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No dia 19 de junho de dois mil e treze, considerando as competências definidas para o Colegiado de Curso dadas
pelo Regulamento Didático-Pedagógico, aprovado pelo Colegiado do Campus São José, e com base no Art. 6 da
DELIBERAÇÃO CEPE/IFSC Nº 004, DE 05 DE ABRIL DE 2010, reuniu-se o Colegiado do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do semestre 2013-1 em primeira reunião ordinária, na presença do
Coordenador do Curso e demais membros titulares e suplentes, conforme lista de presença assinada, anexo à
presente Ata.
Iniciados os trabalhos conforme a pauta, foram empossados os membros titulares e suplentes do Colegiado
conforme Portarias 47/CSJ/IFSC (São José, de 25 de abril de 2013) que nomeia os membros do Colegiado do
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, com mandato de um ano e a Portaria
57/CSJ/IFSC (São José, de 16 de maio de 2013) , que complementa a nomeação dos membros do Colegiado do
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.
Feitas as apresentações nominalmente foram efetivamente empossados os seguintes membros a saber: I.
Coordenadora do Curso: Profa. Deise Monquelate Arndt; II. Representantes da Área da Cultura Geral: Prof.
Vidomar Silva Filho (titular); Profa. Elenira Oliveira Vilela (suplente); III. Representantes da Área de
Telecomunicações: Prof. Alexandre Moreira (titular); Prof. Diego da Silva de Medeiros (titular); Prof. Márcio
Henrique Doniak (titular); Prof. Marcelo Maia Sobral (titular); Prof. Saul Silva Caetano (titular); Prof. Eraldo Silveira
e Silva (suplente); Prof. Fábio Alexandre de Souza (suplente); Prof. Jaci Destri (suplente); Prof. Pedro Armando
da Silva Júnior (suplente); Prof. Rubem Toledo Bergamo (suplente); IV. Representantes Técnicos Administrativos:
Nídia de Jesus Moraes (titular); Adriane Stroisch (suplente); V. Representantes Discentes: Maykon chagas de
Souza (titular); Thiego Vieira Coan (suplente).
Após as posses foram apresentadas as ferramentas para o funcionamento do Colegiado: I. Grupo no Facebook,
utilizado para comunicação entre os membros, enquetes e agendamento de reuniões; II. Página do Colegiado
na Wiki do IFSC SJ, utilizada para publicação das pautas, atas e demais documentos importantes para o
Colegiado.
Item 2 da pauta: Discussão das atribuições e funcionamento do Colegiado. A Coordenadora fez a leitura da
Deliberação do CEPE nº 004/2010 que Regulamenta os Colegiados de Curso de Graduação do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina para ciência. O Colegiado decidiu então usar esta
deliberação como regulamento, sendo que em caso de futuras necessidades este tema poderá ser rediscutido.
Na leitura do regulamento, foi levantada a forma de convocação dos membros suplentes para as reuniões, em
caso de falta dos titulares. Foi decidido que não será feita uma relação de um-para-um entre os membros titulares
e suplentes. Haverá uma fila com a ordem de convocação dos suplentes, e em caso de falta do titular, o primeiro
suplente será convocado. Após a reunião, o suplente convocado será remanejado para a última posição da fila de
convocação.
Foi também decidido o procedimento para a escrita e aprovação da Ata de Reunião do Colegiado. Um membro
titular do colegiado foi escolhido para secretariar as reuniões: Prof. Diego da Silva de Medeiros. A ata será escrita
após a reunião, e encaminhada aos membros do colegiado para apreciação. A aprovação da ata será feita na
próxima reunião do colegiado, servindo a lista de presença da referida reunião como assinatura.
Foi solicitada uma mudança na ordem de discussão dos itens da pauta.
Item 5 da pauta: Revisão e modificação do documento de Regulamento do TCC do CST em Sistemas de
Telecomunicações. A Coordenadora do Curso apresentou aos membros do colegiado as principais dificuldades do
formato atual do TCC do Curso. O grande número de professores envolvidos na defesa pública do TCC I
inviabiliza a realização, da mesma forma que a defesa pública com cunho avaliativo é desnecessária nesta fase
do trabalho dos alunos. Após uma discussão foram identificadas as propostas, e votadas como segue: 1. Manter
o regulamento do TCC como está (nenhum voto); 2. Retirada do seminário (dois votos); 3. Avaliação por meio de
banca fechada com aluno, orientador e convidado, mais um seminário público sem cunho avaliativo destinado aos
alunos (seis votos). O seminário aos alunos foi então definido como quinze minutos de apresentação mais cinco
minutos para dúvidas, com a presença do orientador. Haverá um professor encarregado pela organização de
todas as apresentações.
Item 7 da pauta: Pedido de adiamento de defesa de TCC II para o aluno Mário Felipe Raulino. O aluno solicitou
um adiamento de um mês para a defesa do seu TCC II. O seu Orientador, Prof. Márcio Henrique Doniak, assumiu
a reunião explicando que o aluno teve muitas dificuldades na escrita da monografia. O adiamento foi aprovado
por unanimidade.
Item 4 da pauta: Avaliação sobre a quebra de pré-requisito das fases em semestre de extinção. A Coordenadora
do Curso apresentou as dificuldades para a extinção do curso, tendo em vista que alguns alunos não podem fazer
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algumas disciplinas em virtude do turno em que elas são oferecidas no semestre. Uma forma de aumentar a
possibilidade de matrícula dos alunos, apontada pela Coordenadora, é a quebra de pré-requisitos das disciplinas
de fases em processo de extinção. O Colegiado decidiu por não quebrar os pré-requisitos nesta reunião,
considerando que esta ação deve fazer parte de um plano maior de extinção do curso.
Item 3 da pauta: Discussão sobre a regulamentação da extinção do curso. Foi montada uma comissão para
estudo, discussão e elaboração do Regulamento de Extinção do Curso, que deve prever as ações a serem
tomadas pela Coordenação para garantir a extinção do curso. A comissão é formada pela Coordenadora do
Curso, Profa. Deise Monquelate Arndt; o Prof. Saul Silva Caetano; o Prof. Alexandre Moreira e o aluno Maykon
chagas de Souza. A agenda de trabalho será definida pela comissão
Presentes: Deise Monquelate Arndt, Alexandre Moreira, Diego da Silva de Medeiros, Márcio Henrique Doniak,
Marcelo Maia Sobral, Saul Silva Caetano, Eraldo Silveira e Silva, Fábio Alexandre de Souza, Jaci Destri, Pedro
Armando da Silva Júnior, Rubem Toledo Bergamo, Nídia de Jesus Moraes, Maykon Chagas de Souza.

