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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO
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Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e onze, quinta-feira, às quatorze
horas, reuniram-se na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a SÉTIMA
reunião ORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, os servidores e representante discente, abaixo listados:

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES :i;gi%/
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ ,.:i@
Profa. ELIANE POZZEBON /)IH : ''
Prof.JUAREZBENTO DA SI
Profa. LUCIANA BOLAN FRIGO
Profa.MARCIA BARROS DE
Prof.PAULO CESARLEITEESTEVES
STAEJULIANA PIRES DA SILVA
Representante discente: PAULO H

FER DES PEREZ

LV

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

deu boas-vindas aos presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta

contendo os seguintes itens: 1) Apreciação e aprovação da Ata da 6' reunião
ordinária do colegiado realizada no dia 15/06/201 ll 2) Definição sobre as vagas de

monitoria para 201 1 .21 3) Informações sobre os concursos para professor substituto.

No 1\em 1) Apreciação e aprovação da Ata da 6' reunião ordinária do colegiado
rea/izada no dla 75/06/20íí, o prof. Anderson pediu desculpas aos presentes por

não ter enviado a ata a tempo de todos lerem, por isso sugeriu aos presentes que

ele poderia ler a ata ou que a votação fosse adiada até a próxima reunião do
colegiado. Ficou decidido por unanimidade que a votação da ata da 6'. Reunião

ordinária será na oitava reunião ordinária do colegiado que acontecerá no dia 10 de

agosto. Em seguida o prof. Anderson deu inicio as discussões sobre o item 2y

Definição sobre as vagas de monlfo/fa para 201'f.2. O prof. Anderson explicou

aos presentes que para o semestre de 201 1.2 o Campus conta com 7 (sete) vagas

de monitoria para atender os quatro cursos de graduação e que esse número é
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insuficiente para atender as disciplinas, principalmente as de caráter prático como

Programação em Computadores, Organização e Arquitetura de Computadores etc.
O prof. Anderson informou aos presentes que no próximo semestre terá 200
(duzentos) alunos fazendo Programação em Computadores 1. 0 prof. Paulo

argumentou que sete monitores é um número pequeno e que deveríamos formalizar

um ofício solicitando mais monitores para atender o campus. O prof. Juarez
argumentou que a disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores l

precisa de um monitor para auxiliar os alunos nas atividades práticas. O prof.

Anderson explicou que já estão sendo tomadas providências para aumentar o
número de monitores, mas que o campus precisa de uma posição da Pró-Reitoria de

Ensino. O discente Paulo perguntou se é possível aproveitar alguns alunos com

bolsa permanência para ajudarem nas monitorias. O prof. Anderson respondeu que
essa possibilidade já foi cogitada, mas não existe amparo legal para tal. A profa.

Márcia ficou de consultar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para verificar a

possibilidade de alocar alunos com bolsa permanência em atividades de monitoria.

O item 3) /nfom7ações sobre os concursos para professor substituto. O prof.
Anderson informou aos presentes que há duas vagas para professor substituto com

os editais em aberto. Uma vaga para Engenharia de Software -- 40horas e l vaga

para Programação 20horas. O prof. Anderson explicou que o concurso para a vaga
de programação está sendo aberto pela sexta vez, e que nas outras vezes ou não

tiveram candidatos inscritos ou não tiveram candidatos aprovados. O prof. Anderson

explicou que para esta vaga existe um plano de contingência, caso não se consiga

contratar este professor, porém para a vaga de Engenharia de Software é
imprescindível a contratação de um professor substituto, dado que a profa. Luciana

estará de licença maternidade. O prof. Anderson solicitou aos presentes para
divulgaram as vagas. Em /r7áom7es gera/s o prof. Alexandre solicitou aos presentes

que preparem uma versão do CV documentado para ser entregue na secretaria

acadêmica, por se tratar de um dos itens que os avaliadores do MEC irão consultar

quando estiverem avaliando o curso. O prof. Anderson agradeceu o empen
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todos no semestre de 201 1.1 e parabenizou os professores pelo excelente trabalho

realizado no curso. O prof. Anderson agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às 15 horas e 30 minutos. Não havendo mais nada a declarar, eu, Anderson

Luiz Fernandes Perez, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos presentes. ,,..l . h /a,,ftf'X


