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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. 
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e cinco 
minutos, na sala de Videoconferência, 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: 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, Vitor Hugo Santos Alencar, Daniella Mariano Lourenço e André Luis Czekalski 
Silva, ainda o discente Andrew Felipe da Silva Lemes, como convidado. Ausências 
justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Roberto Beleti Junior, 
Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. 
Expediente: Leitura e Aprovação das Atas: a) Ata da 24ª Reunião Extraordinária do 
Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 12 de junho de 2018; b) Ata da 
36ª Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 06 
de junho de 2018. Atas aprovadas por unanimidade.  Ordem do dia: 1) COMPOSIÇÃO 
DE BANCAS PARA TESTE SELETIVO: o professor Alexandre Prusch Züge informou ao 
colegiado que é necessária a aprovação da composição das bancas de homologação e 
avaliação para o teste seletivo para a área de Educação, Edital 208/18 - PROGEPE 
(processo SEI nº 23075.032973/2018-77). Sendo assim, a formação das bancas ficou da 
seguinte maneira: a) Banca de Homologação: Alexandre Prusch Züge, Robertino Mendes 
Santiago Junior e Luana Carolina Bosmuler Züge; b) Banca de Avaliação: Adriano 
Rodrigues Mansanera, Bárbara Cândido Braz e William Junior do Nascimento. Ambas as 
bancas foram aprovadas por todos. 2) ADIÇÃO CURRICULAR: o presidente Alexandre 
Prusch Züge comentou com o colegiado que, para o segundo semestre desse ano, a 
disciplina JCE079 - Introdução à Astronomia será ofertada para os alunos de Licenciatura 
em Ciências Exatas – Habilitação Física como disciplina optativa. O docente apresentou a 
Ficha 01 da disciplina e complementou informando que a mesma possui conteúdo que 
possa agregar aos alunos de licenciatura em computação, como utilização de recursos 
para ensino e o uso de equipamentos e softwares. Com isso, o presidente apresenta ao 
colegiado a proposta de Adição Curricular para o curso, inserindo a disciplina JCE079 - 
Introdução à Astronomia no rol de disciplinas optativas para os alunos de Licenciatura em 
Computação. Após discussão pelos membros do colegiado, a proposta de Adição 
Curricular foi aceita por unanimidade. 3) REUNIÃO COORDENAÇÃO/DISCENTES: o 
professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que, em reunião de orientação 
acadêmica com a turma que ingressou em 2017, dos vários assuntos abordados, os 
discentes ficaram com bastante dúvida com relação à disciplina que será ofertada em 
modelo híbrido. O professor mencionou que explicou e contextualizou sobre a proposta e 
o modelo de oferta, mas ainda ficaram algumas dúvidas. Com isso, os alunos propuseram 
uma reunião entre a coordenação e o docente que sugeriu o modelo híbrido, juntamente 
com os demais alunos do curso, para buscarem mais explicações sobre a dinâmica das 
aulas. A docente Selma dos Santos Rosa mencionou que, como os alunos passarão a ter 
disciplinas no modelo híbrido a partir de 2019, seria interessante que essa reunião 
acontecesse no começo do segundo semestre. O professor Robertino Mendes Santiago 
Junior reforçou ainda que sugeriu aos alunos que escrevessem suas duvidas e 
mandassem antecipadamente para que todos se preparem para a reunião. Após 
discussão pelo colegiado, foi aprovado por todos o agendamento da reunião mencionada. 
4) Aprovação do Projeto FDA Fluxo Programado. O professor Alexandre Prusch Züge 
apresentou a proposta de Projeto FDA Fluxo Programado do curso, intitulado “Aquisição 
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parcial da bibliografia para o curso de Licenciatura em Computação do Campus Avançado 
de Jandaia do Sul”. O professor Alexandre Prusch Züge explicou que o projeto está sob  
coordenação do professor Carlos Roberto Beleti Junior e como Coordenador Suplente o 
professor Alexandre Prusch Züge. O projeto visa complementar a bibliografia básica do 
curso. O professor Alexandre Prusch Züge informa ainda que este ano o FDA no Fluxo 
Programado será exclusivo para aquisição de material bibliográfico. O projeto foi 
aprovado por unanimidade. INFORMES: 1) CARGA HORÁRIA E MÉTODO DE OFERTA 
DE DISCIPLINAS: o professor Alexandre Prusch Züge informou que nesse semestre 
foram recebidas várias informações sobre como seriam realizadas as ofertas das 
disciplinas de Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. Com relação à 
disciplina de TCC, no regulamento atual constam informações sobre a oferta da disciplina 
e sua carga horária, porém o que vem sendo praticado pela Universidade/PROGRAD e o 
que consta em nosso regulamento não está alinhado, o que implicaria em uma possível 
alteração no regulamento. E, como alterações no regulamento são aprovadas em 
colegiado, o professor Alexandre Prusch Züge informa a todos para que fiquem cientes 
que esse assunto será pautado em reunião de NDE e em outro momento virá para 
aprovação em colegiado. Com relação à disciplina de Estágio Supervisionado, o professor 
informou que recebeu várias instruções com relação à sua oferta e que, o que está sendo 
praticado nesse semestre, é a abertura de uma turma para cada orientador de estágio.  O 
docente complementa dizendo que traz isso para o colegiado, principalmente para que os 
alunos fiquem informados dessa alteração no momento de realizarem a matrícula para o 
próximo semestre, visto que terão de escolher a turma referente ao seu orientador de 
estágio. Ele pede para que os alunos, juntamente com os docentes, informem os demais 
discentes sobre a mudança e pede ainda para que orientem os mesmos a fazerem suas 
matrículas nas disciplinas de estágio na semana de Ajuste de Matrícula na Secretaria 
Acadêmica, visto que no Portal do Aluno não constará o nome dos orientadores das 
turmas. 2) PEDIDOS DE COMPRA DE LIVROS: o professor Alexandre Prusch Züge 
informou que, como mencionado em reunião anterior sobre recursos disponíveis para 
compra livros, os pedidos já foram efetuados. O professor comentou ainda que o docente 
Carlos Roberto Beleti Junior elaborou uma planilha para centralizar e organizar os títulos 
que iam ser solicitados, contando com a ajuda dos professores Alexandre Prusch Züge e 
Rodrigo Clemente Thom de Souza para a organização e conferência das informações. 3) 
HORÁRIO DE DOCENTES EM PÓS-GRADUAÇÃO FORA DA UFPR: o presidente 
Alexandre Prusch Züge informou que,  no momento da distribuição de disciplinas para o 
segundo semestre, foi questionado por alguns docentes sobre a contagem de carga 
horária. Informou que recebeu dúvidas sobre vários pontos nesse assunto, como a 
contagem de carga horária de TCC, de estágio, de pós-graduação realizada na UFPR ou 
fora dela. O professor mencionou que recebeu especificamente o questionamento de um 
docente sobre como contar a carga horária quando se realiza uma pós-graduação fora da 
UFPR, para entender se entra na contagem de carga horária ou não. Com relação a 
embasamento e foi deliberado que será realizado um pedido de esclarecimento para a 
PROGEPE, na figura de seu diretor, sobre como tratar a situação mencionada. Ficou 
definido que a direção enviará esse pedido de esclarecimento e assim que tiver um 
posicionamento informa os coordenadores de curso. 4) MEMORANDO 04/08 – UFPR/JA: 
o presidente Alexandre Prusch Züge comentou que todos os servidores do campus 
receberam um e-mail mencionando o memorando 04/08 – UFPR/JA que explica como se 
dará o pagamento de diárias, solicitando que todos servidores, docente e técnicos 
administrativos, deem ciência no documento. O professor lembra a todos do documento e 
pede para que todos deem ciência no documento. O coordenador informa ainda que 
precisa elencar quais são os docentes vinculados ao colegiado de computação e enviar à 
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Seção de Controle e Execução Orçamentária. Essa lista é necessária visto que a partir de 
agora o coordenador irá avaliar os pedidos de diárias somente de docentes que estiverem 
vinculados ao colegiado. 5) ALTERAÇÃO NO JURAMENTO DO CURSO: o técnico 
administrativo Yhann Hafael Trad Perandré atentou ao colegiado que é necessário 
constar em ata a alteração do juramento do curso, apresentado na colação de grau da 
turma 01 de Licenciatura em Computação. O juramento do curso já havia sido aprovado 
em reunião de colegiado, porém em reunião de Conselho houve uma pequena alteração. 
Sendo assim, para que fique arquivado o texto correto, que foi apresentado durante a 
colação, segue em anexo (ANEXO 01) o texto após as modificações. Nada mais havendo 
a tratar, o presidente, professor 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. 
 
 

Secretária – Mônica Batoqui França:  _________________________________________  

Presidente – Alexandre Prusch Züge:  ________________________________________  

Docente – Robertino Mendes Santiago Junior:  __________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Docente – Selma dos Santos Rosa:  __________________________________________  

Téc. Adm. – Yhann Hafael Trad Perandré:  _____________________________________  

Discente – André Luis Czekalski Silva:  ________________________________________  

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves:  _________________________________  

Discente – Daniella Mariano Lourenço:  _______________________________________  

Discente – Vitor Hugo Santos Alencar:  ________________________________________  

Discente Convidado – Andrew Felipe da Silva Lemes:  ___________________________  
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ANEXO 01 – JURAMENTO DO CURSO  

 
 

 

PROMETO / 

QUE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL /  

COMO LICENCIADO EM COMPUTAÇÃO /  

SEREI FIEL AOS PRECEITOS /  

DA ÉTICA, DA CIÊNCIA E DO MAGISTÉRIO / 

PROMOVENDO O USO /  

E O DESENVOLVIMENTO/ 

DA COMPUTAÇÃO /  

EM BENEFÍCIO DO PROCESSO EDUCATIVO E DA SOCIEDADE / 

ASSIM EU PROMETO 

 


