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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da segunda reunião ordinária do Colegiado do 
Curso de Graduação em Tecnologias da Informação 
e  Comunicação,  realizada  no  dia  29  de  maio  de 
2020,  às  14h30min,  via  webconferência  no  link: 
https://meet.jit.si/REUNIAOCOLEGIADO2-2020

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, via  
webconferência  no  link:  https://meet.jit.si/REUNIAOCOLEGIADO2-2020,  reuniram-se  os 
seguintes  membros  do  Colegiado  do  curso  de  Graduação  em Tecnologias  da  Informação  e 
Comunicação  devidamente  convocados  para  reunião  ordinária:  Professor  Cristian  Cechinel, 
Professor Fernando José Spanhol, Professor Giovani Mendonça Lunardi, Professor Juarez Bento 
da Silva, Professor Paulo Cesar Leite Esteves, Professor Roderval Marcelino, Professora Simone 
Meister Sommer Bilessimo, Professora Solange Maria da Silva, e Professor Robson Rodrigues 
Lemos, como convidado, sob a Presidência do Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso 
de  graduação  em Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação.  Havendo quórum o Professor 
Vilson cumprimentou a todos e iniciou a reunião. O Professor leu a pauta da convocação e deu 
as boas vindas a todos. Passaram então ao item 1: Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária 
do Colegiado do Curso de TIC.  Após ampla discussão a ata foi aprovada por unanimidade. 
Item 2: Discussão e Aprovação dos pesos e pontos de corte para o ingresso dos Alunos no 
curso  de  TIC,  encaminhados  como proposta  de  NDE. O professor  Vilson  apresentou  ao 
colegiado do curso a proposta de novas notas de corte sugeridas pelo NDE e abriu espaço para 
discussão. O professor Paulo Esteves manifestou sua satisfação com a mudança que, segundo 
ele, será um passo importante para o ingresso de mais alunos no curso. O professor Fernando 
Spanhol, por sua vez, disse que as novas notas ficarão mais próximas da realidade do curso e, 
com  base  em  candidatos  inscritos  e  reprovados  nos  vestibulares  anteriores,  significará  um 
aumento de quarenta por cento na entrada de novos alunos. Ao final da discussão o coordenador 
colocou o item em votação e a proposta das novas notas foi aprovada por unanimidade. A seguir 
passaram para o item 3. Aprovação das disciplinas que poderão ser ofertadas/realizadas, 
em caráter extraordinário, na modalidade remota, após questionário elaborado pelo GT 
disponibilizado  no  Link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2Mm3V0JA1s2cC6D_kGu5EQ77CsemkMXDZZ
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3q_x lh1w/edit#gid=2059418767.  Assim como na reunião do NDE, o coordenador informou 
que todos os professores do curso responderam a planilha disponibilizada pelo GT. Com exceção 
de Rede de Computadores II, as demais disciplinas poderão ser ofertadas totalmente de forma 
remota  em caráter  emergencial  devido  à  atual  situação  no país.  Na planilha  o  professor  da 
disciplina de Rede de Computadores II informou que é possível ofertar parcialmente a disciplina, 
pois “ela foi planejada numa perspectiva prática, sendo possível adaptar para diminuir   parte 
prática e aumentar a parte teórica, devendo a parte prática ocorrer, preferencialmente, de forma 
presencial”. O professor Paulo Esteves disse que está claro que nessa situação emergencial as 
atividades pedagógicas não presenciais devem ser utilizadas. A professora Solange Maria pediu 
esclarecimentos sobre o porquê de estar sendo discutido isso em colegiado se a Universidade 
ainda não aprovou nada com relação às atividades remotas. O professor Vilson esclareceu que 
essa é uma medida de levantamento de dados que será apresentada para as instâncias superiores. 
Após a discussão o professor colocou o item em votação e foi aprovado por unanimidade que 
todas as disciplinas do curso de TIC poderão ser ofertadas/realizadas, em caráter extraordinário, 
na  modalidade  remota.  Item  4.  Aprovação  da  inclusão  no  regimento  de  TCC  para 
apresentações  com bancas  ONLINE/Virtuais.  O NDE trouxe a  proposta  de  não alterar  o 
regimento de TCC por entender que  todo o país está adaptando-se à este cenário de pandemia 
que torna a utilização da bancas online um caráter de exceção. Não havendo manifestação dos 
demais, o coordenador do curso colocou em votação a proposta do NDE e foi aprovada por 
unanimidade. Item 5: Outros que surgirem. Não houve. Item 6: Informes gerais. O professor 
Giovani disse que a UFSC recebeu uma verba para assistência dos alunos durante a pandemia. 
Ele sugeriu que parte dessa verba poderia ser direcionada ao pagamento de bolsas aos alunos 
para trabalharem como tutores durante as atividades pedagógicas remotas. Ele deixou claro que 
essas atividades seriam estendidas a todos os alunos do Campus Araranguá. A proposta será 
encaminhada aos Grupos de Trabalhos responsáveis. O professor Fernando sugeriu incluir no 
PPC do curso a possibilidade de utilizar o estudo dirigido no curso de TIC. O professor Vilson 
disse que o NDE irá estudar esta questão. Por fim, o coordenador do curso informou que as atas 
serão encaminhadas para assinaturas e que ele tem prazo para entrega desses documentos, por 
isso precisa da colaboração de todos para assiná-los o mais rápido possível. Ao final da reunião o 
Professor Vilson agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Não havendo 
mais  nada a  declarar,  eu,  Giane  de Farias  Pereira  Santana,  Assistente  em Administração  da 
Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 
presentes. Araranguá, 29 de maio de 2020.
Assinaturas:

1 Prof. Cristian Cechinel

2 Prof. Fernando José Spanhol

3 Prof. Giovani Mendonça Lunardi

4 Prof. Juarez Bento da Silva

5 Prof. Paulo Cesar Leite Esteves

6 Prof. Roderval Marcelino

7 Prof. Simone Meister Sommer Bilessimo
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8 Prof. Solange Maria da Silva

9 Prof. Vilson Gruber
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