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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ORGAOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOGO DAVID FERREIRA LAMA - TRINDADE

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONES:(048) 3721-9522 - 3721-9661 - 3721-4916

E- MAIL: conselhos@reitoria . ufsc. br

ATA DA SEXAGESIMA SEGUNDA REUN]Ã0 ORDINÁRIA DE Co[,E(]],ADO DO H

CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMI.ÍNI('AÇÃ0 ' ' '' $

Ata da sexagésima segunda icunião ordinziiia do
Colegiado do Curso de Tecnologias da Inl\)rmílção c
Comunicação. realizada no dia 02 de março de 20 1 7.
às 10 horas: na sala 119A do Campus .Tardam dtts
Avenidas, Araranguá.
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Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezassete, às dez horas, na saia 1 ] 9A do Camllus
Araranguj, reuniram-se os seguintes membros do Cojegiado do curso de Tecnologias ' cla
Informação e Comunicação, devidamente convocados para retmião ordinária: T)rottssor
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Professor Fernando José Spanhol. Prof'essor Gio\ani Mendoilça
Lunardi. Prof'essor Robson Rodrigues Lemos: Professor Vinicius Faria Culmant Ramos. c
discente Natália Maldaner: sob a Presidência do Professor Patrícia Jantsch Fiuza. Coordenadora

Curso de Tecnologias da Informação.e Comunicação. .Tustiflcaiam a ausência. Prolbssol'a
Andréía Crlstina Trierweiller. Professora Eliane Pozzebon. Professor Paulo Estes:es. Pioíbssaia
Simone Meíster Sommer Bilessilno e Professora Solange Mana da silo,a. Ha\ando qu(liutl4a
Professora Patrícia cumprimentou aos presentes e iniciou a retmião. Prol'essora Patrícia leLlla
pauta da convocação e deu as boas vindas a todos. Passaram então ao item 1 : AI ro\ação dãs
planos de ensino referentes às disciplinas do primeiro semestre de 201 7 para o curso de [JÇ.
Após ampla discussão os plano foram aprovados por unanimidade. Após analisaram o item 2:
Aprovação de equivalências para as disciplinas da nova grade do curso de TIC. Após ampla
discussão o item foi aprovado por unanimidade. Na sequência passaram ao item 3: Solicitação de
Prorrogação de um semestre no prazo para conclusão do cul'se académica Clínthia Ptovesi
Pissetti. Após alllpja discussão foi deferido por unanimidade o pedido da ]nesma. Em seguida
passeiam ao item 4: Solicitação de Prorrogação de dois semestres no prazo para conclusão do
curso -- acadêmico Edmo Guidi de Souza. Após ampla discussão fbi aprovado por unanimidaclc
apenas um semestre no prazo para conclusão do curso. Passaram ao item 5:
Prorrogação de um semestre no prazo para conclusão do curso -- académico
Cllaves. Após ampla discussão foi aprovado
conclusão do curso. Item 6. Solicitação de
conclusão do curso -- académico Vander Luiz Lemos.
um semestre no prazo para conclusão do curso. Passaram ao
de dois semestres nll.pi:azq.para conclusão do curso -- Pablo

Solicitação cle
Rafael (. abra

por unanimidade um semestre no prazo l)ara
Prorrogação de dois semestres no prazo para

Após ampla discussão foi def'árido apenas
item 7: Solicitação de Proitogação
Hellrique de Souza Morais. ,'\pós
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ampla discussão foi indeferido por unanimidade o pedido do mesmo, pois o aluno já havia feitjão
pedido anteriomiente de duas prorrogações. Passaram ao item 8: Solicitação de quebra de p%-
requisito de disciplina efetuada pelo acadêmico Bruno de Souza Gomes. Após discussão .&i
aceito apenas o pedido de quebra de pré-requisito da disciplina banco de dados por unanimidade.
Passaram ao item 9: Solicitação de quebra de pré-requisitos de disciplina efetuado pelo aluno
Armindo cousa Nhanque. Após discussão foi indeferido por unanimidade o pedido do mesmo.
1 0. Solicitação de quebra de pré-requisitos efetuado pelo aluno Pablo Henrique de Souza Morais.
O item 10 não foi votado em virtude do pedido do item 7 já ter sido negado. Passaram ao último
item. lteml l : Informes gerais. Não houve. Ao final Professora Patrícia agradeceu a presença de
todos. Não havendo mais nada a declarar, eu, Maximiliano Leonor José. Assistente em
Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 02 de março de 201 7.
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