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ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO2 

Aos vinte e sete dias do mês de 3 

sete minutos, na sala 1034 

Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 5 

sessão foi presidida pelo 6 

com a participação dos docentes: Robertino Mendes7 

Clemente Thom de Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais 8 

Rafael Policeno de Souza, o Técnico Adm. Yhann Hafael Trad Perandré e os 9 

discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 10 

Ausências justificadas dos docent11 

Roberto Beleti Junior. Em afastamento:12 

Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva.13 

Expediente: Apreciação das Atas das seguintes reuniões: 14 

b) 29ª Reunião Extraordinária. As duas Atas foram APROVADAS por unanimidade. 15 

Ordens do dia: 1) PROVAR 2019: 16 

o detalhamento da edição 2019 do 17 

PROVAR. O documento foi aprovado 18 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO NO PAÍS PARA 19 

ESTUDOS - DOUTORADO (PROFESSOR ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA) E 20 

MANUTENÇÃO DA VAGA DE SUBSTITUT21 

fez a apresentação do pedido, ressaltando a relevância da pesquisa e do 22 

desdobramento positivo para o campus com a formação do professor sendo 23 

ampliada por uma possível participação do pesquisador em outro PPG. O colegi24 

APROVOU por unanimidade a prorrogação com a condição de que continue 25 

existindo a vaga de professor substituto para atendimento dos encargos didáticos do 26 

professor afastado: Disciplinas: a) no segundo semestre de 2019 e segundo 27 

semestre de 2020 a previs28 

nas disciplinas JLC033 29 

dispositivos Móveis (72h), JLC003 30 

Estágio Supervisionado IV (72h); b) no primeiro se31 

semestre de 2021 a previsão de carga didática para o docente é de 16 horas/aula 32 

nas disciplinas JAN008 –33 

turmas), JLC012 – Engenharia de Software (72h) e JLC022 34 

Supervisionado III (72h). Vale acrescentar que o tema já tramita no SEI e pode ser 35 

consultado sob o número: 23075.041180/201936 

foram submetidas para apreciação as 37 

Algoritmos e Estrutura de dados I, JAN029 Didática, JLC024 Programação para 38 

Internet, JAN032 Divulgação Científica, JLC019 Estágio Supervisionado I39 

Estágio Supervisionado III. Todas as atualizações das Fichas 2 foram APROVADAS 40 

por unanimidade. 4) PARECER ORIENTAÇÃO ACADÊMICA:41 

técnico no Colegiado, Yhann Hafael Trad Perandré42 

seu pedido de vistas na 43ª Reunião Ordinária. No documento,43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 27 DE 

dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 
103 bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 
se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 

a pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge
com a participação dos docentes: Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo 
Clemente Thom de Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais 
Rafael Policeno de Souza, o Técnico Adm. Yhann Hafael Trad Perandré e os 
discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 

justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera e
. Em afastamento: Selma dos Santos Rosa, Carlos Eurico 

Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva.
Apreciação das Atas das seguintes reuniões: a) 44ª Reunião Ordinária; 

29ª Reunião Extraordinária. As duas Atas foram APROVADAS por unanimidade. 
1) PROVAR 2019: O professor Alexandre Prusch Züge

o detalhamento da edição 2019 do processo de ingresso e transferências pelo 
PROVAR. O documento foi aprovado Ad referendum por unanimidade.
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO NO PAÍS PARA 

DOUTORADO (PROFESSOR ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA) E 
MANUTENÇÃO DA VAGA DE SUBSTITUTO: O professor Alexandre Prusch Züge 
fez a apresentação do pedido, ressaltando a relevância da pesquisa e do 
desdobramento positivo para o campus com a formação do professor sendo 
ampliada por uma possível participação do pesquisador em outro PPG. O colegi
APROVOU por unanimidade a prorrogação com a condição de que continue 
existindo a vaga de professor substituto para atendimento dos encargos didáticos do 
professor afastado: Disciplinas: a) no segundo semestre de 2019 e segundo 
semestre de 2020 a previsão de carga didática para o docente é de 14 horas/aula 
nas disciplinas JLC033 – Banco de Dados (72h), JLC054 – 
dispositivos Móveis (72h), JLC003 – Computadores e Sociedade (36h) e JLC038 
Estágio Supervisionado IV (72h); b) no primeiro semestre de 

a previsão de carga didática para o docente é de 16 horas/aula 
– Algoritmos e Programação de Computadores (72h 
Engenharia de Software (72h) e JLC022 

isionado III (72h). Vale acrescentar que o tema já tramita no SEI e pode ser 
consultado sob o número: 23075.041180/2019-20. 3) APROVAÇÃO FICHAS 2:

m submetidas para apreciação as fichas 2 das seguintes disciplinas
Algoritmos e Estrutura de dados I, JAN029 Didática, JLC024 Programação para 
Internet, JAN032 Divulgação Científica, JLC019 Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado III. Todas as atualizações das Fichas 2 foram APROVADAS 

4) PARECER ORIENTAÇÃO ACADÊMICA:
Yhann Hafael Trad Perandré apresentou parecer referente ao 

seu pedido de vistas na 43ª Reunião Ordinária. No documento,
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
DE MAIO DE 2019. 

de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 
bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 
Alexandre Prusch Züge 

Santiago Junior, Rodrigo 
Clemente Thom de Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais 
Rafael Policeno de Souza, o Técnico Adm. Yhann Hafael Trad Perandré e os 
discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 

es: Adriano Rodrigues Mansanera e Carlos 
Selma dos Santos Rosa, Carlos Eurico 

Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. 
44ª Reunião Ordinária; 

29ª Reunião Extraordinária. As duas Atas foram APROVADAS por unanimidade. 
O professor Alexandre Prusch Züge apresentou 

processo de ingresso e transferências pelo 
por unanimidade. 2) 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO NO PAÍS PARA 
DOUTORADO (PROFESSOR ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA) E 

O professor Alexandre Prusch Züge 
fez a apresentação do pedido, ressaltando a relevância da pesquisa e do 
desdobramento positivo para o campus com a formação do professor sendo 
ampliada por uma possível participação do pesquisador em outro PPG. O colegiado 
APROVOU por unanimidade a prorrogação com a condição de que continue 
existindo a vaga de professor substituto para atendimento dos encargos didáticos do 
professor afastado: Disciplinas: a) no segundo semestre de 2019 e segundo 

ão de carga didática para o docente é de 14 horas/aula 
 Programação para 

Computadores e Sociedade (36h) e JLC038 – 
mestre de 2020 e primeiro 

a previsão de carga didática para o docente é de 16 horas/aula 
Algoritmos e Programação de Computadores (72h – duas 

Engenharia de Software (72h) e JLC022 – Estágio 
isionado III (72h). Vale acrescentar que o tema já tramita no SEI e pode ser 

3) APROVAÇÃO FICHAS 2: 
das seguintes disciplinas: JLC001 

Algoritmos e Estrutura de dados I, JAN029 Didática, JLC024 Programação para 
Internet, JAN032 Divulgação Científica, JLC019 Estágio Supervisionado I, JLC022 
Estágio Supervisionado III. Todas as atualizações das Fichas 2 foram APROVADAS 

4) PARECER ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: O representante 
apresentou parecer referente ao 

seu pedido de vistas na 43ª Reunião Ordinária. No documento, Yhann Hafael Trad 
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Perandré embasa seu parecer apontando as re44 

documentação interna da U45 

transcritas: "O presente ponto de pauta versa sobre a atribuição dos ingressantes de 46 

2019 à tutoria de algum docente efetivo do Curso de Licenciatura 47 

O CCLC elaborou e aprovou o regulamento do Programa de Orientação Acadêmica, 48 

em 2016, conforme determina a Resolução nº 9549 

Normativa nº 02-A/16-PROGRAD/PRAE.50 

o contido no Inciso IV, Art. 4º da Instrução Normativa nº 0251 

À saber, Critérios de indicação de tutores.52 

Regulamento do Programa de Orientação Acadêmica, a fim de cumprir o que 53 

determina a IN nº 02-A/1654 

a coordenação do curso submeta o Regulamento junto às instâncias competentes.55 

Ainda, considerando a necessidade de se evitar maiores prejuízos aos estudantes 56 

da turma ingressante em 2019;57 

constituinte do papel de professor, no âmbito da UFPR, conforme constam no 58 

Regimento Geral, Resoluções e Instruções normativas listadas;59 

critério provisório seja adotado para a orientação acadêmica da turma de 2019, qual 60 

seja, a distribuição equitativa da demanda pela força de trabalho (docentes efetivos 61 

lotados no Colegiado de Licenciatura em Computação que ainda não possuem 62 

turmas sob sua orientação)63 

Colegiado, o professor Alexandre Prusch Züge64 

APROVADO por unanimidade. Assim sendo, acolhendo a orientação do parecer65 

definido como orientador acadêmico 66 

Rodrigues Mansanera. O parecer encontra67 

SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE DOCENTE AFASTADO PARA 68 

CAPACITAÇÃO: O professor Alexandre Prusch Züge69 

atividades desenvolvidas pela docente 70 

se em afastamento para doutoramento. Após exposição e discussão do documento 71 

entre os membros do Colegiado o mesmo foi submetido 72 

APROVADO por unanimidade. A cópia73 

II SEMANA ACADÊMICA NA SEMANA DA SIEPE:74 

Züge fez proposição de que os discentes busquem o desafio de organizar a sua "II 75 

Semana Acadêmica" em setembro (durante a semana da SIEPE). Tendo em vista o 76 

sucesso da Semana Acadêmica realizada no prime77 

bem como aproveitando o calendário que prevê a SIEPE em setembro, 78 

possibilitando a sintonia com os demais cursos que estarão envolvidos nas 79 

atividades. A proposta foi APROVADA por unanimidade.80 

Concessão para o professor 81 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Estadual 82 

de Maringá, com base no ofício nº 49/2019/UFPR/R/PROPLAN/CRI. Esta 83 

participação ocorrerá em horário não concomitante com as aulas de graduação 84 

ministradas pelo professor na UF85 

Clemente Thom de Souza86 
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embasa seu parecer apontando as resoluções e instruções constantes na 
documentação interna da Universidade, tecendo suas considerações aqui 

O presente ponto de pauta versa sobre a atribuição dos ingressantes de 
2019 à tutoria de algum docente efetivo do Curso de Licenciatura 
O CCLC elaborou e aprovou o regulamento do Programa de Orientação Acadêmica, 
em 2016, conforme determina a Resolução nº 95-A/15-CEPE e a Instrução 

PROGRAD/PRAE. O Regulamento supracitado não apresenta 
IV, Art. 4º da Instrução Normativa nº 02-A/16

À saber, Critérios de indicação de tutores. É o parecer deste relator, que se revise o 
Regulamento do Programa de Orientação Acadêmica, a fim de cumprir o que 

A/16-PROGRAD/PRAE. E que, após aprovação em Colegiado, 
a coordenação do curso submeta o Regulamento junto às instâncias competentes.
Ainda, considerando a necessidade de se evitar maiores prejuízos aos estudantes 
da turma ingressante em 2019; Considerando que a Orientação Acadêmica é parte 
constituinte do papel de professor, no âmbito da UFPR, conforme constam no 
Regimento Geral, Resoluções e Instruções normativas listadas;
critério provisório seja adotado para a orientação acadêmica da turma de 2019, qual 
eja, a distribuição equitativa da demanda pela força de trabalho (docentes efetivos 

lotados no Colegiado de Licenciatura em Computação que ainda não possuem 
turmas sob sua orientação)". Após discussão sobre o conteúdo do parecer pelo 

Alexandre Prusch Züge colocou o mesmo em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade. Assim sendo, acolhendo a orientação do parecer
definido como orientador acadêmico dos alunos GRR2019 o professor

. O parecer encontra-se anexo a esta Ata. 
SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE DOCENTE AFASTADO PARA 

O professor Alexandre Prusch Züge apresentou o relatório das 
atividades desenvolvidas pela docente Maytê Gouvêa Coleto Bezerra
se em afastamento para doutoramento. Após exposição e discussão do documento 
entre os membros do Colegiado o mesmo foi submetido 
APROVADO por unanimidade. A cópia do relatório encontra-se anexo a esta Ata.

ICA NA SEMANA DA SIEPE: O professor Alexandre Prusch 
fez proposição de que os discentes busquem o desafio de organizar a sua "II 

Semana Acadêmica" em setembro (durante a semana da SIEPE). Tendo em vista o 
sucesso da Semana Acadêmica realizada no primeiro semestre do corrente ano, 
bem como aproveitando o calendário que prevê a SIEPE em setembro, 
possibilitando a sintonia com os demais cursos que estarão envolvidos nas 
atividades. A proposta foi APROVADA por unanimidade. 7) 

o professor Rodrigo Clemente Thom de Souza
Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Estadual 

de Maringá, com base no ofício nº 49/2019/UFPR/R/PROPLAN/CRI. Esta 
participação ocorrerá em horário não concomitante com as aulas de graduação 

istradas pelo professor na UFPR; b) Concessão para o
Clemente Thom de Souza participar como membro da banca de mestrado no 
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soluções e instruções constantes na 
niversidade, tecendo suas considerações aqui 

O presente ponto de pauta versa sobre a atribuição dos ingressantes de 
2019 à tutoria de algum docente efetivo do Curso de Licenciatura em Computação. 
O CCLC elaborou e aprovou o regulamento do Programa de Orientação Acadêmica, 

CEPE e a Instrução 
O Regulamento supracitado não apresenta 

A/16-PROGRAD/PRAE. 
É o parecer deste relator, que se revise o 

Regulamento do Programa de Orientação Acadêmica, a fim de cumprir o que 
AE. E que, após aprovação em Colegiado, 

a coordenação do curso submeta o Regulamento junto às instâncias competentes. 
Ainda, considerando a necessidade de se evitar maiores prejuízos aos estudantes 

o Acadêmica é parte 
constituinte do papel de professor, no âmbito da UFPR, conforme constam no 
Regimento Geral, Resoluções e Instruções normativas listadas; Sugere-se que 
critério provisório seja adotado para a orientação acadêmica da turma de 2019, qual 
eja, a distribuição equitativa da demanda pela força de trabalho (docentes efetivos 

lotados no Colegiado de Licenciatura em Computação que ainda não possuem 
Após discussão sobre o conteúdo do parecer pelo 

colocou o mesmo em votação, sendo 
APROVADO por unanimidade. Assim sendo, acolhendo a orientação do parecer, foi 

dos alunos GRR2019 o professor Adriano 
o a esta Ata. 5) RELATÓRIO 

SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE DOCENTE AFASTADO PARA 
apresentou o relatório das 

Maytê Gouvêa Coleto Bezerra que encontra-
se em afastamento para doutoramento. Após exposição e discussão do documento 
entre os membros do Colegiado o mesmo foi submetido à votação, sendo 

se anexo a esta Ata. 6) 
O professor Alexandre Prusch 

fez proposição de que os discentes busquem o desafio de organizar a sua "II 
Semana Acadêmica" em setembro (durante a semana da SIEPE). Tendo em vista o 

iro semestre do corrente ano, 
bem como aproveitando o calendário que prevê a SIEPE em setembro, 
possibilitando a sintonia com os demais cursos que estarão envolvidos nas 

 CONCESSÕES: a) 
Rodrigo Clemente Thom de Souza participar no 

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Estadual 
de Maringá, com base no ofício nº 49/2019/UFPR/R/PROPLAN/CRI. Esta 
participação ocorrerá em horário não concomitante com as aulas de graduação 

para o professor Rodrigo 
como membro da banca de mestrado no 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual 87 

de Maringá a ser realizado no dia 26 de88 

APROVADO por unanimidade89 

professor Rodrigo Clemente Thom de Souza 90 

DINF UFPR ocorrida em91 

Comunicado: a) Informe sobre 92 

Licenciatura em Computação: o professor 93 

exposição sobre o evento, tecendo comentário detalhado sobre cada atividade 94 

oferecida, destacando a pluralidade dos assuntos tratados nas palestras, bem como 95 

sublinhando a ativa participação e colaboração dos alunos do curso, fazendo 96 

especial menção ao trabalho da comissão organizadora. 97 

tratar, o coordenador, professor 98 

cinquenta e sete minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno99 

lavrei a presente Ata, que vai assi100 

presentes. 101 

Secretário – Rafael Policeno

Presidente – Alexandre Prusch Züge

Docente – Robertino Mendes Santiago Junior:

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza

Téc. Adm. – Yhann Hafael Trad Perandré

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves

Discente – André Luis Czekalski Silva
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Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual 
de Maringá a ser realizado no dia 26 de junho de 2019, em Ma

por unanimidade; c) Concessão de afastamento Ad referendum

Rodrigo Clemente Thom de Souza participar de reunião de projeto no 
ocorrida em 20 de Maio de 2019. APROVADA

Informe sobre a realização da I Semana Acadêmica de 
Licenciatura em Computação: o professor Alexandre Prusch Züge
exposição sobre o evento, tecendo comentário detalhado sobre cada atividade 
oferecida, destacando a pluralidade dos assuntos tratados nas palestras, bem como 
sublinhando a ativa participação e colaboração dos alunos do curso, fazendo 

nção ao trabalho da comissão organizadora. Nada mais havendo a 
tratar, o coordenador, professor Alexandre Prusch Züge, às 

minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

Alexandre Prusch Züge:  ________________________________

Robertino Mendes Santiago Junior: ______________________________

Rodrigo Clemente Thom de Souza: ______________________________

Yhann Hafael Trad Perandré: ________________________________

Daiane Cristina Mendes Gonçalves: _____________________________

André Luis Czekalski Silva: ________________________________
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Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual 
em Maringá-PR. Pedido 

Ad referendum para 
reunião de projeto no 

APROVADA por unanimidade. 
a realização da I Semana Acadêmica de 

Alexandre Prusch Züge fez ampla 
exposição sobre o evento, tecendo comentário detalhado sobre cada atividade 
oferecida, destacando a pluralidade dos assuntos tratados nas palestras, bem como 
sublinhando a ativa participação e colaboração dos alunos do curso, fazendo 

Nada mais havendo a 
, às quinze horas e 

minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de Souza, 
nada por mim, pelo coordenador e demais 

___________________________________  

____________________________________  

______________________________  

______________________________  

_________________________________  

_____________________________  

____________________________________  


