do Curso de Tecnologias da Informação c
Comunicação. O item tbi aprovado por unanimidade. Item 2: Definição de comissão para
avaliação dos pedidos de transferências e retornou para o curso do TIC. Professora I'atrícia
solicitou aos membros que lbnllassem a comissão e lembrou quc os processos terão quc ser
analisado)s até o dia 1 7.'1 1 /1 5. A comissão I'oi formada pelo prol'essol Paulo. proltssora Andrca e
prolbssor Vinicius. Item 3: Indicação de nova composição para o NDE. Foram indicados l)ara
inclusão a professora Andrea e o proíêssoi Vinicius. A indicação foi aprovada l)or unanimidade.
Item 4: Pedido de prorrogação de prazo do curso de TIC efetuado pelo aluno Rafacl l)ar(}s
l)arolt. Após discussão e análise do histórico do aluno o pedido toí al)lavado l)oi unaninliclaclc.
Item 5: Informes sobre a vaga disponibilizada à Coordenadoria Especial Interdisciplinar
de TIC. Piotéssora Patrícia expôs que ficou decidido na reunião com o pr(\'rcitol e com os
chelbs de departamentos na última quinta-rira que a f)cimeira \aga que abrir l)ara o camllus scr:i
lInFa o curso de TIC. uma xez que esse cedeu a \aga a dual teria direito l)ara o cuido dc
l isíoLerapia. pois o curso tinha urgência de \aga pela I'alta de protbssoies para algumas
disciplinas. Item 6: Coordenação de estágio. Plolêssora Solange colocou a disl)osíção o cargo
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32
de coordenadora de estágio, pois assumiu a coordenação de pesquisa da Coordenadoria Especial
de TIC. A professora Andrea se colocou a disposição para assumir o cargo de coordenação de
estágio. Designação aprovada por unanimidade. Item 7: Resposta do DEM ao
memorandon'234/ara/2015. Professora Patrícia leu a resposta do DEN ao memorando.
Resposta do DEN: trata-se de uma alteração e não adaptação curricular, a qual terá que ser
enviada a solicitação até março de 2016 para que essas alterações passem a valer a partir do
segundo semestre. Item 8: Pedido de inclusão no plano de ensino dos requisitos de
infraestrutura necessários para ministrar as aulas. A professora Simone explicou o pedido da
professora Olha, uma vez que a professora não estava presente na reunião. Após a professora
Patrícia colocou que irá atualizar o modelo de plano de forma padrão que conste o que o
professor necessita para ministrar as aulas. Pedido aprovado por unanimidade. Item 9: Outros
que surgirem. Não houve. Item lO. Informes gerais. O professor Ferrando informou soba'e
como verificar a avaliação da CPA. E a professora Simone informou sobre as inscrições do
Processo Seletivo para o PPGTIC -- Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Informação
e Comunicação. Ao final a professora Patrícia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
a reunião. 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, 1 1 de novembro de 2015.
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Assinaturas:
Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
P rof. ELIANE POZZEBON
P rof. FERNANDO JOSE SPANHG

Prof.JUAREZ BENTO DA SILVA
Prof.LUCIANA BOLAN FRIGO

Prof. OLGA YEVSEYEVA
' /

Prof.PATRICIAJANTSCH FIUZA
( Prof. PAULO CÉSAR LEITE ESTEVES

Prof.ROBSON RODRIGUESLEMOS S\q \

SSIM

\

Prof.SIMONE MEISTER SOMMER BILE
Prof.SOLANGE MARIA DA SILVA "*'>
Prof. VILSON GRUBER

REPRESENTANTES DISCENTES

PAULO HENRIQUECARDOSO

WILLIAN MESQUITA

SUPLENTES
JEFERSON CORREA
ROBERTO DOZOLMACHADO


