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ATA DA 45' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA nqFORMAÇÃo E COMUNicAÇÃo

Ata da 45' Reunião Ordinária do Colegiado
Delegado do programa de Pós-graduação em
Tecnologias da Informação e Comunicação,
realizada no dia 27 de março de 2019, às li:30
horas, na sala 114 da Unidade Jardim das
Avenidas.
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No dia vinte e sete de março do ano de dois mil e
sala cento e quatorze da unidade Jardim das Avenidas
Saúde do Campus Araranguá, reuniram-se os membros do
Pós-Graduação em Tecnologias da
Trierweiller, Cristian Cechinel, Juarez
os representantes discentes Poliana Francibele de Oliveira sob a
Andrea Cristina Trierweiller para apreciação e
convocação, anteriormente preparada e enviada a todos
fossem suscitados. A professora Andrea Cristina Trierweiller abriu
do quórum e instalou a reunião, procedendo à leitura, discussão e
constantes da ordem do dia, consoante consignado adiante: l-
ata da 44' reunião ordinária -- item aprovado
referendum que aprovou o pedido de
(orientadora professora Simone Meister
situação, em seguida o colegiado ratiHlcou por unanimidade o
do pedido de defesa (banca) da aluna Viviane lzabel da Salva
Eliane Pozzebon) em 24/04/2019 -- item aprovado
de defesa (banca) do aluno Jeiel Miguel
Gonçalves) em 25/04/2019 -- item
trabalho do estágio docência da aluna Jaqueline Josiwana Steffens
professora Simone Meister Sommer Biléssimo) -- item
Aprovação do plano de trabalho do estágio docência da
Gotzke (orientadora professora Simone Meister Sommer
unanimidade. 7- Indicação de relator para validação de
Carvalho Pereira(orientadora professora
explicou a situação e a professora Patrícia
unanimidade pelo colegiado. 8- Indicação de relator para
Juliano Oliveira de Almeida (orientador professor
Andréa explicou a situação e o professor Cristian comprometeu-se a
aprovado por unanimidade pelo colegiado. 9- Indicação de relator
créditos referentes à produção intelectual da aluna Cássia Emídio
Andréa explicou a situação e o professor Vilson comprometeu-se a
por unanimidade pe]o co]egiado. ]0 - Inclusão de pauta:
do estágio docência da aluna Rafaela (orientadora

dezenove, às quinze horas e trinta minutos. na
do Centro de Ciências, Tecnologias e

Colegiada Delegado do Programa de
rnfomaação e Comunicação os professores Andréa Cristina

Bento da Sirva, Patrícia Jantsch Fiuza e Vílson Gruber e
presidência da professora

deliberação das matérias nos termos da
, além de outros itens que

xrin p.mn;l

a sessão, fez a conferência
votação das matérias

Votação para aprovação da
por unanimidade. 2- Ratificação do ad

prorrogação do aluno Rodrigo Brandelero
Sommer Biléssimo) -- Professora Andréa expôs a

ad referendum. 3 - Aprovação
(orientadora professora

por unanimidade. 4- Aprovação do pedido
Lopes (orientador professor Alexandre Leopoldo

aprovado por unanimidade. 5- Aprovação do plano de
da Rocha (orientadora

aprovado por unanimidade. 6
aluna Angela Paula Drawanz

Biléssimo) -- item aprovado por
disciplina da aluna Luciane de

Solange Mana da Sirva) -- Professora Andréa
comprometeu-se a analisar, o que foi aprovado por

validação de disciplina do aluno
Roderval Marcelino) -- Professora

analisar, o que foi
para validação de

Maciel Professora
analisar, o que foi aprovado

Aprovação do plano de trabalho
professora Solange Mana) item



#
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

"-"- " -';--«:Í)AÇAO
ARARANGUÁ
EM TECNOLOGIAS DAINFORMAÇÃOE

COMUNICAÇÃO '
Rua Pedro Jogo Pereira, 150, Mato Alto. CEp; 88900-000 - Araranguá.SC

Telefone+55(48) 3721-6448/ +55(48) 3721-6250
E-MAIL: PQg!!ç@çQ!)!âto. ufsc. br

SITE : )8csõ110L:ppatlç:iiísc:br

35

36

37

38

39
40

41

42

43
44

45

46

47
48
49
50

51

52

53

54

55
56

57

58
59

60

61

62

Professora Andréa informou que como' várias disciplinas' do PPGTIC tiveram que ser
canceladas, a coordenação está tentando ofertar uma nova disciplina, porém, por problemas do
sistema ainda não foi possível a oferta. Salientou que está em contato com a PROPG para
solucionar a situação o quanto antes. 13 - Inclusão de pauta: Oferta de disciplina para os
alunos e minicurso para os professores que aborde o tratamento quantitativos de dados -
Professora Andréa informou a solicitação'de um professor visitante na área e que o mesmo
poderá ser aproveitado pelo programa em diversas áreas. Após discussão, professora Patrícia
sugeriu que além de aulas o professor visitante coopere com um minicurso para os docentes.
14- Informes: Disciplina de Seminário integrador será feita no SITED para as duas
turmas (ingressantes 2018 e 2019) Professora Andréa explicou que a disciplina ocorrerá nos
mesmo moldes do ano passado. Agendamento antecipado da defesa do projeto (Seminário)
da aluna Jaqueline Josiwana Steffens da Rocha (orientadora professora Simone Meister
Sommer Biléssimo), pois defenderá a dissertação em junho (a aluna está adiantada por
ter feito muitas disciplinas isoladas) -.item aprovado por unanimidade. 15 -- Outros que
surgirem. Não houve. Após esses itens, foi declarada encerrada a reunião às dezassete horas e
quarenta e cinco minutos. Não havendo mais nada a declarar, eu, André Cristina, coordenadora
da pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, lavrei a presente ata, que
depois .de lida e aprovada, segue assinada pelos/presentes. Araranguá, vinte e sete de março dedois mil e dezanove.
ANDREACRISTINA
CRISTIANCECHINEL
JUAREZBENTODA
PATRICIAJANTSCH
VTLSONGRUBER
PQLIANA

nlomaaçao
los/presentes


