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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na 
sala de Extensão, 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 Alexandre Prusch Züge, com a participação dos docentes: 
Carlos Roberto Beleti Junior, Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom 
de Souza e Selma dos Santos Rosa. Ainda presentes os Técnicos Administrativos Mônica 
Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré, e os discentes Daiane Cristina Mendes 
Gonçalves e Vitor Hugo Santos Alencar. Ausências justificadas dos docentes: Adriano 
Rodrigues Mansanera, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e 
Rogério Ferreira da Silva. Expediente: Leitura e Aprovação das Atas: a) Ata da 22ª 
Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 23 de 
maio de 2018; b) Ata da 23ª Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em 
Computação, realizada no dia 04 de junho de 2018; c) Ata da 35ª Reunião Ordinária do 
Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 26 de abril de 2018. Atas 
aprovadas por unanimidade.  Ordem do dia: 1) POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA 
DISCIPLINA “JLC056 – TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA” PARA O 
REGIME DE ENSINO HÍBRIDO: a professora Selma dos Santos Rosa apresentou o item 
em questão ao colegiado, fazendo um breve resumo sobre a legislação vigente referente 
ao regime de Ensino Híbrido nas Universidades em especial ao art. 80 da Lei nº 9.394/96, 
que trata do desenvolvimento e veiculação de programas de Educação a Distância, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada juntamente com o 
Decreto Federal nº 5.622/05; a Portaria nº 4.059/04, do Ministério da Educação, que trata 
da oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos superiores reconhecidos na 
modalidade semipresencial; a Resolução nº 83/08-CEPE, que aprova as normas básicas 
da atividade acadêmica dos Cursos de Graduação na modalidade de Educação a 
Distância da Universidade Federal do Paraná e; a Resolução 72/10 – CEPE, que 
regulamenta a oferta de disciplinas na modalidade a distância nos cursos de graduação e 
educação profissional e tecnológica presenciais da Universidade Federal do Paraná. A 
professora apresentou ao colegiado diversas informações sobre a Educação a Distância, 
suas vantagens, regulamentações e ferramentas, informando também que, em reunião 
com o Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Computação em 
dezembro de 2017, discutiu a necessidade de incluir o Ensino Híbrido no curso, tendo em 
vista que esta representa uma das áreas para a atuação dos seus egressos e, neste 
sentido, é interessante que haja vivências reais dos acadêmicos ao longo das suas 
formações. A disciplina JLC056 – Tecnologias e Educação a Distância foi apresentada 
para oferta no regime Ensino Híbrido a partir de 2019 com a carga horária de 50% 
presencial e 50% a distância. A docente continuou sua fala mencionando que na UFPR 
existe um procedimento padrão para essa modificação, que se baseia na alteração da 
Ficha 02 da disciplina e envio, por meio de processo no SEI, à PROGRAD (Pró-Reitoria 
de Graduação), que enviará à CIPEAD (Coordenação de Integração de Políticas de 
Educação a Distância) para análise da proposta quanto aos elementos apresentados e a 
adequação às premissas do Ensino Híbrido na UFPR. O professor Robertino Mendes 
Santiago Junior sugeriu que, para não se enquadrar como Reformulação de Curso, seria 
interessante que fosse criada outra disciplina, como optativa, com um novo código e, por 
meio de Adição Curricular, torná-la equivalente à disciplina obrigatória nos moldes que se 
encontra hoje. Os alunos presentes também contribuíram para a discussão apresentando 
sua visão e questionando sobre os impactos disso na vida acadêmica dos alunos. Após 
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ampla discussão e debate sobre o tema, o presidente Alexandre Prusch Züge colocou em 
votação a seguinte proposta: Criação de uma disciplina com mesmo nome em regime 
Híbrido, sendo 50% da carga horária total a distância e 50% da carga horária total 
presencial como optativa, para que seja gerado um novo código e, por meio de Ajuste 
Curricular, seja considerada equivalente à disciplina presencial nos moldes que se 
encontra atualmente. A proposta teve 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovado por 
maioria. 2) PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE NO PROFTEC – MESTRADO 
PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: a professora Selma dos Santos 
Rosa apresentou ao colegiado o pedido de sua participação, como orientadora de 
mestrado, do PROFTEC – Mestrado Profissional em Tecnologias na Educação. A docente 
contextualizou os demais mencionando que o PROFTEC é um projeto lançado pela 
UNIREDE – Associação Universidade em Rede, rede nacional que trabalha fortemente 
com educação a distância e com tecnologias na educação, promovendo uma série de 
eventos e participando ativamente de políticas públicas do gênero, juntamente com outras 
universidades do Brasil, incluindo a UFPR. A docente comentou que o projeto ainda será 
submetido para a CAPES e, ao ser submetido, necessita que os docentes interessados 
em atuar como orientadores estejam documentados. Tal projeto será coordenado no 
âmbito da UFPR pela Professora Doutora Glaucia de Brito. O presidente Alexandre 
Prusch Züge colocou em votação a participação da professora Selma dos Santos Rosa 
como orientadora de mestrado do PROFTEC, sendo aprovado por unanimidade. 3) 
AFASTAMENTO DOCENTE: o professor Alexandre Prusch Züge apresentou ao 
colegiado a solicitação de afastamento do docente Adriano Rodrigues Mansanera para 
participação no “VII-CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia da UEM”, que ocorrerá 
em Maringá, de 06 a 08 de junho, apresentando dois trabalhos de apresentação oral, 
intitulados “Uma Educação Nada Especial na Escola Inclusiva” e “A Emergência da 
Pintura e do Patológico em Merleau-Ponty”. Aprovado por todos. 4) PARTICIPAÇÃO 
DOCENTE EM PROJETO DE PESQUISA: o professor Rodrigo Clemente Thom de Souza 
apresentou ao colegiado a solicitação de aprovação para os professores Selma dos 
Santos Rosa, Carlos Roberto Beleti Junior e Rodrigo Clemente Thom de Souza 
participarem no projeto de pesquisa intitulado "Pesquisa De Redes Sociais Em Nuvem 
Voltadas Para Objetos Educacionais" no período compreendido entre 01/06/2018 até 
31/12/2018 com cargas horárias de 6 horas semanais para a professora Selma dos 
Santos Rosa, de 6 horas semanais para o professor Carlos Roberto Beleti Junior e de 3 
horas semanais para o professor Rodrigo Clemente Thom de Souza. Estas atividades são 
remuneradas na forma de bolsa da Fundação de Apoio da Universidade Federal do 
Paraná, mas sem vínculo empregatício e em conformidade com o artigo 6º, parágrafo 2º, 
alínea “d” da Resolução/CEPE nº 108/00 que trata das Normas dos Regimes de Trabalho 
e Atividades dos Docentes da Carreira do Magistério Superior na UFPR; e com o artigo 1º, 
parágrafo único e com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução/UFPR nº 41/89 que 
estabelece as normas para a participação de docentes em regime de dedicação exclusiva 
(DE), em atividades esporádicas, remuneradas ou não, em assuntos de suas respectivas 
especialidades. O professor explicou ainda que é um projeto de pesquisa do 
Departamento de Informática da UFPR em Curitiba que envolve o desenvolvimento de um 
repositório de Recursos Educacionais Digitais para o Ministério da Educação, o qual 
professores e alunos do campus de Jandaia do Sul vem participando desde 2016. 
Aprovado por unanimidade. 5) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 
DOCENTE EM AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO – DOUTORADO: o professor 
Alexandre Prusch Züge apresentou ao colegiado o Relatório Semestral de Atividades da 

Professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, que se encontra afastada para capacitação e 
deve apresentar semestralmente à coordenação de curso e ao colegiado um relatório das 
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atividades que está realizando enquanto afastada. O professor apresentou o documento onde 
constam todas as atividades já realizadas e as que ainda deverão ser cumpridas, informando 
ainda que o relatório se encontra disponível na coordenação caso alguém queira analisar. 

Aprovado por todos. 6) POSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO/PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO 
DA REGIÃO: o professor Rodrigo Clemente Thom de Souza apresentou ao colegiado 
uma proposta de filiação na condição de associado benemérito da UFPR à Software By 
Maringá, Associação das Empresas de Software de Maringá e Região. O professor 
comentou que a Software By Maringá é uma APL (Arranjo Produtivo Local) de software de 
Maringá, com atuação em toda a região, compreendendo Jandaia do Sul. O docente 
informou que, em contato com responsáveis pela instituição, recebeu uma proposta de 
admissão na condição de associado benemérito, e expôs que a finalidade é desenvolver 
o setor de tecnologia da informação na região, trazendo para a UFPR e sua comunidade, 
mais conhecimento sobre o setor, possibilidades de parcerias, treinamentos eventuais 
direcionados, abertura de campo para estágio, oportunidades de projetos em conjunto 
(pesquisa, desenvolvimento, inovação, extensão), possibilidade de participação em 
grupos de trabalho, iniciativas acadêmicas, palestras, e demais atividades que venham a 
contribuir com o campus como um todo. O professor informou ainda que essa parceria 
não terá custo para a universidade, uma vez que o convite é para filiação na condição de 
associado benemérito. Após ampla discussão pelos membros, a parceria foi aprovada por 
unanimidade. INFORMES: 1) REPRESENTANTE INSTITUCIONAL NA SBC (Sociedade 
Brasileira de Computação): o professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que 
a professora Thelma Elita Colanzi Lopes, representante da SBC (Sociedade Brasileira de 
Computação) na UEM, entrou em contato com o professor Carlos Roberto Beleti Junior, 
questionando se é de interesse da UFPR que algum docente seja representante 
institucional da SBC no campus de Jandaia do Sul. O professor Robertino Mendes 
Santiago Junior se voluntariou para ser representante da UFPR na SBC, e complementou 
informando que umas das funções como representante é participar e estimular a 
participação nas atividades promovidas pela SBC, estimulando também estudantes, 
professores e pesquisadores a participar das atividades científicas, bem como motivar a 
adesão de novos associados. 2) QUESTIONAMENTOS SOBRE POSSIBILIDADE DE 
MUDANÇA NO TURNO DO CURSO: o presidente Alexandre Prusch Züge informou a 
todos que a proposta de mudança de turno do curso, discutida pelo colegiado em reunião 
anterior, foi pautada em reunião do Conselho Setorial e aprovada por unanimidade. O 
professor comentou ainda que o Conselho enviou ao colegiado a sugestão de buscar, 
com a totalidade dos alunos, uma migração completa do curso, ou seja, a mudança de 
todas as turmas existentes também para o período sugerido. O discente Vitor Hugo 
Santos Alencar disse que irá começar um diálogo com os alunos para verificar essa 
possibilidade, contando também com o auxílio dos docentes para que todas as 
informações fiquem claras e explicativas a todos. 3) PROCEDIMENTOS PARA AULAS 
DE CAMPO E SAÍDAS DE SERVIDOR DOCENTE CONTENDO DIÁRIAS: o presidente 
Alexandre Prusch Züge informou ao colegiado que para falar o item em questão estaria 
presente o professor José Eduardo Padilha de Sousa como convidado, porém o mesmo 
não conseguiu comparecer e se comprometeu a participar posteriormente para tratar do 
assunto. Com isso, o professor Alexandre Prusch Züge optou por explanar a todos alguns 
aspectos do item, informando que a direção do campus sugere que, provavelmente a 
partir do próximo semestre, cada colegiado de curso irá receber um valor específico 
(proporcional ao número de docentes vinculados), e este irá planejar seus gastos com 
saídas contendo diárias, aulas de campo e transporte solicitados pelos docentes. A ideia 
da direção é descentralizar ao colegiado o planejamento desses gastos, organizando as 
demandas dos professores de maneira que beneficie a todos. O professor informou ainda 
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que é importante a percepção da diferença de aulas de campo e visitas técnicas, uma vez 
que a primeira possui previsão orçamentária anual específica, de acordo com demanda. 
Com isso, é necessário que cada colegiado se organize e planeje as possibilidades de 
aulas de campo para que seja solicitado um valor à PROPLAN. 4) CONCESSÃO DE 
AFASTAMENTO: concessão de afastamento ad referendum ao professor Carlos Roberto 
Beleti Junior para participação no II SLEC – Simpósio de Literatura em Ciências Exatas e 
Computação, que ocorreu em Palotina, nos dias 07 e 08 de maio. 5) RECURSOS PARA 
COMPRA DE LIVROS: o presidente Alexandre Prusch Züge informou que o campus 
adquiriu, por meio de uma solicitação direcionada à reitoria, um recurso de R$ 200.000,00 
para compra de livros. A ideia é que sejam comprados livros da bibliografia específica do 
curso. O docente informou ainda que recebeu da biblioteca uma tabela atualizada com 
todos os livros que a biblioteca já possui e o que já foi comprado com os recursos do FDA 
e ainda não chegaram, com isso, é possível analisar os que faltam. O professor Carlos 
Roberto Beleti Junior irá ordenar as prioridades e organizar os dados para direcionar a 
utilização do recurso, dialogando também com os demais docentes para alinhar as 
prioridades. Após isso, os demais docentes auxiliarão na análise de prioridades de 
compra e cotações. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Alexandre 
Prusch Züge, às catorze horas e vinte 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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