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ATA DA 28ª REUNIÃO 1 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 2 

Aos três dias do mês de 3 

minutos, no auditório do bloco A, no prédio 4 

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

sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge, 6 

com a participação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera,7 

Beleti Junior, Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza 8 

e Selma dos Santos Rosa. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacio9 

Rafael Policeno de Souza, o Técnico10 

discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 11 

Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa 12 

Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Estavam presentes também, enquanto 13 

ouvintes, os acadêmicos do curso14 

Hugo Santos Alencar. 15 

JANDAIA DO SUL. COM O SEGUINTE CONTEÚDO: "16 

DESTINO A SER DADO A VAGA17 

COORDENAÇÃO, ATÉ A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 18 

DIRETOR PREVISTA PARA 08/04/201919 

início a reunião e passou a palavra para o professor Robertino Mendes Santiago 20 

Junior que apresentou o pedido de urgência desta pauta, a fim de não dar espaço 21 

para um possível pedido de vista. A solicitação do professor 22 

Santiago Junior foi acolhid23 

Prusch Züge apresentou o ofício que gerou a convocação extraordinária. Feito isso, 24 

tomou a palavra o professor 25 

sua participação como representante do c26 

campus, dando informações relevantes para municiar os membros do colegiado 27 

para definirem sua posição quanto ao mérito da discussão que se seguiria. A 28 

professora Selma dos Santos Rosa29 

pedido de vista deferido a seu favor na 42ª reunião ordinária, 30 

de concurso para suprir a vaga destinada ao colegiado de Computação na área de 31 

informática na Educação. A professora 32 

completa do seu parecer (que encontra33 

procedeu-se um longo debate em que os componentes do colegiado dialogaram e 34 

propuseram adequações aos encaminhamentos finais apresentados no parecer.35 

professora Selma dos 36 

recomendação final do parecer registrada nos seguintes termos:37 

deferimento do pedido de remoção do professor Valdir Rosa38 

decisão proferida pelo Colegiado da Licenci39 

na ata da 40a Reunião Ordinária do Colegiado do dia 31/10/2018, já encaminhada 40 

ao CEPE; ou, a reabertura de edital de Concurso Público na área de Informática na 41 

Educação para o curso de Licenciatura em Computação42 

a professora Selma dos Santos Rosa43 
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 03 DE 

dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, às treze horas e  
minutos, no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge, 
com a participação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera,

Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza 
e Selma dos Santos Rosa. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacio
Rafael Policeno de Souza, o Técnico Adm. Yhann Hafael Trad Perandré

istina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 
Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa 
Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Estavam presentes também, enquanto 
ouvintes, os acadêmicos do curso José Eduardo dos Santos Geremias

. Ordem do dia: 1) OFÍCIO Nº11 DIREÇÃO CAMPUS 
COM O SEGUINTE CONTEÚDO: "QUE APRESENTE O 

DESTINO A SER DADO A VAGA QUE ORA SE ENCONTRA DESTINADA A ESTA 
COORDENAÇÃO, ATÉ A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DIRETOR PREVISTA PARA 08/04/2019".  O professor Alexandre Prusch Züge deu 

reunião e passou a palavra para o professor Robertino Mendes Santiago 
apresentou o pedido de urgência desta pauta, a fim de não dar espaço 

para um possível pedido de vista. A solicitação do professor 
i acolhida pelo colegiado. Logo após, o professor 

apresentou o ofício que gerou a convocação extraordinária. Feito isso, 
tomou a palavra o professor Carlos Roberto Beleti Junior que apresentou relato de 
sua participação como representante do colegiado na última reunião do Conselho do 
campus, dando informações relevantes para municiar os membros do colegiado 
para definirem sua posição quanto ao mérito da discussão que se seguiria. A 

Selma dos Santos Rosa foi impelida a apresentar seu 
pedido de vista deferido a seu favor na 42ª reunião ordinária, que tratava da abertura 
de concurso para suprir a vaga destinada ao colegiado de Computação na área de 
informática na Educação. A professora Selma dos Santos Rosa
completa do seu parecer (que encontra-se anexo a esta Ata). Após a conclusão

se um longo debate em que os componentes do colegiado dialogaram e 
propuseram adequações aos encaminhamentos finais apresentados no parecer.

Selma dos Santos Rosa atendeu a solicitação de edição, sendo a 
recomendação final do parecer registrada nos seguintes termos:
deferimento do pedido de remoção do professor Valdir Rosa
decisão proferida pelo Colegiado da Licenciatura em Computação conforme consta 
na ata da 40a Reunião Ordinária do Colegiado do dia 31/10/2018, já encaminhada 
ao CEPE; ou, a reabertura de edital de Concurso Público na área de Informática na 
Educação para o curso de Licenciatura em Computação". Cabe,

Selma dos Santos Rosa reforça o pedido para que seu parecer seja 
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ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
DE ABRIL DE 2019. 
horas e  trinta e sete 

da UFPR, Campus Avançado em 
se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 

sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge, 
com a participação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Roberto 

Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza 
e Selma dos Santos Rosa. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais 

Yhann Hafael Trad Perandré e os 
istina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 

Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa 
Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Estavam presentes também, enquanto 

eremias Junior e Vitor 
Nº11 DIREÇÃO CAMPUS 

QUE APRESENTE O 
QUE ORA SE ENCONTRA DESTINADA A ESTA 

COORDENAÇÃO, ATÉ A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
O professor Alexandre Prusch Züge deu 

reunião e passou a palavra para o professor Robertino Mendes Santiago 
apresentou o pedido de urgência desta pauta, a fim de não dar espaço 

para um possível pedido de vista. A solicitação do professor Robertino Mendes 
o professor Alexandre 

apresentou o ofício que gerou a convocação extraordinária. Feito isso, 
que apresentou relato de 

olegiado na última reunião do Conselho do 
campus, dando informações relevantes para municiar os membros do colegiado 
para definirem sua posição quanto ao mérito da discussão que se seguiria. A 

foi impelida a apresentar seu parecer sobre o 
que tratava da abertura 

de concurso para suprir a vaga destinada ao colegiado de Computação na área de 
Selma dos Santos Rosa procedeu a leitura 

se anexo a esta Ata). Após a conclusão, 
se um longo debate em que os componentes do colegiado dialogaram e 

propuseram adequações aos encaminhamentos finais apresentados no parecer. A 
atendeu a solicitação de edição, sendo a 

recomendação final do parecer registrada nos seguintes termos: "A manutenção do 
deferimento do pedido de remoção do professor Valdir Rosa, de acordo com a 

atura em Computação conforme consta 
na ata da 40a Reunião Ordinária do Colegiado do dia 31/10/2018, já encaminhada 
ao CEPE; ou, a reabertura de edital de Concurso Público na área de Informática na 

, ainda, registrar que 
reforça o pedido para que seu parecer seja 
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lido na íntegra, pelo professor 44 

Conselho Diretor. A partir destas considerações no documento, o 45 

Alexandre Prusch Züge colocou o parecer em votação, sendo o mesmo APROVADO 46 

com seis votos favoráveis e três votos contrários. Passou47 

perfil da vaga (proposta para o edital)48 

o documento formatado 49 

apenas alterando a titulação mínima exigida (mestrado) 50 

Alexandre Prusch Züge51 

edital) foi APROVADA52 

coordenador, professor Alexandre Prusch Züge53 

minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno54 

Ata, que vai assinada por mim, pelo 55 

Presidente – Prof. Alexandre Prusch Züge

Secretário – Rafael Policeno de Souza

Docente – Adriano Rodrigues Mansanera

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior

Docente – Robertino Mendes Santiago Junior:

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza

Docente – Selma dos Santos Rosa

Téc. Adm.: Yhann Hafael Trad Perandré

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves

Discente – André Luis Czekalski 

Discente – José Eduardo dos Santos Geremias Junior

Discente – Vitor Hugo Santos Alencar
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professor Carlos Roberto Beleti Junior, na próxima reunião do 
A partir destas considerações no documento, o 

colocou o parecer em votação, sendo o mesmo APROVADO 
com seis votos favoráveis e três votos contrários. Passou-se, então

(proposta para o edital) do possível concurso. Foi utilizado como base 
documento formatado quando da primeira oferta do concurso para referida vaga, 

apenas alterando a titulação mínima exigida (mestrado) para a vaga. O professor 
Alexandre Prusch Züge colocou em votação e o perfil da vaga (proposta para o 
edital) foi APROVADA por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 

Alexandre Prusch Züge às dezesseis horas e vinte e cinco 
minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de Souza
Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.

Alexandre Prusch Züge: ________________________________

Policeno de Souza: ________________________________

Adriano Rodrigues Mansanera: ________________________________

Carlos Roberto Beleti Junior: ________________________________

Robertino Mendes Santiago Junior: ______________________________

Rodrigo Clemente Thom de Souza: ______________________________

Selma dos Santos Rosa: ________________________________

Hafael Trad Perandré: ________________________________

Daiane Cristina Mendes Gonçalves: _____________________________

André Luis Czekalski Silva: ________________________________

José Eduardo dos Santos Geremias Junior: _______________________

Vitor Hugo Santos Alencar: ________________________________
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na próxima reunião do 
A partir destas considerações no documento, o professor 

colocou o parecer em votação, sendo o mesmo APROVADO 
então, a discussão do 

do possível concurso. Foi utilizado como base 
quando da primeira oferta do concurso para referida vaga, 

para a vaga. O professor 
colocou em votação e o perfil da vaga (proposta para o 

Nada mais havendo a tratar, o 
eis horas e vinte e cinco 

de Souza, lavrei a presente 
coordenador e demais presentes. 

________________________________  

___________________________________  

_________________________________  

___________________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________________  

__________________________________  

_____________________________  

____________________________________  

_______________________  

____________________________________  


