
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Campus 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018.
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, 
minutos, no auditório do Bloco 02, 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 coordenador do curso professor 
participação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, R
Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa
Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré. 
Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti 
Junior, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva
SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS
apresentou ao colegiado a solicitação de afastamento do país da docente 
Santos Rosa, que explanou a todos sobre as motivações do afastamento. A docente 
informou que , nos termos da legislação vigente, solicita autorização para afastamento do 
país para participação em atividades de estudos e participação de evento na Universidade 
do Minho (UMinho), Portugal, 
as atividades a serem realizadas 
atividades relacionadas aos projetos 
Assessment in Higher Education” e 
(portuguese) orthography; e participação na Coordenação/organização do “Congresso 
Internacional sobre Avaliação no E
e a UFPR (Campus Jandaia do Sul). Com relação aos encargos didáticos referentes a 
este período, a docente informa ainda que montará um cronograma de reposição de aulas 
assim que o calendário acadêmico 
mesmo para a coordenação assim que possível. O coordenador 
colocou a solicitação de afastamento em votação e, por unanimidade, o pedido foi 
aprovado. Nada mais havendo a tratar, o presid
quinze horas e dez minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.
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Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta e cinco 
minutos, no auditório do Bloco 02, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi 
presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusc
participação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Robertino Mendes Santiago 

Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa. 
Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré. 
Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti 
Junior, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. 
SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS: o professor Alexandre Prusch Züge 

giado a solicitação de afastamento do país da docente 
Santos Rosa, que explanou a todos sobre as motivações do afastamento. A docente 
informou que , nos termos da legislação vigente, solicita autorização para afastamento do 

em atividades de estudos e participação de evento na Universidade 
do Minho (UMinho), Portugal,  no período de 05/02/2019 a 28/02/2019. 
as atividades a serem realizadas  durante este período são:  reuniões de estudo e 

aos projetos  de cooperação com a UMinho: “Online Peer 
Assessment in Higher Education” e  Serious Game “ IGLO - Interactive games to learn 
(portuguese) orthography; e participação na Coordenação/organização do “Congresso 
Internacional sobre Avaliação no Ensino Superior”, realizado  em parceria entre a UMinho 
e a UFPR (Campus Jandaia do Sul). Com relação aos encargos didáticos referentes a 
este período, a docente informa ainda que montará um cronograma de reposição de aulas 
assim que o calendário acadêmico do próximo ano for aprovado, disponibilizando o 
mesmo para a coordenação assim que possível. O coordenador Alexandre Prusch Züge 
colocou a solicitação de afastamento em votação e, por unanimidade, o pedido foi 

Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Alexandre Prusch Züge
quinze horas e dez minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.

Mônica Batoqui França:  ________________________________

Alexandre Prusch Züge:  ________________________________

Adriano Rodrigues Mansanera:  ________________________________

Robertino Mendes Santiago Junior: ________________________________

Rodrigo Clemente Thom de Souza:  ________________________________

Sema dos Santos Rosa:  ________________________________

Yhann Hafael Trad Perandré:  ________________________________
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às onze horas e trinta e cinco 
minutos, no auditório do Bloco 02, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi 
Alexandre Prusch Züge, com a 

obertino Mendes Santiago 
. Ainda presentes os 

Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré. 
Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti 

. Ordem do dia: 1) 
Alexandre Prusch Züge 

giado a solicitação de afastamento do país da docente Selma dos 
Santos Rosa, que explanou a todos sobre as motivações do afastamento. A docente 
informou que , nos termos da legislação vigente, solicita autorização para afastamento do 

em atividades de estudos e participação de evento na Universidade 
no período de 05/02/2019 a 28/02/2019.  Nomeadamente, 

reuniões de estudo e 
de cooperação com a UMinho: “Online Peer 

Interactive games to learn 
(portuguese) orthography; e participação na Coordenação/organização do “Congresso 

em parceria entre a UMinho 
e a UFPR (Campus Jandaia do Sul). Com relação aos encargos didáticos referentes a 
este período, a docente informa ainda que montará um cronograma de reposição de aulas 

do próximo ano for aprovado, disponibilizando o 
Alexandre Prusch Züge 

colocou a solicitação de afastamento em votação e, por unanimidade, o pedido foi 
Alexandre Prusch Züge, às 

quinze horas e dez minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. 
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