
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS ARARANGUÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE
COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO

EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, Nº 3201 – JARDIM DAS AVENIDAS

CEP: 88906-072 - ARARANGUÁ – SC
TELEFONE: +55 (48) 3721-6936/+55 (48) 3721-6938

E-MAIL: enc.cts.ara@contato.ufsc.br

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Ata  da  septuagésima  sétima  reunião  ordinária  do 
Colegiado do Curso de graduação em Engenharia de 
Computação,  realizada  no  dia  09  de  dezembro  de 
2020  às  13:30,  por  meio  do  link 
https://meet.jit.si/ReuniaoColegiadoENC. 

Aos  nove  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e  vinte,  às  treze  horas  e  trinta  minutos,  por 
videoconferência, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em 
Engenharia de Computação, professor Alexandre Leopoldo Gonçalves, professor Antônio Carlos 
Sobieranski, professor Fábio Rodrigues de La Rocha, professora Luciana Bolan Frigo, professor 
Martin  Augusto  Gagliotti  Vigil,  professor  Roderval  Marcelino,  professora  Olga  Yevseyeva, 
professor  César  Cataldo  Scharlau,  professor  Leandro  Batirolla  Krott,  professor  Jim  Lau, 
devidamente convocados para reunião ordinária, sob a Presidência do coordenador do Curso de 
graduação em Engenharia  de Computação,  professor  Fabrício de Oliveira  Ourique.  Havendo 
quórum iniciou-se a reunião. O professor Fabrício submeteu a pauta para aprovação, a qual foi 
aprovada  por  unanimidade.  Item  1:  Apreciação  e  aprovação  da  ata  da  76ª  da  reunião 
ordinária do Colegiado do Curso de ENC.  A ata  foi  aprovada por  unanimidade. Item 2. 
Apreciação e votação do Prof. Marcelo Berejuck como Coordenador de Estágio da ENC . 
Após  apreciação  o  item  foi  aprovado  por  unanimidade.  Item  3. Apreciação  e  votação  de 
Coordenador Pro Tempore de Estágio da ENC no período de 20/12/2020 a 10/02/2021. Após o 
professor Fabrício explicar que a portaria da professora Eliane,  de coordenadora de estágios, 
encerrar  dia  19/12/20  e  o  professor  Marcelo  retornar  do  pós-doc  somente  em  fevereiro, 
necessitando nesse intervalo de tempo um coordenador pró-tempore para a função, em seguida o 
professor Fabrício solicitou se algum dos membros se dispusessem a coordenador pro tempore, 
não havendo nenhuma manifestação, o professor Fabrício colocou seu nome para a disposição. 
O professor  Fabrício  foi  aprovado  por  unanimidade  como  coordenador  pro  tempore  para  a 
função, no período mencionado. Item 4.  Apreciação e votação do Parecer referente ao edital 
de  Transferências  e  Retornos  do  curso  de  Graduação  em Engenharia  de  Computação 
(aprovado  Ad  Referendum).  Após  apresentação  só  parecer  o  item  foi  aprovado  por 
unanimidade. Item 5. Homologação da eleição do coordenador e subcoordenador da ENC, 
processo: 23080.032814/2020- 18, Relator Prof. Jim Lau. . O professor Jim leu o relatório do 
processo  da  eleição  com o  resultado.  Após  o  item  foi  aprovado  por  unanimidade. Item 6. 
Informes gerais. Não houve. Ao final da reunião o Professor Fabrício agradeceu a presença de 
todos. Não havendo mais nada a declarar, eu, Valdirene Motta Hahn Gonçalves, Assistente em 
Administração da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 
assinada pelos presentes. Araranguá, 09 de dezembro de 2020.
Assinaturas:

mailto:enc.cts.ara@contato.ufsc.br



		2021-02-05T13:43:40-0300


		2021-02-05T13:47:58-0300


		2021-02-05T13:56:27-0300


		2021-02-05T13:56:35-0300


		2021-02-05T14:01:35-0300


		2021-02-05T14:06:37-0300


		2021-02-05T14:08:44-0300


		2021-02-05T14:19:40-0300


		2021-02-05T15:04:39-0300


		2021-02-05T15:49:57-0300


		2021-02-07T16:07:25-0300


		2021-02-08T10:38:20-0300




