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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017. 
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta 
minutos, na sala 32, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu-se 
o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 
coordenador do curso, professor Robertino Mendes Santiago Junior, com a participação 
dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Alexandre Prusch Züge, Carlos Roberto 
Beleti Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza, Rogério Ferreira da Silva e Solange 
Pereira Marques Rossato. Ainda presente a Técnica Administrativa Mônica Batoqui 
França, e o discente Vitor Hugo Alencar. Ausências justificadas dos docentes: Carlos 
Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Selma dos Santos Rosa. Ausência 
justificada do técnico administrativo Felipe Augusto Borges. Expediente: Leitura e 
aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Computação realizada no dia 31 de maio de 2017. Aprovada por todos. Ordem do dia: 1) 
AVALIAÇÃO DE 3ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - PROF. CARLOS EURICO 
GALVÃO ROSA: aprovação do processo de avaliação da terceira etapa do estágio 
probatório do docente Carlos Eurico Galvão Rosa (processo número 23075.166360/2017-

51). Aprovado por unanimidade. 2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO 
DE EXTENSÃO “CONTA QUE EU CONTO” SOB COORDENAÇÃO DA PROFESSORA 
MA. MAYTÊ GOUVÊA COLETO BEZERRA: a professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra 
relatou ao colegiado que dado o encerramento formal do projeto de extensão nominado 
“Conta que eu conto”, por ela coordenado, cabe, como parte das exigências formais, 
segundo instrução normativa nº 03/2013 - PROEC, a apresentação do relatório final 
desse projeto ao colegiado. Após apreciação pelos membros, o relatório foi aprovado por 
unanimidade. 3) MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO A RESPONSABILIDADE PELA 
CARGA DIDÁTICA DA PROFESSORA MAYTÊ GOUVÊA COLETO BEZERRA EM 
CASO DE AFASTAMENTO NO PAÍS PARA ESTUDO (DOUTORADO): a professora 
Maytê Gouvêa Coleto Bezerra solicitou afastamento para estudo no país pelo período de 
dois anos a partir de 25 de outubro de 2017. Nesse sentido, solicita-se desse colegiado 
uma manifestação acerca da carga didática que caberia a docente nesse período e sobre 
a possibilidade de algum colega assumir tais disciplinas. Assim, esclarecemos que: a) de 
25 de outubro de 2017 até o final do segundo semestre de 2017 não há previsão de carga 
didática para a docente, considerando que este encargo já foi assumido pela professora 
substituta contratada no processo da licença maternidade e pelo professor Adriano 
Rodrigues Mansanera; b) no primeiro semestre de 2018 e de 2019, provavelmente a 
docente assumiria um total de 14h nas disciplinas JAN023 – Comunicação e Expressão 
(36h) duas turmas, uma para cada licenciatura, JAN027 – Ética e Educação (36h) duas 
turmas, uma para cada licenciatura, JCE071 – Educação Inclusiva e Tecnologias 
Assistivas (54h) uma turma para ambas as licenciaturas e JLC015 – Prática Pedagógica I 
(36h) uma turma para a Licenciatura em Computação e; c) no segundo semestre de 2018 
e de 2019, provavelmente a docente assumiria um total de 11h nas disciplinas JAN026 – 
Psicologia da Educação (54h), duas turmas, uma para cada licenciatura, JCE036 – 
Introdução à Prática Profissional (54h) para Licenciatura em Ciências Exatas e alguma 
optativa (36h) uma turma para ambas as licenciaturas. Quanto à possibilidade de outro 
docente do colegiado do curso assumir tais disciplinas aponta-se que com o atual 
conjunto de professores a tarefa não é possível, dependendo para tal exclusivamente da 
contratação de um/uma professor/a substituto/a. Sobre isso indicamos apenas que para 
esse escopo de disciplinas poderia ser aproveitado o processo 23075.154458/2017-66 de 
contratação de substituto para licença maternidade da docente já em vigência, caso 
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houvesse interesse da instituição e da professora contratada na 
renovação. 4) MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO A RESPONSABILIDADE PELAS 
CARGA DIDÁTICA DO PROFESSOR ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA EM CASO DE 
AFASTAMENTO NO PAÍS PARA ESTUDO (DOUTORADO): O professor Rogério Ferreira 
da Silva solicitou afastamento para estudo no país pelo período de dois anos a partir de 
01 de setembro de 2017, conforme processo número 23075.181179/2017-75. Nesse 
sentido, solicita-se desse colegiado uma manifestação acerca da carga didática que 
caberia ao docente nesse período e sobre a possibilidade de algum colega assumir tais 
disciplinas. Assim, esclarecemos que: a) no segundo semestre de 2017 e segundo 
semestre de 2018 a previsão de carga didática para o docente é de 12 horas/aula nas 
disciplinas JLC033 – Banco de Dados (72h), JLC054 – Programação para Dispositivos 
Móveis (72h) e JLC038 – Estágio Supervisionado IV (72h); b) no primeiro semestre de 
2018 e primeiro semestre de 2019 a previsão de carga didática para o docente é de 14 
horas/aula nas disciplinas JAN008 – Algoritmos e Programação de Computadores (54h – 
duas turmas), JLC012 – Engenharia de Software (72h) e JLC022 – Estágio 
Supervisionado III (72h). Quanto à possibilidade de outro docente do colegiado do curso 
assumir tais disciplinas aponta-se que com o atual conjunto de professores a tarefa não é 
possível, dependendo para tal exclusivamente da contratação de um/uma professor/a 
substituto/a. 5) ANÁLISE DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2016/2017: o presidente 
Robertino Mendes Santiago Junior  relatou ao colegiado o recebimento de um documento 
elaborado pelo Núcleo de Concursos da UFPR, no qual é realizado uma análise do 
processo seletivo 2016/2017 e do perfil dos alunos que ingressam no curso de 
Licenciatura em Computação em Jandaia do Sul pelo vestibular. O Núcleo de Concursos 
enviou um ofício solicitando a confirmação do recebimento do documento e pedindo que 
seja elaborada uma avaliação do resultado apresentado para que, caso sejam analisadas 
possíveis alterações no processo seletivo, essas alterações sejam feitas ainda esse ano 
para o vestibular 2018/2019. O professor Robertino Mendes Santiago Junior informou a 
todos que digitalizou o documento e enviou a todos para que analisassem, comentando 
ainda os dados que mais lhe chamaram a atenção. Após apontamentos e discussões 
pelos membros do colegiado, foi analisado que o número de alunos que entraram pelo 
processo seletivo em questão (oito alunos) é muito pequeno e não fornece muitas 
informações para que uma real análise de possíveis alterações no processo. Aprovado 
por todos. INFORMES: 1) NOVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DO PID/MONITORIA: o 
professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que a comissão será composta 
pelas docentes Érika de Castro Vasques e Gisele Strieder Philippsen, e disse ainda que 
vai pedir para que seja formalizado na PROGRAD. 2) PROCEDIMENTO PARA O 
LANÇAMENTO DAS NOTAS DE TCC I: o presidente Robertino Mendes Santiago Junior 
informou a todos que como se aproxima a finalização da disciplina de TCC I, os 
orientadores devem fornecer as notas para que seja feito o lançamento das mesmas. O 
professor Carlos Eurico Galvão Rosa fará o lançamento das notas e informou que está 
desenvolvendo uma plataforma para facilitar nesse processo, e assim que estiver pronto 
ele comunica a todos. 3) AFASTAMENTO DE SELMA DOS SANTOS ROSA NO 
PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO PARA: (a) Participação em palestra internacional 
promovida pelo GEPETTE-UFPR, Curitiba; (b) Reunião sobre o projeto IGLO com alunos 
e professor do curso de expressão gráfica (UFPR, Curitiba). Afastamento aprovado “ad 
referendum”. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Robertino Mendes 
Santiago Junior, às catorze horas e cinco 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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Secretária – Mônica Batoqui França  _________________________________________  

Presidente – Robertino Mendes Santiago Junior:  _______________________________  

Docente – Adriano Rodrigues Mansanera:  _____________________________________  

Docente – Alexandre Prusch Züge:  __________________________________________  

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior:  _______________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Docente – Rogério Ferreira da Silva:  _________________________________________  

Docente – Solange Pereira M. Rossato:  _______________________________________  

Discente – Vitor Hugo S. Alencar: ____________________________________________  

 


