
 

 
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta  1 

minutos, na sala 37, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu2 

o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 3 

coordenador do curso professor 4 

docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, R5 

Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa6 

Assuntos Educacionais Rafael7 

Baumgardt da Silva e os discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis 8 

Czekalski Silva. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, 9 

Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gou10 

Ordem do dia: 1) APROVAÇÃO DAS ATAS11 

ORDINÁRIA: o professor Alexandre Prusch Züge apresentou a leitura do texto dos 12 

documentos, sendo os mesmos aprovados por unanimidade do col13 

de número 40ª, uma vez que a professora Selma dos Santos Rosa não tomou parte na 14 

deliberação, pois justificou que não estava presente quando da edição desta reunião. 15 

APROVAÇÃO DA INCLUSÃO DE DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 16 

COMPUTAÇÃO NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO (PVA): 17 

professor Alexandre Prusch Züge desenvolveu breve relato de seu trabalho com a 18 

temática de estudo de Algoritmos, na forma do Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo de 19 

Projeto de Algoritmos” (BANPESQ 2020 

participação são as acadêmicas Keny Tonin Teixeira (GRR20176151) e Kirsten Ernestine 21 

Lopes Kristiansen (GRR20186483). O item foi APROVADO por unanimidade pelo 22 

colegiado. 3) CRONOGRAMA DE TCC 2019: 23 

Junior apresentou uma proposta para o desenvolvimento dos trabalhos de orientação e 24 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso para o ano de 2019. Após algumas 25 

ponderações da professora Selma dos Santos Rosa e reflexões com o conju26 

compõe o colegiado, o cronograma foi APROVADO por unanimidade. 27 

professor Carlos Roberto Beleti Junior apresentou um informe a partir das 28 

atividades que participou durante a 5ª edição de Semana de Integração Científica 29 

(SIC) e 11ª Comunidade Maracanauense de Software Livre e Inclusão Digital 30 

(Comsolid) e a parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE) campus de 31 

Maracanaú por meio de cooperação técnica32 

discentes e agradeceu a confiança dos seu33 

evento. Também ressaltou a riqueza da troca de experiências proporcionada pelo 34 

processo, dando destaque para a possibilidade de desenvolvimento de Cursos de 35 

Extensão a fim de estreitar os laços com a comunidade36 

curso. Os docentes Alexandre Prusch Züge e Selma dos Santos Rosa fizeram questão de 37 

sublinhar a relevância da experiência, a qualidade e os possíveis frutos a ser gerado 38 

pelos trabalhos e responsabilidade do professor Carlo39 

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS:40 

experiências que os docentes tiveram a oportunidade de dividir com o colegiado o 41 

desenvolvimento do trabalho junto aos alunos. O professor Carlos Roberto Bel42 

sugeriu que os relatórios escritos fossem disponibilizados para o compartilhamento entre 43 
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta  
minutos, na sala 37, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu
o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 

ador do curso professor Alexandre Prusch Züge, com a participação dos 
docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, Robertino Mendes Santiago Junior,
Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa. Ainda presente o Técnico em 
Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza, a Técnica Adm. Francis Josiane Liana 
Baumgardt da Silva e os discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis 
Czekalski Silva. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, 
Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva
Ordem do dia: 1) APROVAÇÃO DAS ATAS 27ª, 27ª B EXTRAORDINÁRIA E 40ª 

o professor Alexandre Prusch Züge apresentou a leitura do texto dos 
documentos, sendo os mesmos aprovados por unanimidade do colegiado, exceto a Ata 
de número 40ª, uma vez que a professora Selma dos Santos Rosa não tomou parte na 
deliberação, pois justificou que não estava presente quando da edição desta reunião. 
APROVAÇÃO DA INCLUSÃO DE DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PUTAÇÃO NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO (PVA): 
professor Alexandre Prusch Züge desenvolveu breve relato de seu trabalho com a 
temática de estudo de Algoritmos, na forma do Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo de 
Projeto de Algoritmos” (BANPESQ 2018028681). As alunas apresentadas para 
participação são as acadêmicas Keny Tonin Teixeira (GRR20176151) e Kirsten Ernestine 
Lopes Kristiansen (GRR20186483). O item foi APROVADO por unanimidade pelo 

3) CRONOGRAMA DE TCC 2019: O professor Robertin
Junior apresentou uma proposta para o desenvolvimento dos trabalhos de orientação e 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso para o ano de 2019. Após algumas 
ponderações da professora Selma dos Santos Rosa e reflexões com o conju
compõe o colegiado, o cronograma foi APROVADO por unanimidade. 
professor Carlos Roberto Beleti Junior apresentou um informe a partir das 
atividades que participou durante a 5ª edição de Semana de Integração Científica 

unidade Maracanauense de Software Livre e Inclusão Digital 
(Comsolid) e a parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE) campus de 
Maracanaú por meio de cooperação técnica. O professor destacou a participação dos 
discentes e agradeceu a confiança dos seus pares na liberação para sua participação no 
evento. Também ressaltou a riqueza da troca de experiências proporcionada pelo 
processo, dando destaque para a possibilidade de desenvolvimento de Cursos de 
Extensão a fim de estreitar os laços com a comunidade e ainda fortalecer o campus e o 
curso. Os docentes Alexandre Prusch Züge e Selma dos Santos Rosa fizeram questão de 
sublinhar a relevância da experiência, a qualidade e os possíveis frutos a ser gerado 
pelos trabalhos e responsabilidade do professor Carlos Roberto Beleti Junior. 
ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS: Este ponto foi um momento de relato e troca de 
experiências que os docentes tiveram a oportunidade de dividir com o colegiado o 
desenvolvimento do trabalho junto aos alunos. O professor Carlos Roberto Bel
sugeriu que os relatórios escritos fossem disponibilizados para o compartilhamento entre 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta  
minutos, na sala 37, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu-se 
o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 

, com a participação dos 
obertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo 

Ainda presente o Técnico em 
Policeno de Souza, a Técnica Adm. Francis Josiane Liana 

Baumgardt da Silva e os discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis 
Czekalski Silva. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, 

vêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva.  
EXTRAORDINÁRIA E 40ª 

o professor Alexandre Prusch Züge apresentou a leitura do texto dos 
egiado, exceto a Ata 

de número 40ª, uma vez que a professora Selma dos Santos Rosa não tomou parte na 
deliberação, pois justificou que não estava presente quando da edição desta reunião. 2) 
APROVAÇÃO DA INCLUSÃO DE DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PUTAÇÃO NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO (PVA): O 
professor Alexandre Prusch Züge desenvolveu breve relato de seu trabalho com a 
temática de estudo de Algoritmos, na forma do Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo de 

18028681). As alunas apresentadas para 
participação são as acadêmicas Keny Tonin Teixeira (GRR20176151) e Kirsten Ernestine 
Lopes Kristiansen (GRR20186483). O item foi APROVADO por unanimidade pelo 

O professor Robertino Mendes Santiago 
Junior apresentou uma proposta para o desenvolvimento dos trabalhos de orientação e 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso para o ano de 2019. Após algumas 
ponderações da professora Selma dos Santos Rosa e reflexões com o conjunto que 
compõe o colegiado, o cronograma foi APROVADO por unanimidade. INFORMES: 1) O 
professor Carlos Roberto Beleti Junior apresentou um informe a partir das 
atividades que participou durante a 5ª edição de Semana de Integração Científica 

unidade Maracanauense de Software Livre e Inclusão Digital 
(Comsolid) e a parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE) campus de 

. O professor destacou a participação dos 
s pares na liberação para sua participação no 

evento. Também ressaltou a riqueza da troca de experiências proporcionada pelo 
processo, dando destaque para a possibilidade de desenvolvimento de Cursos de 

e ainda fortalecer o campus e o 
curso. Os docentes Alexandre Prusch Züge e Selma dos Santos Rosa fizeram questão de 
sublinhar a relevância da experiência, a qualidade e os possíveis frutos a ser gerado 

s Roberto Beleti Junior. 2) 
Este ponto foi um momento de relato e troca de 

experiências que os docentes tiveram a oportunidade de dividir com o colegiado o 
desenvolvimento do trabalho junto aos alunos. O professor Carlos Roberto Beleti Junior 
sugeriu que os relatórios escritos fossem disponibilizados para o compartilhamento entre 



 

 
os docentes, a fim de dar maior oportunidade de acompanhamento e enriquecimento das 44 

atividades. Ao final foi entregue pela professora Selma dos Santos Rosa 45 

atividades da turma 2016 do ano de 2018. Também o professor Rodrigo Clemente Thom 46 

de Souza fez a entrega das Listas de Presença de Orientação Acadêmica e as anotações 47 

oriundas dos encontros. 3) PARTICIPAÇÃO DE OUVINTES:48 

adentraram ao recinto alunos da Licenciatura em computação José Geremias dos Santos 49 

Júnior e Anderson Brasilino da Silva Reis os quais não possuem designação para 50 

participarem das reuniões, uma vez que há representação discente que já compõe o 51 

mesmo. O prof. Alexandre Prusch Züge consultou os represetantes discentes Daiane 52 

Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva se esses autorizariam a 53 

permanência desses alunos na reunião, sendo esta negada por ambos, sem justificativa. 54 

Após uma exposição oral dos mesmos quanto às motivações e os interesses dos alunos 55 

José e Anderson, a professora Selma dos Santos Rosa lembrou de outras ocorrências 56 

similares onde não houve a negação e, portanto, não haveria justificativa coerente para 57 

tal impedimento, haja vista a pertinência da motivação desses alunos. A fim de resolver o 58 

impasse, o professor Alexandre Prusch Züge (que preside a reunião) autorizou a 59 

presença dos alunos após exposição oral dos mesmos quanto às motivações de seus 60 

interesses, sendo garantida a tra61 

democrática que rege os trabalhos dentro da Universidade. Ficou encaminhado que o 62 

professor Alexandre Prusch Züge irá consultar a legislação interna da UFPR, a fim de ter 63 

condições de deliberar em outras situaç64 

dispor sobre o tema, o colegiado irá avaliar a necessidade de regular a questão. 65 

QUESTIONAMENTO SOBRE ITEM DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA:66 

dos Santos Rosa solicitou a inclusão de item (como inform67 

recebimento de um documento, elaborado pelos estudantes Mateus Morial Carrascoso e 68 

Sabrina Anielly Rosa indicando que a representação discente (que compõe o colegiado) 69 

não havia seguido a deliberação da Assembleia Geral dos est70 

da remoção do professor Valdir Rosa para o campus UFPR em Jandaia do Sul. A 71 

representante discente do colegiado Daiane Cristina Mendes Gonçalves questionou o teor 72 

do documento lido pela professora. A professora Selma dos Santos73 

da referida reunião para que a mesma possa emitir uma análise conclusiva dos fatos. Os 74 

discentes que compõe o colegiado responderam que tão logo o documento fosse 75 

concluído (a Ata) seria o mesmo publicizado. Após exposição do document76 

professora Selma dos Santos Rosa passou a leitura de um documento (ANEXO) onde 77 

teceu alguns comentários sobre o ocorrido, frisando a necessidade de preservar a 78 

verdade, trazendo as implicações penais, administrativas e civis que um comportame79 

não condizente com a verdade de quaisquer fatos poderá acarretar. Ambos os 80 

documentos (o relato dos alunos), como os comentários da referida docente foram 81 

entregues ao secretário da reunião encontram82 

Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Alexandre Prusch Züge, às quinze83 

horas e quarenta e nove minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de 84 

Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais 85 

presentes. 86 

Secretário – Rafael Policeno de Souza: 
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os docentes, a fim de dar maior oportunidade de acompanhamento e enriquecimento das 
atividades. Ao final foi entregue pela professora Selma dos Santos Rosa 
atividades da turma 2016 do ano de 2018. Também o professor Rodrigo Clemente Thom 
de Souza fez a entrega das Listas de Presença de Orientação Acadêmica e as anotações 

3) PARTICIPAÇÃO DE OUVINTES: No início da sessão 
dentraram ao recinto alunos da Licenciatura em computação José Geremias dos Santos 

Júnior e Anderson Brasilino da Silva Reis os quais não possuem designação para 
participarem das reuniões, uma vez que há representação discente que já compõe o 

. Alexandre Prusch Züge consultou os represetantes discentes Daiane 
Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva se esses autorizariam a 
permanência desses alunos na reunião, sendo esta negada por ambos, sem justificativa. 

dos mesmos quanto às motivações e os interesses dos alunos 
José e Anderson, a professora Selma dos Santos Rosa lembrou de outras ocorrências 
similares onde não houve a negação e, portanto, não haveria justificativa coerente para 

a a pertinência da motivação desses alunos. A fim de resolver o 
impasse, o professor Alexandre Prusch Züge (que preside a reunião) autorizou a 
presença dos alunos após exposição oral dos mesmos quanto às motivações de seus 
interesses, sendo garantida a transparência e o espírito público e de natureza 
democrática que rege os trabalhos dentro da Universidade. Ficou encaminhado que o 
professor Alexandre Prusch Züge irá consultar a legislação interna da UFPR, a fim de ter 
condições de deliberar em outras situações semelhantes. Não havendo nada que possa 
dispor sobre o tema, o colegiado irá avaliar a necessidade de regular a questão. 
QUESTIONAMENTO SOBRE ITEM DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 
dos Santos Rosa solicitou a inclusão de item (como informe) a fim de tornar público o 
recebimento de um documento, elaborado pelos estudantes Mateus Morial Carrascoso e 
Sabrina Anielly Rosa indicando que a representação discente (que compõe o colegiado) 
não havia seguido a deliberação da Assembleia Geral dos estudantes do curso, a respeito 
da remoção do professor Valdir Rosa para o campus UFPR em Jandaia do Sul. A 
representante discente do colegiado Daiane Cristina Mendes Gonçalves questionou o teor 
do documento lido pela professora. A professora Selma dos Santos Rosa solicitou a Ata 
da referida reunião para que a mesma possa emitir uma análise conclusiva dos fatos. Os 
discentes que compõe o colegiado responderam que tão logo o documento fosse 
concluído (a Ata) seria o mesmo publicizado. Após exposição do document
professora Selma dos Santos Rosa passou a leitura de um documento (ANEXO) onde 
teceu alguns comentários sobre o ocorrido, frisando a necessidade de preservar a 
verdade, trazendo as implicações penais, administrativas e civis que um comportame
não condizente com a verdade de quaisquer fatos poderá acarretar. Ambos os 
documentos (o relato dos alunos), como os comentários da referida docente foram 
entregues ao secretário da reunião encontram-se como documentos anexos a esta Ata. 

ndo a tratar, o presidente, professor Alexandre Prusch Züge, às quinze
horas e quarenta e nove minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de 
Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________
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os docentes, a fim de dar maior oportunidade de acompanhamento e enriquecimento das 
atividades. Ao final foi entregue pela professora Selma dos Santos Rosa o relatório de 
atividades da turma 2016 do ano de 2018. Também o professor Rodrigo Clemente Thom 
de Souza fez a entrega das Listas de Presença de Orientação Acadêmica e as anotações 

No início da sessão 
dentraram ao recinto alunos da Licenciatura em computação José Geremias dos Santos 

Júnior e Anderson Brasilino da Silva Reis os quais não possuem designação para 
participarem das reuniões, uma vez que há representação discente que já compõe o 

. Alexandre Prusch Züge consultou os represetantes discentes Daiane 
Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva se esses autorizariam a 
permanência desses alunos na reunião, sendo esta negada por ambos, sem justificativa. 

dos mesmos quanto às motivações e os interesses dos alunos 
José e Anderson, a professora Selma dos Santos Rosa lembrou de outras ocorrências 
similares onde não houve a negação e, portanto, não haveria justificativa coerente para 

a a pertinência da motivação desses alunos. A fim de resolver o 
impasse, o professor Alexandre Prusch Züge (que preside a reunião) autorizou a 
presença dos alunos após exposição oral dos mesmos quanto às motivações de seus 

nsparência e o espírito público e de natureza 
democrática que rege os trabalhos dentro da Universidade. Ficou encaminhado que o 
professor Alexandre Prusch Züge irá consultar a legislação interna da UFPR, a fim de ter 

ões semelhantes. Não havendo nada que possa 
dispor sobre o tema, o colegiado irá avaliar a necessidade de regular a questão. 4) 

 A professora Selma 
e) a fim de tornar público o 

recebimento de um documento, elaborado pelos estudantes Mateus Morial Carrascoso e 
Sabrina Anielly Rosa indicando que a representação discente (que compõe o colegiado) 

udantes do curso, a respeito 
da remoção do professor Valdir Rosa para o campus UFPR em Jandaia do Sul. A 
representante discente do colegiado Daiane Cristina Mendes Gonçalves questionou o teor 

Rosa solicitou a Ata 
da referida reunião para que a mesma possa emitir uma análise conclusiva dos fatos. Os 
discentes que compõe o colegiado responderam que tão logo o documento fosse 
concluído (a Ata) seria o mesmo publicizado. Após exposição do documento recebido, a 
professora Selma dos Santos Rosa passou a leitura de um documento (ANEXO) onde 
teceu alguns comentários sobre o ocorrido, frisando a necessidade de preservar a 
verdade, trazendo as implicações penais, administrativas e civis que um comportamento 
não condizente com a verdade de quaisquer fatos poderá acarretar. Ambos os 
documentos (o relato dos alunos), como os comentários da referida docente foram 

se como documentos anexos a esta Ata. 
ndo a tratar, o presidente, professor Alexandre Prusch Züge, às quinze 

horas e quarenta e nove minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de 
Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais 

_______________________________________  
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