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ATA DA QUINQUAGESIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO
DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da quinquagésima quarta reunião
ordinária do Colegiado do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação.
realizada no dia 10 de março de 2016, às
]6h00min, na sala 119-A do Campus
Jardim das Avenidas, Araranguá.
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Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas. na sala 1 1 9 A
do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados para reunião
ordinária: Professora Eliane Pozzebon, Professor Fernando José Spanhol. Professor
Juarez Bento da Salva, Professora Luciana Bolan trigo, Professor Robson Rodrigues
Lemos, Professora Solange Mana da Silva e o Professor Vinicius Faria Culmant
Ramos. Professor Vilson Gruber sob a Presidência da Professora Patrícia Jantsch Fiuza.
Coordenadora do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Justificou a
ausência Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professora Andrea Cristina
Trierweiller e Professora Simone Meister Sommer Bilessimo. Havendo quórum a
Professora Patrícia cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião. A professora
Patrícia leu a pauta e foram inclusos mais seis itens, indicação de representante do TIC
para compor a comissão do Conselho para proposição do regimento do Centro
Araranguá como item 10, Situação da infraestrutura do curso item 11, Memorando
referente a Secretaria Acadêmica como item 12, Indicação de três alunos para compor o
colegiado da Coordenadoria Especial Interdisciplinar de TIC como item 1 3, Aprovação
dos Planos de Ensino como item 14 e por último, aproveitamento do professor Cristian
Cechinel na vaga que o professor Márcio não assumiu como item 15 assim os itens
seguintes seguiram a sequência. E eln seguida passou a apreciação do Item l:
Aprovação da ata da 53' Reunião do Colegiado do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Pedido dc
prorrogação de dois semestres para integralização do curso - Requerente Pablo
Henrique de Morais. Após verificação e análise do histórico do aluno o item fbi
aprovado pela maioria, com nove votos a íàvor e um voto contra. Item 3: 1'adido de
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quebra de pré-requisito -- Requerente: Roberta Ribas Mocelin. Após verificação e
análise do histórico da aluna o item foi aprovado por unanimidade. Item 4: Pedido de
Pedido de quebra de pré-requisito - Requerente: Rafael Rochenbach. Após
verificação, análise do histórico do aluno e ampla discussão, o item foi reprovado por
unanimidade. Item 5: Pedido de quebra de pré-requisito - Requerente: Filipe
Zeferino. Após verificação da baixa procura na disciplina, a mesma não será ofertada
neste semestre, dessa forma o pedido não foi votado. Item 6: Pedido de quebra de
pré-requisito - Requerente: Maurício Korbes de Sa. Verificou-se que o aluno não é
do curso de TIC. Item 7: Comunicação de .4d r(:acre/zí/i//2í no cancelamento de
disciplinas que não atendem aos requisitos do artigo 29 da Res 017/CUn/97. A
professora Patrícia informou que as disciplinas que não tiveram pelo menos 1 2 inscritos
Foram canceladas. As referidas disciplinas são: ARA7140 - Programação em
Computadores 1 - turma B, ARA7141 - Programação em Computadores ll - turma B.
ARA7241 - Tópicos Especiais em Educação e Cultura Digital IV. ARA7234 - Tópicos
Especiais em Tecnologias Digitais V- ARA7238- Tópicos Especiais em Negócios
Digitais V- ARA 7227 - Gestão de Pessoas em Negócios Digitais. ARA7216 -
Desenvolvimento de Sistemas para WEB e ARA7221 - Informática na Educação 11. A
professora informou ainda que os cancelamentos não impactaram na carga horária dos
professores, visto que várias disciplinas estavam sem professor alojado. E no caso da
disciplina ARA 7216, o professor Jailson irá ministrar uma turma extra de ARA 7125
Estrutura de Dados, visto a grande quantidade de alunos que 6tcaranl sem matrícula
nesta disciplina que tranca várias outras e da disciplina ARA 7221, que a própria
coordenadora ministra e que pelo cargo que ocupa não impacta no PAAD. O ad
referendum foi aprovado por unanimidade. Item 8: Aprovação do parecer final do
estágio probatório do professor Fernando José Spanhol. Relator professor Juarez.
Professor Ferrando se retirou da sala. O professor Juarez fez a leitura do parecer do
relatório e após foi colocado em votação à aprovação. O item foi aprovado por
unanimidade. Item 9: Aprovação do parecer final do estágio probatório do
professor Robson Rodrigues Lemos. O professor Robson se retirou da sala. O
professor Juarez fez a leitura do parecer do relatório e após foi colocado em votação a
aprovação. Item aprovado por unanimidade. Item 10: Indicação de representante do
TIC para compor a comissão do Conselho para proposição do regimento do
Centro Araranguá. A professora Patrícia informou que o conselho criou comissão para
proposição de um Regimento para o Centro Araranguá e foi solicitado um membro do
TIC. O professor Vilson se prontiHlcou a participar. O nome do professor foi posto em
votação. Aprovado por unanimidade. Item 11. Situação da infraestrutura do curso.
Professora Patrícia informou que pautou para a reunião do Conselho do Centro
Araranguá este item e que vários desdobramentos surgiram. Na reunião várias pessoas
se manifestaram. inclusive os outros cursos e a pós-graduação e o encaminhamento que
se deu é que todos participem de um documento coletivo que o prof. Anderson se
prontificou a criar para apresentar no dia 23 de março ao candidato eleito à reitoria
quando da sua visita ao campus Araranguá. A professora Patrícia inforn)ou também que
hoje pela manhã, em reunião da comissão de recepção aos calouros, o prof. Sifão
consultou aos coordenadores presentes sobre a opinião a respeito de ceder à UNISUL.
nas segundas feiras a noite, a sala onde era a biblioteca da UFSC, em contrapartida a
UNISUL se comprometeria em colocar novas cadeiras, cortina, etc. O prof. Ressaltou
que seria um retorno ao fato deles terem cedido uma sala no bloco C para a biblioteca.
A professora informou que se manifestou veementemente contra e destacou que a
UNISUL não cedeu nada, apenas trocou de sala de um lado do corredor para o outro. EI
destacou ainda que se preciso for irá deixar por escrito que o TIC é contra ceder
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qualquer coisa para a UNISUL visto que eles não cedem também quando precisamos.
Dito isto, a professora abriu a palavra para os presentes se manifestarem. O prof. Vilson
solicitou que constasse em ata que o que deve ser feito é apenas cobrar que se cumpra
com o prometo de acessibilidade já aprovado nos colegiados dos cursos e que foi
apresentado na ocasião do reconhecimento do curso de TIC em 2014. A professora
manifestou que nas reuniões do Conselho da Unidade tem deixado clara a sua
preocupação em relação à questão de infraestrutura. Assim sendo, a professora Patrícia
retomou o encaminhamento do colegiado da última reunião de enviar um memorando
ao Diretor do Campus, ao CA, ao DEN, a PROGRAD e a Reitora informando sobre a
situação do Campus com relação a infraestrutura do mesmo. Item 12: Memorando
referente a Secretaria Acadêmica. Professora Patrícia informou que agora a tarde os
coordenadores dos cursos receberam o Memorando circular 4/ARA/20 1 6 - Atendimento
da Secretaria Acadêmica que informa de maneira resumida que o curso de TIC não tem
mais uma secretaria e que a secretaria acadêmica só abrirá nas terças e quintas-feiras a
noite, visto a falta de pessoal. Quando a professora Patrícia ficou sabendo
informalmente sobre esta situação a mesma se manifestou solicitando que a secretaria
faça um rodízio fechando um período matutino, um vespertino e um soturno para não
prqudicar um curso específico, visto ser o TIC o único curso noturno e também o curso
com maior número de alunos no campus. O professor Juarez comentou que sendo o
curso de TIC um curso soturno precisa ter atendimento da secretaria todas as noites. O
professor Vilson pergunta se isso pode ser feito, se é legal. E sugere que se junte este
documento às demandas para o novo reitor. O professor Fernando Spanhol ressaltou que
os maiores prejudicados são os alunos e que são eles quem devem se manifestar.O
encaminhamento é um memorando ao Diretor do Campus. ao CA. ao DEN. a
PROGRAD e a Reitora informando sobre a situação da secretaria do curso de TIC no
Campus com relação a infraestrutura do mesmo. Item 13: Indicação de três alunos
para compor o colegiado da Coordenadoria Especial Interdisciplinar de TIC. A
prosa. Patrícia solicitou ao aluno presente, Roberto, ajudar na divulgação entre os alunos
e se prontificou a enviar e-maia ao CA so]icitando os representantes. ]tem ]4:
Aprovação dos Planos de Ensino. Professora Patrícia informou todos os planos de
ensino foram avaliados pelas áreas específicas do curso no NDE. As comissões
contataram os professores para pequenos ajustes. O encaminhamento é a aprovação dos
planos, apesar de a maioria ainda não ter colocado o horário de atendimento aos alunos.
de acordo como é colocado no PAAD, pois será enviado um e-mail a todos os
professores com os planos revisados faltando apenas o horário, que deverá ser
preenchido. pelos professores para impressão e entrega assinado na secretaria
acadêmica. O item foi aprovado por unanimidade Item 15: Aproveitamento do
professor Cristian Cechinel na vaga disponibilizada à Coordenadoria Especial
Interdisciplinar de TIC e que o professor Márcio Roberto Machado não assumiu.
A professora Patrícia informou que recebeu retorno do DEN, que o departamento de
Ciências da Informação não liberou a lista de candidatos aprovados para que o curso de
TIC pudesse chamar um professor pois alegam que vão precisar destes candidatos no
futuro próximo por causa de aposentadorias já previstas e de disciplinas assumidas com
outros cursos. A segunda opção seria a redistribuição do professor Cristian. pedido que
.já foi aprovado pelo colegiada, porém na ocasião não tínhamos vaga sobrando para isso.
O item foi aprovado por unanimidade. Item 13. Outros que surgirem. Professora
Patrícia apenas lembrou sobre a data de entrega dos planos de ensino e sobre a
atualização nos planos quanto aos recursos necessários para ministra as aulas. Item 14.
Informes gerais. Dia 15/03 será realizada a recepção aos calouros. A comissão já se
reuniu e organizou um cronograma de atividades para o evento. Outro informe é quc o
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curso conseguiu um bolsista PIDE para auxiliar a Coordenação. Será feito um edital
para selecionar o estagiário. Não havendo mais nenhum informe, a professora Patrícia
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a retmião. Não havendo mais nada a
declarar, eu. Patrícia Jantsch Fiuza, Coordenadora do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, lavrei a presente ata que, se aprovada. será assinada pelos
presentes. Araranguá, 1 0 de março de 2016.

Assillaturas :

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
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x'prof. FERNANDO JOSÉ SPANHOL'(êll;ê:b)
'Prof.JUAREZ BENTO DA SILVA

xProf.LUCIANA BOLAN FRiGO(i€115

Prof.OLGAYEVSEYEVA

,,/ Prof. PATRÍCIA JANTSCH FIUZA //c#:7Ê/z..,J=2,18ei?'';

Prof. PAULO CESAR LEITE ESTEVES

,x Prof. ROBSON RODRIGUES LEMOS kiüb.süq V'ndx..i\.(s

Prof. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO

XProf.SOLANGEMARIA DA

Prof. VILSON GRUBER

Prof. VINICIUS FARIA CULIVIANT RAMOS lléÇgM2,1:4

Prof.ANDREA CRISTINA T

À' Prof. ELIANE POZZEBON
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REPRESENTANTES DISCENTES
PAULO HENRIQUECARDOSO

WILLIAN MESQUITA

SUPLENTES
JEFERSON CORREA

ROBERTO DOZOLMACHADO


