
1a Reunião Ordinária (2021.1)
Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações

Data: 12 de julho de 2021, 17:30 - 20:00.

Local: Videoconferência (Google Meet).

Assuntos

1. Posse dos membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações. Foi
dada a posse aos membros do colegiado conforme Portaria da Direção-Geral do Campus
São José No 87, de 10 de junho de 2021. O mandato irá até 30 de junho de 2022, sendo
composto por:

• Coordenador do Curso: Marcos Moecke

• Representantes Docentes da Área de Telecomunicações Elen Macedo Lobato (ti-
tular), Sandro Carlos Lima (titular), Carlyle Câmara Santos Junior (titular), Saul Silva
Caetano (titular), Roberto de Matos (titular), Marcio Henrique Doniak (titular), Rubem
Toledo Bergamo (suplente), Volnei Velleda Rodrigues (suplente), Eraldo Silveira e
Silva (suplente)

• Representantes Docentes da Área de Refrigeração e Climatização Samuel Luna
de Abreu (titular)

• Representantes Docentes da Área de Cultura Geral Vitor Sales Dias da Rosa (titu-
lar), Deise Juliane Mazera (suplente)

• Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos Sem representante

• Representantes Discentes Gabriel Coutinho Salomão da Silva (titular), Valquiria Bla-
sek (titular), Luis Filipe Russi (suplente), Filipe Kuhnen (suplente)

2. Informe: Novos membros do NDE. Foi informado que houve a troca do coordenador do
curso no Núcleo Docente Estruturante (NDE), a saída do docente MARIO DE NORONHA
NETO, a entrada da docente ELEN MACEDO LOBATO, e a designação da servidora téc-
nica administrativa em educação, MICHELLE CONCEIÇÃO CORREA pela indicação do
colegiado do curso. O NDE, constituído pela Portaria da Direção-Geral do Câmpus São
José No 77, de 28 de maio de 2021, terá vigência até 22 de dezembro de 2023, com a
seguinte composição:

• ARLIONES STEVERT HOELLER JUNIOR

• ELEN MACEDO LOBATO

• FÁBIO ALEXANDRE DE SOUZA

• MARCELO MAIA SOBRAL

• MARCOS MOECKE (Coordenador)

3. Informe: Comissão de reestruturação do PPC O professor ERALDO, presidente da co-
missão, começou o relato informando que a comissão vem trabalhando desde o ano pas-
sado tendo com objetivo inicial de ajustar o PPC para contemplar os 10% de extensão
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obrigatórios para os cursos de graduação, e ajuste das cargas horárias para múltiplos de
20 horas, pois hoje o curso usa múltiplos de 18 horas. Em virtude da necessidade de ajuste
de ementas de disciplinas e outras mudanças no PPC, tais como a falta de flexibilidade no
currículo, e a proposta de definição de disciplinas optativas, os trabalhos da comissão ainda
não foram concluídos. Em final de fevereiro, o professor Emerson deixou a comissão e sua
presidência, e o professor Eraldo então assumiu a presidência dos trabalhos. Neste ano foi
retomada a discussão da Extensão no currículo, EaD, que pode ser de até 40% do curso,
e do perfil e competências do egresso. A comissão retomou esses temas em subgrupos.
No ano passado, já foi refeito todo o currículo, com definição das ementas das disciplinas
obrigatórios e também algumas disciplinas optativas. Os temas das disciplinas optativas e
a matriz curricular ainda serão retomados, mas o documento do PPC já está bem encami-
nhado. A comissão tem um prazo até final de dezembro de 2021 para concluir os trabalho,
mas espera entregar o PPC para análise do colegiado até setembro.

4. Aprovação da ata anterior. O colegiado definiu que os membros do colegiado anterior
devem aprovar a ata por e-mail, uma vez que toda a discussão foi feita por eles, e não nos
cabe aprovar ou desaprovar essa ata.

5. Leitura e conhecimento da Deliberação CEPE No 004/2010. O colegiado considera-se
esclarecido sobre o regulamento dos colegiados dos cursos de graduação do IFSC.

6. Citação do nome de discente em atas. O tema da escrita do nome do discente em ata
foi mencionado ter sido questionado em reunião anterior do colegiado por membro do co-
legiado, que alegou que a citação do nome poderia ferir a LGPD. Foi sugerido que se faça
uma consulta formal a Comissão da LGPD do IFSC, sobre a necessidade de supressão
ou não do nome de discentes em atas de colegiados, para evitar o constrangimento ou
divulgação de dados do discente. Após discussão dos presentes, ficou definido que os
assuntos devem sempre que possível ser tratados de forma impessoal, mas havendo pro-
cessos individuais, a ata NÃO deve mencionar o nome do discente, sendo este substituído
pela menção do número do processo no SIGA/SJ que deu origem ao pedido. Dessa forma,
preserva-se a clareza no registro da origem do pedido e também a decisão do colegiado.
Em relação as atas anteriores, elas permanecerão publicadas, e uma decisão quanto ao
seu conteúdo dependerá da resposta da consulta a Comissão da LGPD do IFSC.

7. Conflito de horário de aulas com estágio. Durante a pandemia do COVID19 e o ensino
através de ANPs, tem se tornado frequente alunos solicitarem a realização de estágios com
TCE que registram o horário de estágio com conflito com os horários registrados para aulas
do curso. A coordenação do curso tem negado esses estágios, exigindo ajuste da matrícula
ou mudança no horário do estágio. O tema foi trazido para o colegiado, pois o estágio é
muitas vezes é essencial para a permanência do aluno no curso, e também porque em
algumas disciplinas os professores realizam apenas atividades assíncronas, possibilitando
ao aluno realiza-las a qualquer momento dentro do prazo final estabelecido. Por outro lado,
em outras disciplinas a presença dos alunos nos encontros síncronos de aula e avaliação
é indispensável para o desenvolvimento da metodologia. Após discussão o colegiado por
maioria de 9 votos e 2 abstenções, decidiu autorizar que durante a realização das aulas
através de ANPs, os alunos poderão realizar estágio no mesmo horário registrado das
aulas, desde que haja concordância do professor da disciplina.
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8. Pré-requisito de carga horária. O coordenador do curso, relatou que nas disciplinas
de PTG029007, ADM029008 e ECO029009, existe um pré-requisito de carga horária de
1980h, mas que este não está registrado no SIGAA, fazendo com que os alunos ao fazer
a matricula tenham a informação que eles podem se matricular nessas disciplinas. Neste
semestre, algum tempo após a realização das matriculas, através de uma conferência ma-
nual feita pela secretaria, foi detectado que mesmo sem ter cumprido o pré-requisito, 6, 5 e
3 alunos respectivamente se matricularam nesta condição. Como já haviam passado mais
de 15 dias do inicio do semestre, a coordenação não cancelou essas matrículas, pois leva-
ria a alguns alunos ficar com carga horária abaixo da mínima (12cr), além disso a etapa de
ajuste de matricula já havia encerrado. Assim o tema foi trazido para este colegiado decidir
qual atitude tomar neste e nos próximos semestres. Por decisão unanime dos presentes,
foi decidido retirar o requisito de carga horária das disciplinas de PTG029007, ADM029008
e ECO029009, pois este ele foi considerado desnecessário.

9. Demais itens da pauta. Decidiu-se adiar a discussão dos demais itens da pauta para a
próxima reunião a ser agendada como Reunião Extraordinária. Os pontos não discutidos
foram: 1) Envio para o CEPE das correções no PPC atual ; 2) Oferta de Libras 100%
EAD; 3) Analisar a necessidade de estabelecer pre-requisitos para a validação de estágio
curricular por experiência profissional ; 4) Prazo para retorno de trancamento durante o
semestre;

A ata depois de lida a assinada digitalmente por todos presentes, foi aprovada e publicada na
página do colegiado do curso (https://bit.ly/Engtelecom_colegiado).

Presentes: Marcos Moecke (presidente), Elen Macedo Lobato, Sandro Carlos Lima, Carlyle
Câmara Santos Junior, Saul Silva Caetano, Roberto de Matos, Marcio Henrique Doniak, Volnei
Velleda Rodrigues, Eraldo Silveira e Silva, Samuel Luna de Abreu, Vitor Sales Dias da Rosa,
Deise Juliane Mazera, Gabriel Coutinho Salomão da Silva, Valquiria Blasek, Luis Filipe Russi,
Filipe Kuhnen.
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Nome Representante Assinatura

Marcos Moecke Presidente

Elen Macedo Lobato Tele (titular)

Sandro Carlos Lima Tele (titular)

Carlyle Câmara Santos Junior Tele (titular)

Saul Silva Caetano Tele (titular)

Roberto de Matos Tele (titular)

Marcio Henrique Doniak Tele (titular)

Volnei Velleda Rodrigues Tele (suplente)

Eraldo Silveira e Silva Tele (suplente)

Samuel Luna de Abreu RAC (titular)

Vitor Sales Dias da Rosa Cultura Geral (titular)

Deise Juliane Mazera Cultura Geral (suplente)

Gabriel Coutinho S. da Silva Discente (titular)

Valquiria Blasek Discente (titular)

Luis Filipe Russi Discente (suplente)

Filipe Kuhnen Discente (suplente)
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