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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2015.  

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quinze horas e cinquenta minutos, na 

sala de aula número 50, no prédio da UFPR (Universidade Federal do Paraná) Campus 

Avançado em Jandaia do Sul, reuniu-se o Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Computação. A sessão foi presidida pelo Professor Robertino Mendes Santiago Júnior, com 

a participação dos docentes: Alexandre Prusch Züge, Bárbara Cândido Braz, Carlos Eurico 

Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti Júnior, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva,  

Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rodrigo 

Clemente Thom De Souza, Rogério Ferreira da Silva, Selma dos Santos Rosa, Simão 

Nicolau Stelmastchuk, William Junior do Nascimento, servidor Técnico-Administrativo Felipe 

Borges, além da participação do servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes 

Chemin, chefe da USOA – Unidade de Saúde Ocupacional e Acessibilidade. Ausências de 

Roberto Pettres e Taísa Moreira da Costa. O presidente solicitou adiantar o informe 

Apresentação das ações e projetos da USOA pelo serv idor Diego Cristian Lemes 

Chemin, Técnico em Segurança do Trabalho e coordena dor da Unidade de Saúde 

Ocupacional e Acessibilidade . Adiantamento aprovado por unanimidade. O servidor 

Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin iniciou sua apresentação sobre a 

USOA com a política da unidade, em consonância com a CAISS - Coordenadoria de 

Atenção Integral à Saúde do Servidor da PROGEPE – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

O objetivo desta apresentação é dar publicidade deste tema aos membros do colegiado. O 

servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin prosseguiu com a 

apresentação do objetivo da Unidade, que é a única da UFPR fora de Curitiba. Ressalta que 

a USOA tem atribuições do SESAO - Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional – e faz 

algumas homologações de atestado, mas ainda não e um CASA - Centro de Atendimento à 

Saúde - nem um ambulatório. O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes 

Chemin informa que há a intenção de que, no novo Campus, com mais profissionais, 

incluindo médico, a USOA possa vir a ter esse atendimento. A orientação da USOA para 

casos de emergência é o acionamento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, visto que não há em Jandaia do Sul uma empresa que possa atender o Campus 

como acontece em Curitiba com a Plus Santé. Prosseguindo a apresentação, o servidor 

Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin abordou treinamentos e eventos que a 
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USOA oferecerá no próximo semestre, como a reedição da Formação de Brigadista, SIPAT – 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Semana da Saúde, Semana da 

Inclusão, Agosto Azul e Outubro Rosa. Os cursos deverão ocorrer nas quintas feiras. O 

presidente, Professor Robertino Mendes Santiago Júnior recorda que haverá a Feira de 

Cursos no Campus, aconselhando evitar coincidência de datas. Aprofundando o tema 

SIPAT, o servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin apresentou a 

estrutura proposta da SIPAT, ressaltando a importância a abordagem desse tema no âmbito 

da Universidade. São previstas palestras de 50 minutos, evento aberto na abertura ou no 

encerramento, escolha dos principais temas pela comunidade e participação dos 

estudantes, com possibilidade de uso de tempo de aula. Por sugestão da reunião do 

Colegiado das Engenharias, as palestras ocorrerão em contraturno, oportunizando a 

participação em especial dos discentes. O período previsto é de 14 a 18 de setembro. A 

professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra sugere que futuramente seja planejada a 

ocorrência deste evento no primeiro semestre, visto que o segundo semestre fica 

sobrecarregado de eventos. O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes 

Chemin questionou então qual seria o melhor período do primeiro semestre e a sugestão 

surgida foi da primeira semana de maio. Encerrando a apresentação, o servidor Técnico-

Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin fala dos materiais já produzidos pela unidade, 

como Folder/pesquisa saúde, Manual de Segurança no Laboratório e Primeiros Socorros, 

Formulário de protocolo de atestado e acidente em serviço, programa de prevenção de 

riscos ambientas, em fase final, e mapas de risco ambiental. O servidor Técnico-

Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin informa que a homologação de atestados sem 

afastamento poderão ser feitas no próprio Campus e que a servidora Técnico-Administrativa 

Andréia Assmann Pettres, Enfermeira, a qual fará capacitação para tal função. As 

homologações de atestados com afastamento deverão ser feitas pelo médico do SIASS - 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde e Segurança no Trabalho do Servidor, em 

Londrina. O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin recorda que a 

homologação de atestados não tem finalidade de controle, sendo atendimento de uma 

exigência legal e prática que permite a produção de estatísticas que norteiam ações de 

prevenção a situações que se repetem. Professor William Júnior do Nascimento parabeniza 

a apresentação e pede ao representante discente do colegiado a divulgação deste conteúdo 

ao corpo discente e ao representante Técnico-Administrativo do colegiado que incentive a 
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participação das seções na reunião, expondo suas atividades. Foi recordada pelo Professor 

William Júnior do Nascimento a necessidade de kits de primeiro socorros nos laboratórios de 

ensino. O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin afirma que tomará 

atitudes nesse sentido. A professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra questiona sobre 

indicadores dos atendimentos e o servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes 

Chemin pede que sejam registradas as ocorrências a fim de produzir estes indicadores. O 

professor Marcelo Valério elogia o trabalho realizado pela seção deste o início do 

funcionamento do Campus e a postura da equipe face às dificuldades inerentes à 

implantação enfrentadas por todos. O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes 

Chemin agradece a manifestação estendendo o mérito a toda equipe. O Professor Rodrigo 

Clemente Thom de Souza questiona o convênio com SIASS de Londrina e não com uma 

cidade mais próxima, como Apucarana. O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian 

Lemes Chemin ressalta que o médico do Campus da UTFPR em Apucarana, por situação 

interna da instituição, se recusa a atender membros externos daquele Campus, mesmo da 

própria instituição e, por isso, mantêm-se o convênio com Londrina por ser localização mais 

próxima para atendimento, considerando que as outras disponíveis eram Medianeira, a 384 

quilômetros de Jandaia do Sul, ou Curitiba, a 386 quilômetros. Ordem do dia: 1) 

Deliberação a respeito da proposta de ajuste/altera ções dos PPC’s e Novas diretrizes 

curriculares para os cursos de Licenciatura.  O Professor William Júnior do Nascimento 

fez o relato que o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas se reuniu na segunda feira, dia seis de julho, onde o foram apresentadas as 

discussões feitas em Curitiba sobre este processo. As alterações que estão sendo propostas 

são reestruturação de curso e não ajuste. A PROGRAD aconselha a proceder esta 

reformulação com base nas novas diretrizes já aprovadas. O Professor William ainda 

informa que foi encaminhado pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas um ofício para a Comissão de Acompanhamento e Tutoria, solicitando informações 

sobre a responsabilidade dos encargos das correções e quem são os atores e autores deste 

processo. Em seguida, o presidente falou da reunião do Núcleo Docente Estruturante do 

Curso de Licenciatura em Computação, na qual foi obtido consenso pela correção dos erros 

maiores do Projeto Pedagógico do Curso via portaria da PROGRAD, buscando tempo hábil 

para reformulação da Computação conforme as novas diretrizes. O Professor William Júnior 

do Nascimento recorda que o ajuste curricular atinge apenas pequenas mudanças, como 
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troca de periodização de disciplinas. O professor Marcelo Valério recorda que, considerando 

o histórico de discussões, quaisquer alterações feitas que eventualmente não sejam 

aprovadas pelo MEC, seriam atribuídas como culpa do corpo docente local, não daqueles 

que fizeram este PPC. O presidente recorda que independente da responsabilidade de 

autoria, é o corpo docente local que assumirá as consequências das avaliações. A 

professora Leda Maria Saragiotto Colpini questiona se haverá tempo hábil para 

preenchimento do sistema e-MEC seguindo o procedimento de ajuste. A professora Maytê 

Gouvêa Coleto Bezerra recorda que, o que for feito via portaria da PROGRAD ocorre em 

tempo hábil. Foram resgatados históricos dos debates ocorridos desde 2014, com idas e 

vindas nos entendimentos do processo. O Professor Robertino sugere acatar a decisão do 

Núcleo Docente Estruturante, em que consiste em realizar as correções dos erros maiores 

do Projeto Pedagógico do Curso via portaria da PROGRAD. Após amplo debate, a proposta 

foi decidido seguir a recomendação do NDE. 2) Demanda de livros para composição das 

bibliografias básicas e complementares dos cursos d e Licenciaturas da UFPR – 

Jandaia do Sul (proposta de ofício para envio para a Reitoria). Mudado para Informe. 3) 

Propostas para FDA Fluxo Contínuo e Programado.  Foi aprovado recurso do FDA - Fluxo 

Contínuo. Em breve deverá ser lançado edital para este recurso. Em 2014 o Curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas conseguiu mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 

compra de reagentes, vidrarias e outros itens importantes para aquele curso. A proposta do 

Fluxo programado é por coordenação. O professor William Júnior do Nascimento informa o 

interesse em montar projeto para aquisição de mobília para os laboratórios didáticos e de 

pesquisa, cujo pregão está em fase preparatória na PRA/DSG/CECOM, com previsão de 

lançamento no segundo semestre. Prof Marcelo Valério recorda a existência do FDA para 

extensão, que também pode atender a esta demanda e que os itens já adquiridos pela 

extensão estão a disposição do corpo docente. O professor William Júnior do Nascimento 

recorda que o FDA deve ser direcionado para itens que já estão disponíveis em pregão, ou 

com pregão encaminhado ou inexigibilidade de licitação. O professor Simão Nicolau 

Stelmastchuk questiona quanto projetos e espaços referentes a laboratórios de ensino. Feito 

encaminhamento para que professores pensem em itens para que na próxima reunião 

sejam decididos quais itens serão objetos de projetos FDA. 4) Discussão sobre a 

comissão (e o presidente) da II Feira de Profissões  do Campus de Jandaia do Sul:  Foi 

recordado o que ocorreu em 2014, quando houve uma grande procura em um curto espaço 
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de tempo. A realização fica condicionada à existência de recurso. O servidor Técnico-

Administrativo Felipe Borges, professora Bárbara Cândido Braz, e professor Simão Nicolau 

Stelmastchuk se dispõem a participar da comissão pelas licenciaturas. O professor Simão 

Nicolau Stelmastchuk sugere que seja feita na região central da cidade. O professor William 

Júnior do Nascimento pede verificar a data de realização. O professor Marcelo Valério 

recorda que não poderá participar, devido ao processo de afastamento, mas que 

disponibiliza todo material usado em 2014 para facilitar o trabalho em 2015. O servidor 

Técnico-Administrativo Felipe Borges verificará com os demais servidores Técnico-

Administrativos se há interesse em também compor esta comissão. O professor William 

Júnior do Nascimento recorda que a comissão organizará o evento, mas não é a única 

responsável por fazer tudo. O presidente recorda que a comissão fará contato com as 

escolas da região, fazendo convite, agendando horários. 5) Feira de Cursos e Profissões 

2015, a ser realizada em Curitiba entre os dias 20 e 23 de Agosto. Indicação de 

representantes:  Foi recordado que no ano passado, foram professores Marcelo Valério, 

Carlos Roberto Beleti Júnior e André Luiz Gazoli de Oliveira e que, na edição deste ano 

serão quatro dias. Aberta discussão, o professor Marcelo Valério relata que a atividade é 

bastante desgastante: os três representantes na edição anterior precisaram dedicar-se por 

bastante tempo e representar todos os cursos do Campus, precisando de algum 

conhecimento de todos eles. O professor Marcelo Valério ressalta a necessidade de uma 

equipe maior, incluindo representantes discentes, que é preciso pensar o que levar para a 

feira, por ser a propaganda atrativa dos cursos, além da importância de marcar presença do 

Campus em Curitiba, mostrar o que o Campus já está fazendo. O presidente recorda que o 

mesmo material que foi encaminhado no ano passado foi enviado para a ACS – Assessoria 

de Comunicação Social - para produção de banners e flyers que já estão em produção para 

distribuição na feira deste ano. Indicados Alexandre Prusch Züge, Carlos Eurico Galvão 

Rosa, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva e Selma dos Santos Rosa 

representando as licenciaturas. O presidente sugere que sejam montados robôs como o 

projeto de extensão do prof Carlos Eurico Galvão Rosa. O professor William Júnior do 

Nascimento sugere ao representante discente que os alunos sejam convidados para esta 

participação. A participação fica condicionada à existência de recursos do Campus. 6) 

Deliberação a respeito dos conteúdos a serem minist rados na disciplina de 

Matemática II em relação aos conteúdos da Ficha I.  Retirado de pauta, a pedido. 7) 
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Inclusão da professora Selma dos Santos Rosa para c ompor o Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Computação: Aprovado por unanimidade. 8) Avaliação de afastamento 

parcial para professor Alexandre Prusch Züge para c ontinuação do doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Informática da UFPR, s em prejuízo de encargos 

didáticos para o Campus Avançado em Jandaia do Sul.  O professor Alexandre Prusch 

Züge informa que a carga horária do semestre é possível de ser cumprida em dois dias da 

semana e questiona se o colegiado apoia esta ação. O presidente sugere que a 

formalização siga o mesmo modelo já encaminhado pelos professores Marcelo Valério e 

Rafael Germano Dal Molin Filho. A professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra informa que 

também estará em situação semelhante. O professor Marcelo Valério recorda que o 

processo dele está em andamento, que a PROGEPE sempre indefere por suas normas 

relativas ao probatório. No momento o recurso interposto desta decisão está na fila de 

análise do CEPE, sendo analisado em câmara e posteriormente no pleno do citado 

conselho. O presidente ressalta a importância da formalização do processo. O professor 

Marcelo Valério recorda, em especial aos que não estavam presentes, que existe em 

reunião de colegiado o acordo de apoio aos docentes que precisam fazer seu doutoramento 

e que este processo busca minimizar os prejuízos de carga didática ao corpo docente. 

Informes: Demanda de livros para composição das bib liografias básicas e 

complementares dos cursos de Licenciaturas da UFPR – Jandaia do Sul (proposta de 

ofício para envio para a Reitoria). O professor William Júnior do Nascimento recorda que o 

tema foi levado em reunião dos coordenadores com o reitor e que o ofício foi elaborado para 

encaminhamento ao professor Paulo Roberto Rocha Krüger, assessor da Reitoria. O 

presidente ressalta o importante trabalho de compilação dos títulos feito pelo Professor 

Andre Luiz Gazoli de Oliveira. Provar 2015. “Aprovação ad referendum”: Foi definido em 

reunião NDE, seguindo os modelos do ano anterior, com alteração apenas do quantitativo 

de vagas, definido pelo NAA. O encaminhamento do processo foi feito ad referendum pelo 

prazo solicitado. Relato das reuniões da Comissão Própria de Avaliaçã o dos dias 

22/05/15 e 19/06/15: O professor Alexandre Prusch Züge informa que já existe relatório da 

avaliação do ano passado disponível no site. Do Campus em Jandaia do Sul, 48 

responderam, com pouca participação dos técnicos. A média do campus foi 6,9, sendo a 

maior nota entre setores na UFPR, superando a média geral da instituição que foi 6,6. O 

professor Alexandre Prusch Züge ressalta que foi uma avaliação feita na implantação do 
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campus e que esta nota possivelmente não se manterá. Na instituição, o item melhor 

avaliado foram as Bibliotecas, seguida dos Cursos de Graduação, atuação dos Técnico-

Administrativos, RUs e atuação dos Docentes. Os itens com pior avaliação estão 

estacionamento, webmail e uso de recursos naturais. Na segunda reunião, foi debatida a 

avaliação de 2015, que possivelmente ocorrerá em setembro. Relato dos encontros de 

Orientação Acadêmica com os professores Alexandre P rusch Züge e Rogério Ferreira 

da Silva: O professor Rogério Ferreira da Silva comenta as atividades. São orientadores 

das turmas professor Rogério Ferreira da Silva para primeiro período e professor Alexandre 

Prusch Züge para terceiro período. No primeiro encontro foi falado sobre o regulamento da 

orientação, direitos e deveres, esclarecendo os alunos. O segundo encontro, com as duas 

turmas unidas, abordou o regulamento das Atividades Formativas e as Pró-reitorias da 

UFPR, em especial as mais importantes do ponto de vista dos alunos. O professor Rogério 

Ferreira da Silva fez mais um encontro sobre as matrículas do 2º semestre. O professor 

Carlos Eurico Galvão Rosa registra louvor pelo bom trabalho realizado no acompanhamento 

dos alunos. O servidor Técnico-Administrativo Felipe Borges ressalta que os alunos 

recebidos da orientação também estão sendo atendidos. A professora Maytê Gouvêa Coleto 

Bezerra  coloca que a interlocução entre docentes e alunos foi melhorada com este trabalho. 

Concessões: Concessão para o professor Carlos Roberto Beleti Junior para participação e 

apresentação de trabalho no V Congresso Brasileiro de Educação na UNESP - Bauru/SP 

(27 a 30 de Julho de 2015); Concessão de 05 (cinco) dias para o professor Robertino 

Mendes Santiago Junior participar do XXXV Congresso da Sociedade Brasileira da 

Computação, a ser realizado na cidade de Recife/PE, entre os dias 20 e 23 de julho de 

2015; Concessão “ad referendum” para a professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra para 

participação na fase de entrevista do processo seletivo do Doutorado em Educação da USP, 

em São Paulo, no dia 17 de junho; Concessão para a professora Maytê Gouvêa Coleto 

Bezerra para efetivação da matrícula presencial no Doutorado em Educação em São Paulo, 

USP no dia 17 de julho. Apresentação das ações e projetos da USOA pelo serv idor 

Diego Chemin (Téc. em Segurança do Trabalho e coord enador da Unidade de Saúde 

Ocupacional e Acessibilidade).  Item adiantado para o início da reunião. Nada mais 

havendo a tratar, o senhor Presidente Robertino Mendes Santiago Junior, às dezessete 

horas, encerrou a reunião, da qual eu, Professor Carlos Eurico Galvão Rosa, lavrei a 

presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes. 
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