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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e cinco 
minutos, na sala 34, 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, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos 
Rosa. Ainda presentes os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Francis 
Josiane Liana Baumgardt da Silva, e os discentes Daniella Mariano Lourenço e Vitor 
Hugo Santos Alencar, e os discentes convidados Mateus Morial Carrascoso e Sabrina 
Anielly Rosa. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos 
Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Robertino Mendes Santiago Junior e 
Rogério Ferreira da Silva. Expediente: Leitura e Aprovação da Ata da 38ª Reunião 
Extraordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 22 de agosto 
de 2018. Ata aprovada por unanimidade.  Ordem do dia: 1) SOLICITAÇÃO À 
PREFEITURA E/OU CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL: o docente Carlos 
Roberto Beleti Junior fez um breve relato aos presentes de como surgiu a ideia de 
instalação de outdoors para a divulgação do campus e do curso na rodovia que margeia a 
cidade, mencionando o possível impacto positivo que isso pode ter na visibilidade e 
divulgação, uma vez que é um trecho de bastante circulação de pessoas. Nesse sentido, 
o docente mencionou ainda que, visando um apoio ou colaboração financeira para 
instalação desses outdoors permanentes, foi orientado a fazer um pedido formal para a 
Prefeitura ou Câmara Municipal justificando o pedido. Sendo assim, o colegiado sugeriu 
como encaminhamento levar o item em questão à reunião do Conselho Setorial pedindo 
que a Direção do Campus faça essa solicitação formal e encaminhe à Câmara Municipal. 
Encaminhamento aprovado por unanimidade. 2) PEDIDO DE REMOÇÃO DE DOCENTE: 
o presidente Alexandre Prusch Züge informou ao colegiado que chegou à coordenação do 
curso um pedido de Remoção Docente do professor Valdir Rosa (processo SEI nº 
23075.043905/2018-33). O professor leu aos demais a Carta de Intenção, onde contam 
as possíveis disciplinas que o professor ministraria, bem como o seu currículo. Visto isso, 
o professor Alexandre Prusch Züge explanou aos demais sobre a disponibilidade de 
vagas, relembrando que no último concurso para docente efetivo na área de Informática 
na Educação, realizado pelo colegiado do curso, apesar de ter uma candidata aprovada, a 
vaga não foi preenchida, ficando assim disponível para futura contratação. O discente 
Vitor Hugo Santos Alencar pediu vista do processo em questão, justificando que o pedido 
de vista foi proposto pelos alunos em consulta ao Centro Acadêmico. Sendo assim, o 
pedido de vista foi concedido aos discentes. 3) CONCURSO DE LOGOTIPO DO CURSO: 
o presidente Alexandre Prusch Züge relatou que na 26ª reunião ordinária do Colegiado do 
Curso de Licenciatura em Computação, foi aprovada a criação de um edital para a 
realização de um concurso visando a escolha do Logotipo do curso. O Centro Acadêmico 
se mobilizou naquele momento, porém o assunto ficou em segundo plano e não foi dada 
continuidade. Sendo assim, o docente Alexandre Prusch Züge apresentou o edital que foi 
elaborado à época e pontuou alguns itens que deveriam ser modificados, visto que sugere 
que o concurso aconteça ainda este ano. Com isso, foi colocada em votação a elaboração 
e/ou adequação do edital pelo Centro Acadêmico do curso, e sua publicação em sete dias. 
Aprovado por todos. 4) UTILIZAÇÃO DE INTERNET NA SALA 35: O discente Vitor Hugo 
Santos Alencar informou ao colegiado que os alunos que utilizam a sala 35 para monitoria 
e estudos relataram um problema com a internet, informando que o sinal é muito ruim e 
muitas vezes não funciona. Explicando que a sala é muito utilizada e seria necessária 
uma internet melhor para a elaboração dos trabalhos ali feitos, o aluno solicita uma 
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posição do colegiado. Após discussão pelos membros, o presidente Alexandre Prusch 
Züge sugere a elaboração de um documento formal, contendo a justificativa do pedido, 
em nome do colegiado de curso encaminhado ao Conselho Diretor solicitando internet na 
sala mencionada. O docente ficou responsável de escrever o documento juntamente com 
os alunos. Aprovado por unanimidade. INFORMES: 1) CARGA HORÁRIA DOCENTE 
SEGUNDO RESOLUÇÕES VIGENTES: O docente Alexandre Prusch Züge relatou ao 
colegiado a explicação do Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional, professor 
Eduardo Salles de Oliveira Barra, sobre as resoluções vigentes sobre a distribuição de 
carga horária docente, mencionando que a resolução que rege o tema é a 34/12 – CEPE. 
O tema foi discutido por todos. 2) FDA: O docente Alexandre Prusch Züge informou ao 
colegiado que os FDA’s produzidos pelo campus foram aprovados, porém o colegiado 
não conseguiu adquirir todos os equipamentos que planejava, visto que não existem 
pregões vigentes para os mesmos. O professor mencionou que a UFPR tenciona abrir 
pregões no futuro abrangendo os equipamentos que não conseguiram adquirir agora. 
Informou ainda que as impressoras 3D foram compradas por meio de ajustes técnicos 
com a direção do campus e devem chegar em breve. 3) PROGRAMAÇÃO DA SEMANA 
ACADÊMICA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS: O professor Carlos Roberto 
Beleti Junior informou ao colegiado que na semana que acontecerá a SIEPE, os demais 
cursos do campus farão suas Semanas Acadêmicas, com atividades e minicursos 
voltadas a seus alunos. O docente apresentou a todos o cronograma da Semana 
Acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, mostrando suas atividades e 
como as mesmas podem contribuir com a formação dos alunos. Nesse sentido o docente 
propôs aos alunos de Licenciatura em Computação se informarem com os demais cursos 
e analisarem a viabilidade de realizar algo para os alunos do curso de Licenciatura em 
Computação. Os discentes se comprometeram a conversar com o Centro Acadêmico e 
demais alunos do curso para analisar a viabilidade e possíveis benefícios de um evento 
como este. 4) 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 do professor Marcelo 
Valério, que se encontra afastado para capacitação e deve apresentar semestralmente à 
coordenação de curso e ao colegiado um relatório das atividades que está realizando 
enquanto afastado. 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. 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 – Carlos Roberto Beleti Junior:  _______________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Docente – Selma dos Santos Rosa:  __________________________________________  
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