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RESOLUÇÃO NdjIMATiVA N'' lO/CTS/ARA-2018, DE 03 1)E MA]o DE 20] 8

{proxa o Regimento do curso de graduação em
recltologias da Irifotniação e Cotim.tnicação do
Centro de~ Cliêttcias. Tecnologias e Saú(!e dci
Universidade Federal de Santa Catarilla.

. O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS
E SAUDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no uso de suas
atribuições, e tendo en] vista o que deliberou este Conselho cm sessão realizada em 15 .de

23dezem.083076/2017-71, onforme' parecer Constando à bolha n', 13 do processo n'

RESOLVE

. Art. I' - Aprovar o Regimento do curso de graduação cm Tecnologias da
Informação e Comunicação do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Art. 2' - O Regifnento encontra-se anexo à presente Resolução Normativa

Art. 3'. - Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim
06icialdaUniversidade. . .- - .

Prof. [)r. Eugénl imao
Dure tá

Centro Ciênci ecnolo Saúde
C Aratanguá
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CAI'l'T'lll,O ll -- l)/\ (:ONSTI'l'l.rl(l:,liO l)O (l:O!,f:(l;i.'\ !)O Í)ll -(l, l,i} SO

Ait. :l. O Colegiada clo ('urso dc Graduação eln I'ccllologías cla li)í\)lmação c(:omunicação será c(')nstituído por: '''' --- ---'- ' '''-'r
[ -- ])iesidcntc: ('oordcna(]or do curso de gtttduaçã{):
11 Vice-ptcsidcntc: Sut)cooi(senador do curso clc gr:tcluação
111 icpicscntantcs dos [)cpat]anlcntos de ]:1llúro. na })í-o})Opção c]c ] (un]) parir cada
1): ]ticil)ação do í)cpaitarrtcnto igual a 1 0'!{) (dcz l)or cento) ({a caIBa lloiiitia total )tcccssiií-ia à
intcgla[izaçào (]o curso;

IV . um rel)iesenttlnte (Joccntc indicttcío pelo Cen(io cle C'iências. Tecnolngi&ts c Sut.tdc (CTS).
cujos l)epallalílcnt(n oltrcçam disciplinas olnlgatonas fInTa o cuitículo dn cli se. Rias ({ue não
atiillam a participação dc 1 0'>b da cal-gêl llorária total: '
V - representailtcs (fo cora)o discente. na prol)opção igutll ã l)arte illtcira (lo insulta(lo obtido ní]
divisão de número de //âo (//.çc.c/7/c.v })or cinco;

!} l. -- os tcptcsci)tartes nacncioilados nos incisos ]]]. ]V e v. terão cí:tda qual unl su})lelltc,
eleito ou designado conforme o caso. l)elo mcsillo processo c na Hlc'$Nd ocasião iít cscolllt
dos titulares; aos quais sut)stituen]. autoinaticaipcntc. níts Jtiltas. irtlpedimentos ou \Eicância

}l 2" -- São atribuídas 02 fduas) hotits scnlanals no l)lai)o Index.igual dc 'itt l)allln aos h-ícilll)ros
Titulares do (:olcgiado. pertencentes ao corpo cloccntc da t rnivcrsi(tadc l-ccjclal dc Santa
Czlt€1i'fila.

g 3" --o Colegiada assegura a l)articipação disceillc nas reuniões do (I'olcgiid( ({c (:aliso.

clisl)cnsanclo seus ieprcscntanlcs clãs ati\idades dlcltlticas na(ltielcs hottiiios

l$ 4í] -- C'íit)cra zi {)dicção clo (I'cíltro (le (,ícnclas. T'c'cnologiíts e Sutidc ((. [S) exl)ccíii o ato
[:})rma] (]e constituição do (:'olegiado do (.:urso.

.q.rt. 4" - /\ intlicação (tos represcillanlcs dos .Dct)altarllciltos scl'ii luta pcl{)
Colegiada. pala uin mandato dc 2 (dois) a]]os. com z] possibi]idac]c dc lccon(]t.ição.

i'('sl)ccl I't'o

/\rt. 5'' - 1)arít cíblto clc comi)osição clo Colegiada. l ão serão constdc'tElHas íis llotas-aula
lelati\ as às clisci})lhas optaLix.zts.

,\rl. 6)" - A lc})icscntação discorre scril eleita. anlit Imcntc. })clo (:ciltlo /\cadêilliço do (I'urso
clc l"ccnologias da [ltlornlação e ('omunicação. clcntie os estudantes (]ue tcnhain cui)l})llclo

l



l)clo l leitos a l)nillclra fase (:lo curso. sendo clcsigllada íttravcs (ic l)orl:]rt;] i lllitillt} 'l('1'1 1)ii'ccâo
(]o Ceíltro de C'iências. Tecnologias e Sauclc(C:rS). " - - --'"'' [L-'' ' ''i--v«\r

! .

[v.

Para a lc])rcscntaç:ão discerltc (]c (]llc trata esl:c arl:igo. (} ftlullo clc\.c
estar dcx/i(tamcnlc matriculado c cuisait(1{) o l)crio(]o lcti\.o:
nao possuir outro mandato vigente;
nao se] loitTlalaclo llo lcsPcctjvo scilacstre c
não possuir punição disciplinar no llistóíico.

l$ 2' -- O mandato dos repicsenlantcs clisccnlcs é dc 1 (11111) ano, penniti(]a uma icconclução.

(;APIT[JI,0 111 - 1)AS ABRI 13UIÇ:ÕES 1)0 (=ol.E(;l/\l)o l)E (;l.íli$0

c (3)illunicação:r uições (lo Co.leglado do (. urso dc Gra(luação dc lecnologií\s cla InJt)mlaçào

1. cstitl)elcccr o perfil píofissinnal e a l)roposía pcdag(\Bica do curso:
11. clal)miai o SC'U [c'g]]]]t']]to ]lltc'ralo:

111. elêtllol'í:){. atlalisal e a\'allitt o currículo do ctlrso e suas alterações:

'''':.smc *quatlcloe..: fiar os f)]anos (]c cllsin( das disciplinas cla curso. p:'polido
lixztr iaolinas l)atei ti coordenação llltci(tlscil)llllttl c l)rolllox.ci' l iillcg,ríiçao lloíizontal e

H'"-':-J -l'; 'li': n;,.l.lil:=.',':' ':-," "'' n q«,]i.i«d. di.i:l*''.-P'd gãgi.;':

xar nonllas(liu lto ã inatrículai c integlalização do cuido. regi)citando) o cstallclccido

deliberar sobre os pedtclos de prorrogação de prazo })ara conclusão dc culto;
cínlttr }larcccr sobre processos dc rc'validação clc diplomas dc ('ursos dc Ciiaduação.
expedidos por cstabelccinlciltos cstl'ailgeii'os dc citsino sul)ei'loi': '' "-''"v
deliberar. em grau de recurso. sobtc decisões (to r)residente do Coicgiaclo clo ('urso:
exercer as demais atribuições conlbriclas poi let. nesle Regulamento ou Regimento do

\/

v}.
vl{

{x.

x.
xi.

CAI'lTI.JLO lx' -- l)AS /VIRIBlrl(l:of=S 1)0 Coolil)íi:N.A.ii)oi i)l: (i:ui $o

,\rt. 8" C'onlpere ao (« oordcnador (J(} (.urso:

convoca.r e presidir as reuniões do (l:olcgiítdo (io (:ul:se: com (lircilo a voto. inclusix,-c o ({c
qualidade:
IT - rcf)tcsentar o (lolcgiado .]ui to aos órgãos (]a Univcisida( c:
111 - cxccutal as dclibelaçõcs do(:olcgitldo=

IV - dcsignai rcltüor ou comissão pala estudo dc nlatéiia a scr decidida l)clo C'olcgiaclo=
v - decidia. acl lc'léreil(Itiill, ena coiso clc Llr-.c'nc]a. sobtc ] latéiia dc coinl)cteilcia flor (.-olc=ia(to:
V 1 - clal)orai' os ilaráT'los dc auto. Lluvidos os [)cpart:at tentos cnx o]x.;ic]os: '

vTT - orientar os alunos quanto à matliclila c intcgíalizt çãt] do (:ursos
VTll .- indicar ao l).'\lit. ouvidos os De])artail]cnLos cnvo]vi(]os. os m(lclulos c as disciplinas
que sel'ão oferecidas a naatncula eia] ca(la Feriado lellv(}:
[X -- ana]isal' e deck(]ir os f)cdiclos dc transferência c rctorlto:
X -- decidia sobre pedidos de expedição c dispctlsa dc guia de tiansíbrência:
XI «« decidir sol)ic l)cálidos dc conlplcnlcntação pedagógica e exercícios (tola lclliarcs;

1 - 'ç'alidat discii)lin:ts cursadíts en] outras inst:ituiçõcs. obcdccida a legislação ])eitijlcnLe:
Xlll - vctif:icar o cuillT)rit-ncnto do cunícu]o do curso c (]ci)leis cxig.õiicias para a coilccssão tic
grau aca(]êmico aos alunos concltJilltes:

XIV clccidir sobre pedidos cle colílção clc grau em carátcr dc exccpciotl lli(izldc:
X\'' - promover a integração com os Departílmei)los:



XVI - i«st«..rar p-.«:cwi' di:ci}.i-:*'':«,I' "-''' ~,ig' 'j-l.Í: tci : 'l'-c c:.~ ,f~ ,:. i"-'g---.t. d" ",}",
todas as suas inodr lasaatlvidadcs tcol'lco-nlctodoloolcas (to pi'O.feto l)c'dagr)Bico (lo curso. enl

;rl:ill 1111 l:li ll':=':n:::r=': ü=.:!::-:::J:::::J::«"':
XXI -- coordenar o ]cvantanlcilto bianual da inserção (]os egressos do (. urso no Incicaclo clc

XXlíi..- nKo )\ r tiçocs de tnic'rt itciontilizaça ). [nlcglzlçao acadcilllcil c lltotísstoilal (lo curso.
coillpctcncla: cipaçao cie alunos en] {llividaclcs í:líbias as !esJ)cctiças :irias cle

(lo Cura(u al })clo cunll)rinlcnto c divulgação deste l?cgimcillo .Junto :los altlilos c l)loÍtssorcs

:;::i:;!:' ,='1=:'=:=:::==:',ll'::,::'=':=.::s::!.?Ti'.--..''.: .-. ''','.:':.-':
;;;;.' ::=:;.:..T.::::T::::!T;:=J:=U.:=''==,:1: :=::;;;!:},.,.'.'., .'., .--'':',. '' '
Ait. 9" (1:on]J)ctc a(.) sti])coar(]cna(lor clo curso:

1 -- sul)stituii' o cclQrdcllâ(]ot nas suas t'atrás e i111pcdllnciltos=

C\,IWiad., .h C-";"" -'i~,j.l«"" q li..: Í:,..,\. .l-;:Ç..;, :
l)clo ( ooidcna(lot ou pelo

CAi'l'l'i..í1.,0 \'' -- l)/\ COOKJ)itN/\(j:ÃO i)O (.[IRSO

Ih:i;: il: i:iii);ai:ii ii:illl:i!::P: i:::li':T : :~
Ar[. ] ]" - Podcíão se candidatei às l:ttnçõcs dc (loorclctlador c Subcoolclcnilclol (ic ('urso os

t' dc que'õ '' tcytclli ç uít cara'cll'EI clo illitglstérío StillCÍ'iOi' CILIC llliX'liStrCIT} i]t]laS ]]O ]T]CSlnO.

1 - Tenham mais de três anos de efêtí\.'o exercício íla l.iilix.,ersitlíidc:

llilllF:l'==1l;'l:l:l: lll .lllXl::!; ;;:':::=í':?.' '=;:;:.:'= ' .';::'.:'".:=
Arí. 12' - O cooTdcna(]oi c L] subcoordclla(]or serão eleitos lias seguintes CTítélií)s:

Até rl0 dias antes dc cllccllar o mandato. o (.=ooiclcíuttloi do ('urso. oux.ido o ('olegiatlo,

== "::., :=1::.==1:'X"J;ll..lll:;:' h :.1111:.l*:T11::1 ::,111:1=2111:..:: Ji:ll::ll:'':' .. 11.::11:111 ':
processo llilcitorztl. rcspcilando o período clc 3r) (lj-iilt:a} dias cílti'c a (li\.ulgação dtl edital c o

ll l)odcrÍio votar todos os flui)os icgulêilineiaLC lllatriculíldos nt) ctllso. 110 selncstlc C[TI quc
ocorre a eleição: e todos os proÍessoies club lninistrcnl Etul: .s l)tira o cuxs{) no telcrldo semestre.
OL! 110 selrles :re a! t:criou'

111 Serão declataclos eleitos os callclidatos l)ata (.'oordciiador c Suhcooidcnadot. qlie
obtiverem a illaioria paritária (50/50%) entre alunos c l)rolbssores dos \.fitos \íliidos,

'l\RV

resultado ilpurado pela comissão cleítot'al scnl l orht\l('g tolo IJelo Colcgla(to clo Curso c
crtcalnlllhaclo a [)íl'cçao c]o (]:ctltFÇI c]c (.'lcllclas. I'ccnologlas e Situ(lc ((. 'l'S) dc ,\tilnlngtia flal'a
as })I'evidências legais pertinentes. ' ' " '
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.Ai't 13(]os pelo licltor. c o sUtaCQolCICttd(lol sclao eleitos parei ui]] inaladilto (Íc dois a110s.

il:i: :lillll:l ll::'=-=::.::=::::::'S: ::: ::';:.?=:;='=i..:=:. ':1:.'!:::
trai)alho.. ila t'oxerclcio das junções tjc tluc trata este artigo saião alojadas floras scnlailais (tc

1 -. 30 (trinta) horas semanais para o Coordenador do (:viso
T1 .-- 1 0 (dezl horas semanttis l)ilha o Su[)coordenador do Cui

designaçã=acaría, (h horas (]e club [íataln os incisos deste artigo scl-ão cfbEuadas lias ato clc

/\r(:. 14" - O SUtlcool'clcHadQF substituirá o ('oordcnadot- lias lbltas c tios ill)f)cdilllcl tOS
caso de \.;acâncta. a clualqucr él)oca. conlplctalii o íman(lato do (, oorclc11adoí'.

e, el'T}.

Slil)coar(l('na'lcacaincla oconer í ates cla l)liillciia mel:ade do n)andais: seno
tjtulal-. iu\-ilüuuJ. l.la lol'nla prcx'isto nesse Rcgilllcnto. o qual acoillpanha!'á o

eleito noN,'o

inalldato do

l$ 2o- Se a l.Iftcâilcia ocorl'er depois cia primeira metade (lo mandato)
inclicalá lilll Suhcoordcnaclor pal'a completar o mancfato.

o Colegiada de C'uivo

1:1iàlllH:;ÜI llBTI ii:ll:RI l:llllFlil:::: lula: :: if::.u::
(l:/\l'l'l'ULO Vt -- l)AS lill:l.JNlõl:S i)O C:OLll:(; !/Â. l){)

.l, ':.l 1111::=,::Llllfl;.:=1= 11U
=i"t=1:=''1ii.\iii '="1=1" ::.::1=1:1111

ndic:.ã) {JÚilico Em caso de urgência- o pr:tzo clc con\.'oração p"deizi sel t-ccluzicio e :t
início da reunião. lttüa. quantia ocolrcieln l lottvos cxcc})cionais a scicln .lustíllcados x)o

.A.rt. 16" -- o Coinpareciinento às reuniões (lo C'olegittdo e c)bii:!tit(\na e )ielele:n(:ial e=nl

relação a. qualqucl outra atividadc actminisüat:iva. dc ciisino. pesquisa ou cxtens('lo
tinir''e::'siÍár:!a. ; ' '

5.'::,1:*i]]::::'Z*:.]:;1=3:1':=.11'.11' 1 ~ 1;1É.I':: ::llrlll ::=:lll;=' '" :«*- '"" «.- '«,

?''::';:;. ÊT..::l:l?;;!= =T:'l:'i=L=:=.:;''«-,-.'.:,-,: , -., ':.,..''. .: '''' ;-: :'':.,..''~':*:
g 3" -- 1'eidetã o mandato aquele quc. scnl causa .luslillcada. fhltal a l lttis dc [iüs rcuíliõcs

: i:t: :iii.1, 3:i.::::'«..:,i.,JT,,:ii::::ii:ii;. "" '': «,'. ;.-' ',.«,':.'"'' -« :«'- *.

'' .
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efctixfos. O («.olegiado do (:urso fttilcionará comi a i)rcsença da illalotia cic seus íncmbt-os

melllbros)equo.ruim paira rc:allzação da i-cullião com delit)cl-ação sela superior &] 50?'Â dos

]jllclo (]a lcspccttva rnillião ar-se-á em cluinze minutos al){ls a hora cieterillílladit l)ani o

para a mesma. dc qu(1)rum in)plicará na tltinsíbrência (ia ieutlião. definindo-sc villa nona data

pela c(x)s assuillos coilstanrcs da pausa elas rcuni(}cs poderão scr (decidi(.los l)or ír(/ /(:/ê/c-/7dr////

a"r('('molas 'cli ' ])or (,lc/ /'(l.#'/'e//{./1//77 toro)alias pela coordcnadoría do Curso clcvcí-ão scr

toinacla da dccJlsaQ' eiauo ao Curso. cn] até 3í)(tilllta) díits após cala reulliâo l)ostcrior a

Ai't. 18" -- Tctão dí]cito ac] voto os nleinbros clo colegiada.

g l " -- Os ieprcscntantcs não podcião ter sobreposição dc rep

* 2' -- A contagem dc votos das lcuniõcs dai-sc-á pol livic manifbslação (ios rcllicscrjLaillcs.

a volat. ssal\idos os inlpedilllentos legais. nenhum nlenll)ro do ('o]cgiadn po(]ei:l recusar-se

reseilÍaçã(} a iiclljllular x,o[{)sça(} a êicLijlluiê

C/]í)]'l'i.JLO 'Ç''li -- l).\s í)isi'OSI(l:Õii=S FTN..\l$

Art. 19n -- Os casos oillissos sótão resolvidos pelo C:olcgiaclo (-1o (:luso.

A.r1:. 21)" -- Este regiillento poderá ser alterado poi iniciativa (io ( ool'(]enii(]or l)u (lc no
mini no. doistciços doslilelllbros cio C'olcgjtldo. ' '''"- - - ~-

/i.X't 21o -- Este Rcgjillelllo ciltlêt ('i)l vigor' llii (líttí) clc sua íll)iox-'íiçao i)clo (l:olc! inda rin (. t!..fsoe breu.
unção em I'ecnologias dti Iník)rmação e Coinuilicação e l)cio (:onselllo do CTS.


