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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e onze, quarta-feira, às quatorze horas,

reuniram-se na sala 103 no Prédio do Campus Araranguá para a OITAVA reunião

ORDINÁRIA do Colegiado do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação,

os servidores e representante discente, abaixo listados:C

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES PEREZ.....,.!g:i::::
Profa.ELIANE POZZEBON
Prof.MARCIOVIEIRA DESOUZA
Prof. PAULO CASAR LEITE ESTEVES
Prof.RICARDOALEXANDRE DE MORAES
STAEJULIANAPIRES DA SILVA
Representante discente: PAULO HENRIQUE CARDOSO

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: 7) .4prec/anão e al)rov'anão da 4fa da 6' e 7'.reun/ão

ordinária do colegiado realizada no dia 15/06/2011 e 14/07/2011, respectivamente;

2) Recomendações sobre o preenchimento dos diários e lista de aproveitamento; 3)

Procedimentos para solicitação de material bibliográfico; 4) Informações sobre

alguns procedimentos acadêmicos: observância dos horários de início e término das

disciplinas; aplicação de provas, ...l 5) Homologação de quebra de pré-requisito em

disciplinas; 6) Homologação da matrícula acima de 28 créditos. Após a
apresentação da pauta o prof. Paulo solicitou a inclusão de mais um item de pauta,
Estágio obrigatório, os profs. Ricardo e Márcio solicitaram a inclusão de outro item

de pauta, Liberação para pesquisa. Após as inclusões solicitadas pelos professores

a pauta da reunião ficou da seguinte maneira: 7) .4prec/anão e ap/ovação da 4fa da

6; e 7o.reunião ordinária do colegiado realizada no dia 15/06/2011 e 14/07/2011,

respectivamentel 2) Recomendações sobre o preenchimento/'c+$ diários e lista de
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aproveitamentos 3) Procedimentos para solicitação de material bibliográficos 4)

Informações sobre alguns procedimentos acadêmicos: observância dos horários de

início e término das disciplinasl aplicação de provas, ...l 5) Homologação de quebra
de pré-requisito em dísciplinasl 6) Homologação da matrícula acima de 28 créditos;

7) Estágio obrigatórios 8) Liberação para pesquisam 9) Informes gerais. Todos os
demais membros do colegiado concordaram com a inclusão dos itens 7 e 8 na

pauta. O prof. Anderson deu início a reunião. No item l Apreciação e aprovação

da Ata da 6' e 7'.reunião ordinária do colegiado realizada no dia 15/06/2011 e
14/07/2011, o prof. Anderson colocou em votação a Ata da 6' reunião ordinária do

colegiado, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi colocada em votação

a Ata da 7' reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi

dado início as discussões sobre o Item 2 Recomendações sobre o preenchimento

dos diários e lista de aproveitamento. O prof. Anderson explicou aos presentes
que o Campus Araranguá está adotando o modelo de diário em planílha eletrõnica,

que foi enviada para todos os docentes por email. O prof. Anderson informou que no

semestre corrente a secretaria acadêmica somente irá aceitar a entrega dos diários

impressos e não mais manuscrito, como ocorreu nos semestres anteriores. No Item

3 Procedimentos para solicitação de material bibliográfico, o prof. Anderson
informou aos presentes que é possível fazer a solicitação de novos títulos ou

solicitar mais exemplares para os títulos já existentes. O prof. Anderson passou a

palavra para o prof. Alexandre, que explicou aos presentes que no final do semestre

passado foi feito um levantamento minucioso das bibliografias, básica e
complementar, de todas as disciplinas do curso, mas que ainda é necessário fazer

alguns ajustes. O prof. Alexandre solicitou aos presentes que caso haja uma
necessidade de complementação de bibliografia é para o solicitante encaminhar este

pedido diretamente a ele, desta forma, o prof. Alexandre irá centralizar todos os

pedidos de novos exemplares da bibliografia das disciplinas do curso. No Item 4

Informações sobre alguns procedimentos acadêmicos: observância dos
horários de início e término das disciplinas; aplicação ,IÍé provas- O prof.
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Anderson pediu aos presentes que observassem o horário de início e término das
aulas, para evitar liberar os alunos mais cedo ou mesmo retardar o início as aulas

por conta do número alunos presentes em sala de aula. O prof. Anderson lembrou

aos presentes sobre os procedimentos de pedido de nova avaliação, que este deve
ser feito via secretaria acadêmica e dentro do prazo de três dias úteis da data da
avaliação. Pediu aos professores para não marcar nova avaliação sem antes o aluno

dar entrada no pedido na secretaria acadêmica. No Item 5 Homologação de
quebra de pré-requisito em disciplinas, o prof. Anderson explicou aos presentes

que neste semestre 201 1.2 foi necessário quebrar o pré-requisito das seguintes

disciplinas: Banco de Dados 1, Sistemas Operacionais e Redes de Computadores l.

O prof. Anderson explicou aos presentes que estas quebras de pré-requisitos foram

necessárias pois o CAGR não estava considerando algumas equivalências de

disciplinas, mas que o problema já havia sido resolvido junto ao Departamento de
Administração Escolar - DAE. O prof. Anderson explicou aos presentes que devido

ao processo de matrícula ter um prazo curto foi necessário fazer as quebras de pré-

requisitos ad-reáerendum. O prof. Ricardo lembrou aos presentes que neste caso,

quando a coordenação toma alguma decisão ad-íeÉerendt/m é necessário colocar o

tema em votação. O prof. Anderson colocou em votação a quebra de pré-requisitos

ad-neâerer7dum das disciplinas retro aludidas que foi aprovado por unanimidade. No

Item 6 Homologação da matrícula acima de 28 créditos, o prof. Anderson
explicou aos presentes que neste semestre 2011.2 estão sendo ofertadas as

disciplinas de Estágio Obrigatório l e Trabalho de Conclusão de Curso, por isso

alguns alunos excederam a carga horária mínima semestral de 28 créditos. O prof.

Anderson explicou aos presentes que foi adotado o mesmo critério do Item 5, ou

seja, a coordenação do curso aprovou a matrícula acima de 28 créditos acf-

reÁerendum. O prof. Anderson colocou em votação a liberação de matrícula acima de

28 créditos que foi aprovada por unanimidade. No Item 7 Estágio obrigatório o

prof. Paulo pediu a palavra e então discorreu sobre o estágio obrigatório. Na ocasião

o prof. Paulo lembrou aos presentes que os alunos irão procul:a~r os professores para
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orientação de estágio. No Item 8 Liberação para pesquisa o prof. Anderson

informou aos presentes que os professores Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes

e Márcio Vieira de Souza entraram com pedido de liberação para exercerem

atividades de pesquisa e vinculação com Programas de Pós-Graduação no Campus

Florianópolis. O prof. Anderson leu para os presentes o pedido do prof. Ricardo para

ser liberado todas as segundas-feiras deste semestre para trabalhar no Laboratório

de Segurança em Computação -- LabSec -- no Departamento de Informática e

Estatística em Florianópolis. O prof. Anderson passou a palavra ao prof. Ricardo que

explicou aos presentes o motivo da liberação. O prof. Anderson colocou em votação

o pedido do prof. Ricardo que foi aprovado pela maioria. Após, o prof. Anderson

iniciou a leitura do pedido de liberação do prof. Márcio. O prof. Márcio solicita ao

colegiado a líberação nas segundas-feiras para atuar como pesquisador e professor

colaborador junto ao Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do

Conhecimento. O prof. Anderson passou a palavra ao prof. Márcio que explicou aos

presentes a importância de sua vinculação junto ao referido programa de pós-
graduação. O prof. Anderson colocou em votação o pedido de liberação do prof.

Márcio que foi aprovado pela maioria. Na palavra livre o prof. Márcio informou aos
presentes que a UFSC Araranguá recebeu uma mesa de som que em breve será

instalada no Laboratório de Mídias e Conhecimento. O prof. Paulo lembrou aos

presentes que alguns alunos do curso já irão participar de eventos científicos

representando o campus. O prof. Anderson pediu desculpas aos presentes por não

ter apresentado no início da reunião os novos professores contratados. O prof.

Anderson apresentou aos demais professores membros do colegiado o prof. Marcel Jg/JI/

que ministrará as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Programação /,Jó'' ''
em Computadores 1, o prof. Cardos que ministrará as disciplinas de Estrutura de

Dados e Programação em Computadores 11, a profa. Silvia que ministrará as

disciplinas de Interface Humano Computador, Fundamentos Matemáticos para

Computação e Engenharia de Software 11. 0 prof. Anderson agradeceu a presença ,,4
de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a de»lãrar, eu, Anderson
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Luiz Fernandes Perez, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelos presentes.


