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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA nqFORMAÇÃo E COMUNicAÇÃo

Ata da quinta reunião ordinária do Colegiado do
Curso de Graduação em Tecnologias da Informação
e Comunicação, realizada no dia 18 de setembro de
2018, às 16h00min, na sala 314-A do Campus
jardim das Avenidas da UFSC Araranguá.
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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala 3 14-A do
Campus Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação devidamente convocados
para reunião ordinária: Professora Andréa Cristina Trierweiller, Professor Cristian Cechinel.
Professor Giovani Mendonça Lunardi, Professor Juarez Bento da Silva. Professor Ricardo
Alexandre Reinando de Moraes, Professor Robson Rodrigues Lemos, Professora Solange Mana
da Silva, Professor Vilson Gruber e Professor Vinicius Faria Culmant Ramos. e o discente
Henrique Vefago Albino sob a Presidência da Professora Patrícia Jantsch Fiuza. Coordenadora
do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. Havendo quórum a Professora Patrícia
cumprimentou a todos e iniciou a reunião. A Professora leu a pauta da convocação e deu as boas
vindas a todos. Passaram então ao item 1: Aprovação da ata da 4' Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação. Após
ampla discussão a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação de ad referendum da
ata da I' Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de graduação em Tecnologias da
Informação e Comunicação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 3: Aprovação ' de
ad referendum de pedido de prorrogação de prazo para integralização curricular efetuado
pelo aluno Alexandre Vieira da Salva. A professora Patrícia explicou que para a aprovação ad
referendum levou em consideração os critérios que o colegiado vinha adotando nas reuniões
anteriores. Após a explicação o item foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade.
Item 4: Aprovação de Ad referendum do pedido de Exame de Aproveitamento
Extraordinário de Estudos efetuado pelo aluno Arthur Figueiredo Nunes. O professor
Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes pediu a palavra e fez uma sugestão de que fosse criada,
pelo colegiado do curso, uma normativa para regular esse procedimento com critérios aue serão
observados pelo professor durante a entrevista com o aluno. Essa sugestão será levada ao NDE
do curso para ser analisada. Após a fala do professor o ad referendum foi posto em votação e foi
aprovado por unanimidade. Item 5: Aprovação de Ad referendum do pedido de Exame de
Aproveitamento Extraordinário de Estudos efetuado pelo aluno Guilherme dos Santos
Rebelo. Após ampla discussão o item foi aprovado por unanimidade. Item 6: Definição de
regras e comissão para o edital do processo seletivo das transferências e retornou de 2018-2.
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regras para transferências e retornos e que em sua opinião. não. precisaria ser mudado nada neste

item foi aprovado por unanimidade. Item 7: Aprovação.da proposta de horários para o
pmmeiro semestre de 2019 para o curso de TIC. A coordenadora do curso expôs os horários
por fase no prqetor para que todos pudessem dar suas sugestões. O professor vuson ooservou
que a disciplina de Gestão de Projetos ll estava sem nome de professor e se prontiHlcou a assumi-
la, mas gostaria de assumir gestão de Projetos l também. Para isso. ele .se dispôs a ficar .com )
quatro disciplinas no semestre 2018.2, mas solicitou que fosse alterado o horário aas aiscipllf:lli '
Gestão de Pmjetos l e Gestão de Projetos 11. 0 professor Vinicius verificou que seria possível
fazer a alteração nos horários dessas disciplinas, porem a professora Patrícia disse que este seria
um assunto para o departamento resolver e fez a sugestão de que fossem aprovados dois quadros
de horários O primeiro, sugerido por ela e o segundo, com a. alteração solicitada.

Caso o
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Patrícia iniciou a fala explicando que a Direção do Centro Ihe procurou e disse que está tendo
dificuldades com as novas eleições para coordenadores dos cursos, pois os professores nãoestão

querendo assumir o cargo. Foi'sugerido pela Direção que o curso criasse uma lista com critérios
para sucessão como forma de organizar um rodízio para que todos os professores

assumissem
. .l. l=.+. /l

esse cargo em um período pré-detemiinado. Os professores foram contrários à criação da lista. O
professor (}iovani então sugeriu que fosse feito um acordo entre os professores do

curso.

Segundo ele, o ideal seria que' o Subcoordenador assumisse a coordenação: e. assim
sucessivamente a cada nova eleição. Porém o professor Vinicius deixou claro que não poderia
assumir o cargo nesse momento, pois não está consolidado como pesquisador e precisa de temi .,)
para se dedicar a isso. Ele se colocou a disposição para continuar como

subcoordenador. Então
l T=ln n..nA u n a

foi sugerido pelo professor Giovani que fosse criada a comissão eleitoral. Ele sugeriu que as
professoras Andréa Cristina Trierweiller e Solange Mana da Salva Hlzessem pane da comissão
porque eles' 'não' poderão participar do pleito tendo em vista que já ocupam cargos de
coordenação. O professor Vilson se ofereceu para participar também. Sendo assim, foi posto em
votação o nome dos três professores para composição da comissão. O item foi aprovado por
unanimidade. Item 9: Outros que surgirem: Não houve Item 10: Informes Gerais: Não houve.
Ao final da reunião a Professora Patrícia agradeceu a presença de todos. 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, 1 8 de setembro de 2018.
Assinaturas:

l Prof. Andréa Cristina Trierweiller

37

38

39

40
41

42
43

44

45

46
47

48
49

50
5 1

52

53

54
55

56
57

58

59
60

61

62
63

64
65

66

67
68
69

70

71

72

73

2 Prof. Cristian Cechine!

3 Prof. Giovani Mendonça Lunardi

4 Prof. Juarez Bento da Silva
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5 Prof. Patrícia Jantsch Fiuza
6 Prof. Ricardo Alexandre Reinaldo de

7 Prof. Robson Rodrigues Lemos
8 Prof. Solange Mana da $ilvê,

9 Prof. Vilson Gruber .r4qgãf

1 0 Prof. Vinicius Faria Culmant Ramos

1 1 Disc. Henrique Vefago Albino (suplente) 14-«rw:g,lü M


