
8
SERVIÇO PúBLiCO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
RUA PEDRO JOAO PEREIRA, 150. BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUA / SC

TELEFONE -kS5(48) 3721-2170/+55(48) 3522-216S
www .enc . u fsc . br

.ATA DA QLJADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COL-EGIADO
DO CURSO DE ENGENFIARIA DE COMPUTAÇÃO

Ata da quadragésima quinta reunião
ordinária do Colegiado do Curso de
Engenharia de Computação, realizada no

dia 08 de junho de 2016, às 09h20min, na

sala A-313 do Campus Araranguá/Jardim
das Avenidas.

l
2

3

4
5

6

7

8

9

10

12
13

14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte minutos,
na sala 313 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso
de Engenharia de Computação, devidamente convocados: Prof. Anderson Luiz Fernandes
Perez, Profe Analucia Schiaffíno Mordes, Prof. Bernardo Walmott Borges, Prof. Claudio Michel
Poffo, Prof. Eduardo Zapp, Prof. Everton Fabían Jasinski, Prof. Fábio Rodrigues de La Rocha e
Prof. Gustavo Medeiros de Araújo e o representante dos discentes Gabriel Ganzer. Às 09h30 o
professor Anderson, presidente do colegiado, iniciou a reunião dando boas vindas aos
presentes e questionando se algum membro gostaria de acrescentar, excluir ou alterar a
ordem de algum item de pauta. Nenhum dos presentes se manifestou. O Prof. Anderson então
colocou em votação a ordem do dia, com os seguintes itens: :Z) ,4provaç:âo da Áfa da 44P
Reunião Ordinária; 21 Apreciação e votação do parecer dos pedidos de transferências e
retornos para o curso de Engenharia de Computação. Relator: Prof. Anderson Luiz Fernandes
Perfaz; 3) Apreciação e votação do parecer do estágio probatório do Prof. Eduardo Zapp.
Processo: 23080.031832/2015-15. Relatora: Profg Ellane Pozzebon; 4) Informes Gerais. O Proa.
Anderson iniciou as discussões a respeito do primeiro item da pauta: :Z; Aprovação da .4ta da
44P Reun/âo Ord/nár/a. O prof. Anderson questionou se algum dos presentes tem alguma
consideração sobre a redação da ata. Nenhum dos presentes se manifestou. Em seguida o
Item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência passou-se a
discussão sobre o segundo item da pauta: Aprec/anão e votação do parecer dos ped/dos de
transferências e retornou para o curso de Engenharia de Computação. Relator: Prof.
,4nderson l.u/z Fernandes Refez. O prof. Anderson informou aos presentes que o curso recebeu
6 jseisl pedidos de transferências e retornos e que todos foram deferidos em virtude de
atenderam ao disposto no Edital de Transferências e Retornos. O prof. Anderson leu o parecer
favorável ao deferimento dos pedidos recebidos. Em seguida colocou o item em discussão.
Nenhum dos presentes se manifestou. Na sequência passou-se a votação, sendo que o parecer
do professor Anderson foi aprovado por unanimidade. Em seguida o prof. Anderson colocou
em discussão o terceiro item da pauta: 4prec/anão e votação do parecer do estóg/o
probatório do Prof. Eduardo Zapp. Processo: 23080.031832/2015-15 - Relatora: Profg Eliane
Pozzebon. O prof. Anderson passou a palavra a prof! Analucía que leu o relato elaborado pela
professora Eliane. Na sequência o prof. Anderson colocou o item em discussão. Nenhum dos
presentes se manifestou. O relato com parecer favorável da profg Eliane foi colocado em af
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votação e foi aprovado por unanimidade. Na sequência o prof. Anderson iniciou as discussões
do quarto item da pauta: /n/armes Gera/s. Nenhum dos presentes se manifestou a respeito.
Não havendo mais nada a ser discutido, o professor Anderson encerrou a reunião às nove
horas cinquenta minutos agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a declarar, eu,
Anderson Luíz Fernandes Perez, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes.

Ara ranguá, 08 de junho de 2016


