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A'r.A DA DÉCIMA QLJARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COI.EGIADO DO
CURSO DE ENGENI FARIA DE COMPUS'AÇÃO

Ata da décima quanta reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Engenharia da Computação.
realizada no dia 04 de no\eml)ro de 2016. às
IOh20min. na sala A 304 do (alllpus
Araranguá/.Tardam das Avenidas.
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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois míl e dezesseis, às dez horas e vinte minutos, na
sala A 304 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
Engenharia de Computação, devidamente convocados: Profe Analucia Schiaffino Mordes, Prof.
Alexandre Leopoldo Gonçalves, Prof. Anderson Luiz Fernandes Perez, Profe Cada de Abreu D'Aquíno,
Prof. Eliane Pozzebon, Prof. Fábío Rodrigues de La Rocha, Prof. Gíovani Mendonça Lunardi, Prof.
Leandro Batirolla Krott, Prof. Marcelo Daníel Berejuck, Prof. Roderval Marcelino e o representando dos
discentes Luiz Antonío Kuhnen Ronsani. O Prof. Anderson deu boas vindas aos presentes e iniciou a
ordem do dia contendo os seguintes itens: .Z; Cr/anão de com/suão e/e/fora/ para os cargos de
coordenador e sub-coordenador do curso de Engenharia de Computação; 2) Informes gerais. O professor
Anderson iniciou as discussões a respeito do primeiro item da pauta: Criação de comissão eleitoral para
os cargos de coordenador e sub-coordenador do curso de Engenharia de Computação. O Prof.
Anderson explicou aos presentes que em virtude de sua recente eleição para o cargo de vice-diretor do
Centro Araranguá há a necessidade de mudança na coordenação do curso. O Prof. Anderson explicou
que a sucessão natural na coordenação do curso seria a Profg Olga, uma vcz que ela é a atual sub-
coordenadora. Entretanto, a profa Osga não tem interesse em continuar à frente da coordenação do
curso. Sendo assim, existe a necessidade de se realizar novas eleições. O Prof. Anderson explicou que
conforme $2 do Artigo 4 do Regimento do Curso, a comissão deve ser composta por 3(trêsl professores
efetivos, l jum) representante dos discentes e l (um) técnico administrativo. O Prof. Anderson se
colocou à disposição em fazer parte da comissão e informou as demais presentes que ele conversou
com a Valdirene para ela ser a representante dos técnicos administrativos e que a ProfP Olga também
havia manifestado interesse em fazer parte da comissão. Desta forma, havia a necessidade de mais um
professor efetivo para compor a comissão. O Prof. Fábio Rodrígues de La Rocha se colocou à disposição
para se integrar a comissão. Desta forma, o Prof. Anderson solicitou se mais algum professor tinha
interesse em fazer parte da comissão eleitoral. Nenhum dos presentes se manifestou. O aluno Luiz
Antonio Kuhnen Ronsani ficou como membro da comissão representando os discentes. Em seguida o
Prof. Anderson colocou a indicação dos seguintes nomes para compor a comissão eleitoral para os
cargos de coordenador e sub-coordenador do curso de Engenharia de Computação: Prof. Anderson Luiz
Fernandes Perez, Profe Olha Yevseyeva, Prof. Fábio Rodrigues de La Rocha, STAE Valdirene Hahn e o
discente Luiz Antonio Kuhnen Ronsani. O item foi aprovado por unanimidade. Na sequência o prof.
Anderson abriu a palavra para informes gerais. Nenhum dos presentes se manifestou. O Prof. Anderson
encerrou a reunião às IOh32, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a declarar, eu,
Anderson Luiz Fernandes Perez, lavrei a presente atg(f;$i@, se aprovada, será assinada pelos presentes.esente at


