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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
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Aos treze dias do mês de junho de dois mil e onze, segunda-feira, às quatorze
horas, reuniram-se na sala 101 no Prédio do Campus Araranguá para a SEXTA
reunião ORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, os servidores e representante discente, abaixo listados:

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALyES
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ
Profa. ELIANE POZZEBON /»,)
Prof. GIOVANI MENDONÇA LtlrlqARDI.
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO
Profa.MARCIABARROS DE SALES
Prof. MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA ,rT;::2
Profa.PATRÍCIA HAAS
Prof.PAULO CÉSARLEITE ESTEVES
Prof.RICARDOALEXANDRE DE MO

Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez, Presidente do Colegiado,

deu boas-vindas aos presentes e iniciou a reunião com o item COMUNICAÇÃO. O

prof. Ricardo informou aos presentes que no período de férias fará uma viagem
estudos para Portugal. O prof. Márcia informou aos presentes que conseguiu a
doação de uma câmera digital para a rádio web. Em seguida, o prof. Anderson
colocou em votação a ATA da QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, que foi aprovada

por unanimidade. Em seguida foi iniciado a ordem do dia: 7) Proced/menfos para

validação de disciplinasl 2) Definição dos horários para as reuniões do colegiado no

próximo semestres 3) Resposta da PREG quanto a cobrança de presença nas

d/sc®//nas sem/-píesenc/a/s. O professor Anderson solicitou aos presentes a
inclusão do ponto de pauta sobre a apreciação dos pareceres dos processos de

transferências e retornos, parecer feito ad-reÉerendum. O professor Anderson

colocou em votação a inclusão do referido item na pauta, que foi aprovado por
unanimidade. Após a inclusão a pauta da reunião ficou da seguinte maneira: 7.)
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Procedimentos para validação de disciplinasl 2) Definição dos horários para as

reuniões do colegiada no próximo semestres 3) Resposta da PREG quanto a
cobrança de presença nas disciplinas gemi-presenciaisl 4) Apreciação dos
l)areceres dos p/ocessos de fransfo/énc/as e refomos. Na seqüência o professor

Anderson deu inicio a discussão sobre o primeiro item da pauta í) Proced/henfos
l)ara va//ilação de d/sc4)//nas. O professor Anderson informou aos presentes que

para validar disciplinas deve considerar a compatibilidade do número de créditos,

bem como conteúdo com pelo menos 70% (setenta) similar ao de disciplinas do
Campus ARA. O professor Anderson explicou que é possível fazer validações
utilizando uma ou mais disciplinas daquelas que o discente requerente já tenha

cursado com aproveitamento, considerando sempre a nota maior para o registro. No

i\em 2) Definição dos horários para as reuniões do colegiada no próximo semestre,

ficou decidido entre os presentes que as reuniões do colegíado acontecerão nas

seguintes datas no semestre de 2011.2: 10 de agosto, 8 de setembro, 13 de
outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. No item 3) 3) Resposta da PREG
quanto a cobrança de presença nas disciplinas semi-presenciais, o professor
Anderson leu para os presentes a resposta que a Pró-Reitoria de Ensino (PREG)
referente a solicitação do prof. Sérgio Peters sobre a cobrança da presença nas

disciplinas a distância ou semi-presenciais. A PREG informou que não existe

regulamento específico sobre tal cobrança e que a resolução 17/Cun/97 trata do
regime presencial. O prof. Anderson informou aos presentes que em reunião dos

coordenadores ficou decidido que a cobrança da presença em disciplinas ofertadas
na modalidade semi-presencial será apenas da parte presencial, ou seja 75% de

presença sobre 50% da carga horária da disciplina. O prof. Anderson deu inicio a

discussão sobre o item 4) 4prec/anão dos pareceres dos X)nocessos de
fransferénc/as e refomos, o prof. Anderson informou aos presentes que foram

abertas 45 vagas para transferências e

18 vagas para o inciso 1) transferência

para inciso 11) transferência externa e
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retornos, distribuídas da seguinte maneira

interna/retorno aluno abandono, 17 vagas
10 vagas para o inciso 111) retorno d
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graduado. O prof. Anderson informou aos presentes que houveram 6 (seis)
solicitações, sendo 2 para o inciso 11, 2 (duas) para o inciso 111 e 2 para o inciso l.
Sendo os processos os seguintes: 23080.079383/2077-77 -- Eduardo Possama/

Confess/ -- fransáe/énc/a externa -- pedido indeferidos 23080.079384/2077-58 --

Keyce Fernandes Ger0/7/mo -- 77ansáe/énc/a externa -- pedido indeferidos

23080.019794/2011-07 -- Luas Francisco lsaias -- retorno de graduado -- pedido

deferidos 23080.079953/207 7-65 -- Eduardo Presa -- retorno de graduado -- pedido

deferido\ 23080. 019913/201 1-13 - leis Neoti Dal Pont - retorno abandono - pedido
deferido e 23080.019905/201 1-77 - Henrique Pallaro Ribeiro - retorno abandono --

pedido deferido. O prof. Anderson explicou aos presentes que a comissão de
avaliação para os pedidos de transferências e retornos foi formada pelos

professores Anderson Luiz Fernandes Perez, Alexandre Leopoldo Gonçalves e
Patrícia Haas, e que o edital para o curso de Tecnologias de Informação e
Comunicação definia que o aluno requerente para ter seu pedido deferido deveria ter

cursado com aproveitamento disciplinas com conteúdo similar aos de Programação

em Computadores l (ARA7140) e Programação em Computadores ll (ARA7141),

ambas de 72horas-aula. O prof. Márcio questionou o porquê da restrição. O prof.

Anderson explicou que são disciplinas de fases iniciais e que tem muita demanda

por estas disciplinas, por isso é interessante que o aluno já tenha cursado tais
disciplinas. O prof. Anderson colocou para a apreciação todos os pedidos de

transferência e retornos e os mesmos foram referendados pelos presentes. Na
PALAVRA LIVRE, o prof. Anderson orientou os professores a solicitarem aos alunos
que procurem a secretaria acadêmica para solicitar segunda chamada de prova. A

segunda chamada deverá ser realizada antes da próxima prova marcada. O prof.

Anderson agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas. Não
havendo mais nada a declarar, eu, Anderson Luiz Fernandes Perez, lavrei a

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


