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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2 

2019. 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas e  4 

sete minutos, no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 5 

Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 6 

sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge, 7 

com a participação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Robertino Mendes 8 

Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa. 9 

Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza, a 10 

Técnica Adm. Francis Josiane Liana Baumgardt 11 

Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. Ausências justificadas dos 12 

docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa 13 

Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Estavam presentes 14 

ouvintes, os acadêmicos do curso André Pinto Moreira, Bernardo de Souza Mattoso, 15 

Daniella Mariano Louren16 

Yhann Hafael Trad Perandré. 17 

Alexandre Prusch Züge deu início a reunião e passou a palavra para o professor 18 

Robertino Mendes Santiago Junior que exerce a função de coordenador da 19 

disciplina de TCC 1, o mesmo apresentou o conjunto de questões pertinentes ao 20 

tema, elencando os alunos já matricu21 

Junior trouxe para a apreciação do colegiado o caso da aluna Nathalia Raphaela de 22 

Campos (GRR20158187), que possui integralização curricular com percentual 23 

inferior ao necessário para inscrição na disciplina24 

professor Alexandre Prusch Züge teceu comentários sobre a trajetória da aluna e 25 

dos desafios que ela se propôs enfrentar. O professor Robertino Mendes Santiago 26 

Junior, enquanto coordenador da disciplina de TCC27 

deferimento da matrícula da referida aluna. A discente Daiane Cristina Mendes 28 

Gonçalves fez intervenção que corrobora com as falas anteriores, dando conta da 29 

disposição da acadêmica Nathalia Raphaela de Campos em dar conta das 30 

demandas de estudo. Após exposições, o professor Alexandre Prusch Züge colocou 31 

o tema em votação, sendo o deferimento da matrícula de Nathalia Raphaela de 32 

Campos na disciplina de TCC33 

DESTAQUE SBC: O professor Robertino Mendes S34 

deste ponto, propondo avaliar e produzir um critério permanente para compor a 35 

indicação ao prêmio. Após discussão, duas propostas foram formatadas: proposta 136 

premiar o melhor IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), proposta 237 

maior pontuação na composição entre currículo Lattes e IRA. Após exposições 38 

sobre as duas propostas, a votação indicou a proposta de número 2 como sendo a 39 

da preferência do colegiado, sendo anotados 5 votos para a proposta vencedora e 3 40 

votos para a proposta de número 1 (com base apenas no IRA). Ainda que 41 

vencedora, a proposta que prevê a composição entre IRA e Lattes, o colegiado 42 

achou por bem detalhar os critérios em outra oportunidade. Para a colação de grau 43 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

Rua Dr. João Maximiano, 426 – Vila Operária – Jandaia do Sul – PR – CEP 86900
Fone: (43) 3432-4552 | www.jandaiadosul.ufpr.br 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas e  
sete minutos, no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge, 

dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Robertino Mendes 
Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa. 
Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza, a 
Técnica Adm. Francis Josiane Liana Baumgardt da Silva e os discentes Daiane 
Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. Ausências justificadas dos 
docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa 
Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Estavam presentes 
ouvintes, os acadêmicos do curso André Pinto Moreira, Bernardo de Souza Mattoso, 
Daniella Mariano Lourenço, Rafael Henrique Rossato e o Psicólogo do campus 
Yhann Hafael Trad Perandré. Ordem do dia: 1) MATRÍCULAS TCC 1:

e Prusch Züge deu início a reunião e passou a palavra para o professor 
Robertino Mendes Santiago Junior que exerce a função de coordenador da 

, o mesmo apresentou o conjunto de questões pertinentes ao 
tema, elencando os alunos já matriculados. O professor Robertino Mendes Santiago 
Junior trouxe para a apreciação do colegiado o caso da aluna Nathalia Raphaela de 
Campos (GRR20158187), que possui integralização curricular com percentual 
inferior ao necessário para inscrição na disciplina, conforme regulamento de TCC
professor Alexandre Prusch Züge teceu comentários sobre a trajetória da aluna e 
dos desafios que ela se propôs enfrentar. O professor Robertino Mendes Santiago 
Junior, enquanto coordenador da disciplina de TCC 1, emitiu opinião
deferimento da matrícula da referida aluna. A discente Daiane Cristina Mendes 
Gonçalves fez intervenção que corrobora com as falas anteriores, dando conta da 
disposição da acadêmica Nathalia Raphaela de Campos em dar conta das 

udo. Após exposições, o professor Alexandre Prusch Züge colocou 
o tema em votação, sendo o deferimento da matrícula de Nathalia Raphaela de 
Campos na disciplina de TCC 1 APROVADA por unanimidade. 2) PRÊMIO ALUNO 

O professor Robertino Mendes Santiago Junior fez a exposição 
deste ponto, propondo avaliar e produzir um critério permanente para compor a 
indicação ao prêmio. Após discussão, duas propostas foram formatadas: proposta 1
premiar o melhor IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), proposta 2
maior pontuação na composição entre currículo Lattes e IRA. Após exposições 
sobre as duas propostas, a votação indicou a proposta de número 2 como sendo a 
da preferência do colegiado, sendo anotados 5 votos para a proposta vencedora e 3 

ara a proposta de número 1 (com base apenas no IRA). Ainda que 
vencedora, a proposta que prevê a composição entre IRA e Lattes, o colegiado 
achou por bem detalhar os critérios em outra oportunidade. Para a colação de grau 
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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas e  
sete minutos, no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge, 

dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Robertino Mendes 
Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma dos Santos Rosa. 
Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza, a 

da Silva e os discentes Daiane 
Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. Ausências justificadas dos 
docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa 
Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Estavam presentes também, enquanto 
ouvintes, os acadêmicos do curso André Pinto Moreira, Bernardo de Souza Mattoso, 

Psicólogo do campus 
1) MATRÍCULAS TCC 1: O professor 

e Prusch Züge deu início a reunião e passou a palavra para o professor 
Robertino Mendes Santiago Junior que exerce a função de coordenador da 

, o mesmo apresentou o conjunto de questões pertinentes ao 
lados. O professor Robertino Mendes Santiago 

Junior trouxe para a apreciação do colegiado o caso da aluna Nathalia Raphaela de 
Campos (GRR20158187), que possui integralização curricular com percentual 

nforme regulamento de TCC. O 
professor Alexandre Prusch Züge teceu comentários sobre a trajetória da aluna e 
dos desafios que ela se propôs enfrentar. O professor Robertino Mendes Santiago 

, emitiu opinião favorável ao 
deferimento da matrícula da referida aluna. A discente Daiane Cristina Mendes 
Gonçalves fez intervenção que corrobora com as falas anteriores, dando conta da 
disposição da acadêmica Nathalia Raphaela de Campos em dar conta das 

udo. Após exposições, o professor Alexandre Prusch Züge colocou 
o tema em votação, sendo o deferimento da matrícula de Nathalia Raphaela de 

2) PRÊMIO ALUNO 
antiago Junior fez a exposição 

deste ponto, propondo avaliar e produzir um critério permanente para compor a 
indicação ao prêmio. Após discussão, duas propostas foram formatadas: proposta 1- 
premiar o melhor IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), proposta 2- premiar a 
maior pontuação na composição entre currículo Lattes e IRA. Após exposições 
sobre as duas propostas, a votação indicou a proposta de número 2 como sendo a 
da preferência do colegiado, sendo anotados 5 votos para a proposta vencedora e 3 

ara a proposta de número 1 (com base apenas no IRA). Ainda que 
vencedora, a proposta que prevê a composição entre IRA e Lattes, o colegiado 
achou por bem detalhar os critérios em outra oportunidade. Para a colação de grau 
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da turma de 2018 o critério possív44 

Alexandre Prusch Züge propôs o nome da acadêmica Camila Andrade Macedo 45 

(GRR20151766). O professor ponderou que além de melhor IRA a aluna também 46 

possui trajetória acadêmica condizente com a premiação. Após47 

indicação de Prêmio aluno destaque SBC para a acadêmica Camila Andrade 48 

Macedo (GRR20151766) foi APROVADA por unanimidade. 49 

PARECER CONCLUSIVO DE PROCESSO SELETIVO PROFESSOR 50 

SUBSTITUTO (403/18-PROGEPE):51 

que presidiu a comissão julgadora, fez breve relato do processo seletivo, indicando 52 

que houve três inscritos, sendo que apenas dois conseguiram avançar para a prova 53 

didática. Os dois candidatos que avançaram concluíram o processo se54 

aprovados. Conforme edital número 05 da comissão a classificação final foi assim 55 

registrada: 1º lugar Rodney Januário Carneiro com nota 97,67 e o 256 

Rafael Pancione com nota de 87,50. Após apresentação da descrição do processo, 57 

o professor Alexandre Prusch Züge colocou58 

homologação do processo seletivo APROVADO por unanimidade. 59 

do Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza como membro da comissão de 60 

seleção no teste seletivo para contratação de profe61 

Maringá-PR (EDITAL Nº 112/201862 

Souza apresentou pedido de afastamento para participar como membro de processo 63 

seletivo (descrito no item). O afastamento se dará no dia 12 de março de 201964 

pedido foi APROVADO por unanimidade. 65 

ACADÊMICA: O professor 66 

de indicação de um professor para ser responsável pela orientação acadêmica da 67 

turma de GRR2019. Lembrou que não ir68 

orientação, uma vez que a experiência que teve demonstrou não ser o mais 69 

adequado. Apresentou o espelho atual de professores responsáveis por orientações 70 

de turma: GRR2014 e GRR2015 (Alexandre Prusch Züge), GRR2016 (Selma do71 

Santos Rosa), GRR2017 (Robertino Mendes Santiago72 

Clemente Thom de Souza73 

orientação da turma GRR2019, sendo que este ponto será retomado em reunião 74 

futura. 6) REABERTURA DE 75 

Prusch Züge, o Conselho Diretor devolveu o processo de uso da vaga destinada ao 76 

pedido de remoção do professor Valdir Rosa e que isso nos levaria a mesma 77 

situação inicial desta discussão. O professor Adriano Ma78 

ponto de pauta não menciona “reconsideração do colegiado”, tendo em vista que o 79 

processo do pedido de remoção do professor Valdir Rosa pode continuar e ser 80 

julgado em outras instâncias, pois a decisão do Conselho, não tira dele esse81 

de recorrer. O professor Robertino Mendes Santiago Jr. questionou o professor 82 

Alexandre Prusch Zuge se o Conselho enviou o processo 83 

professor Alexandre Prusch Züge disse que não e que ele tem é um extrato da ata e 84 

que o extrato encaminha esse ponto de pauta ao colegiado. O professor Robertino 85 

Mendes Santiago Jr., questionou se o professor Alexandre Prusch Züge tem acesso 86 
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da turma de 2018 o critério possível é o de análise do IRA. Sendo assim, o professor 
Alexandre Prusch Züge propôs o nome da acadêmica Camila Andrade Macedo 
(GRR20151766). O professor ponderou que além de melhor IRA a aluna também 
possui trajetória acadêmica condizente com a premiação. Após
indicação de Prêmio aluno destaque SBC para a acadêmica Camila Andrade 
Macedo (GRR20151766) foi APROVADA por unanimidade. 3) HOMOLOGAÇÃO DE 
PARECER CONCLUSIVO DE PROCESSO SELETIVO PROFESSOR 

PROGEPE): O professor Robertino Mendes Santiago
que presidiu a comissão julgadora, fez breve relato do processo seletivo, indicando 
que houve três inscritos, sendo que apenas dois conseguiram avançar para a prova 
didática. Os dois candidatos que avançaram concluíram o processo se
aprovados. Conforme edital número 05 da comissão a classificação final foi assim 

lugar Rodney Januário Carneiro com nota 97,67 e o 2
Rafael Pancione com nota de 87,50. Após apresentação da descrição do processo, 

Alexandre Prusch Züge colocou a pauta em votação, sendo a 
homologação do processo seletivo APROVADO por unanimidade. 
do Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza como membro da comissão de 
seleção no teste seletivo para contratação de professor temporário da UEM em 

PR (EDITAL Nº 112/2018-PRH): O professor Rodrigo Clemente Thom de 
Souza apresentou pedido de afastamento para participar como membro de processo 
seletivo (descrito no item). O afastamento se dará no dia 12 de março de 2019
pedido foi APROVADO por unanimidade. 5) TURMAS DE ORIENTAÇÃO 

O professor Alexandre Prusch Züge colocou em pauta a necessidade 
de indicação de um professor para ser responsável pela orientação acadêmica da 
turma de GRR2019. Lembrou que não irá mais acumular a coordenação e 
orientação, uma vez que a experiência que teve demonstrou não ser o mais 
adequado. Apresentou o espelho atual de professores responsáveis por orientações 
de turma: GRR2014 e GRR2015 (Alexandre Prusch Züge), GRR2016 (Selma do
Santos Rosa), GRR2017 (Robertino Mendes Santiago Junior), GRR2018 (
Clemente Thom de Souza). Nenhum professor presente manifestou interesse na 
orientação da turma GRR2019, sendo que este ponto será retomado em reunião 

6) REABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO:  Segundo o prof. Alexandre  
Prusch Züge, o Conselho Diretor devolveu o processo de uso da vaga destinada ao 
pedido de remoção do professor Valdir Rosa e que isso nos levaria a mesma 
situação inicial desta discussão. O professor Adriano Mansanera, enfatiza que o 
ponto de pauta não menciona “reconsideração do colegiado”, tendo em vista que o 
processo do pedido de remoção do professor Valdir Rosa pode continuar e ser 
julgado em outras instâncias, pois a decisão do Conselho, não tira dele esse
de recorrer. O professor Robertino Mendes Santiago Jr. questionou o professor 
Alexandre Prusch Zuge se o Conselho enviou o processo a ele. Como resposta o 
professor Alexandre Prusch Züge disse que não e que ele tem é um extrato da ata e 

ato encaminha esse ponto de pauta ao colegiado. O professor Robertino 
Mendes Santiago Jr., questionou se o professor Alexandre Prusch Züge tem acesso 
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el é o de análise do IRA. Sendo assim, o professor 
Alexandre Prusch Züge propôs o nome da acadêmica Camila Andrade Macedo 
(GRR20151766). O professor ponderou que além de melhor IRA a aluna também 
possui trajetória acadêmica condizente com a premiação. Após exposição, a 
indicação de Prêmio aluno destaque SBC para a acadêmica Camila Andrade 

3) HOMOLOGAÇÃO DE 
PARECER CONCLUSIVO DE PROCESSO SELETIVO PROFESSOR 

Mendes Santiago Junior, 
que presidiu a comissão julgadora, fez breve relato do processo seletivo, indicando 
que houve três inscritos, sendo que apenas dois conseguiram avançar para a prova 
didática. Os dois candidatos que avançaram concluíram o processo sendo ambos 
aprovados. Conforme edital número 05 da comissão a classificação final foi assim 

lugar Rodney Januário Carneiro com nota 97,67 e o 2º lugar para 
Rafael Pancione com nota de 87,50. Após apresentação da descrição do processo, 

a pauta em votação, sendo a 
homologação do processo seletivo APROVADO por unanimidade. 4) Participação 
do Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza como membro da comissão de 

ssor temporário da UEM em 
O professor Rodrigo Clemente Thom de 

Souza apresentou pedido de afastamento para participar como membro de processo 
seletivo (descrito no item). O afastamento se dará no dia 12 de março de 2019. O 

5) TURMAS DE ORIENTAÇÃO 
Alexandre Prusch Züge colocou em pauta a necessidade 

de indicação de um professor para ser responsável pela orientação acadêmica da 
á mais acumular a coordenação e 

orientação, uma vez que a experiência que teve demonstrou não ser o mais 
adequado. Apresentou o espelho atual de professores responsáveis por orientações 
de turma: GRR2014 e GRR2015 (Alexandre Prusch Züge), GRR2016 (Selma dos 

), GRR2018 (Rodrigo 
). Nenhum professor presente manifestou interesse na 

orientação da turma GRR2019, sendo que este ponto será retomado em reunião 
Segundo o prof. Alexandre  

Prusch Züge, o Conselho Diretor devolveu o processo de uso da vaga destinada ao 
pedido de remoção do professor Valdir Rosa e que isso nos levaria a mesma 

nsanera, enfatiza que o 
ponto de pauta não menciona “reconsideração do colegiado”, tendo em vista que o 
processo do pedido de remoção do professor Valdir Rosa pode continuar e ser 
julgado em outras instâncias, pois a decisão do Conselho, não tira dele esse direito 
de recorrer. O professor Robertino Mendes Santiago Jr. questionou o professor 

ele. Como resposta o 
professor Alexandre Prusch Züge disse que não e que ele tem é um extrato da ata e 

ato encaminha esse ponto de pauta ao colegiado. O professor Robertino 
Mendes Santiago Jr., questionou se o professor Alexandre Prusch Züge tem acesso 
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ao parecer apresentado no Conselho e o professor Alexandre Prusch Züge 87 

respondeu que só terá acesso quando88 

Robertino Mendes Santiago Jr. questionou se nós (o colegiado) podemos ter acesso 89 

a essa ata completa e o professor Alexandre Prusch Züge respondeu que não e que 90 

a ata completa não existe. A professora Selma dos Santos 91 

assim, esse ponto de pauta ainda não deveria ser apresentado nesta reunião do 92 

colegiado e que considera que o correto seria incluir um informe93 

do encaminhamento da direção referente ao pedido de remoção do prof. Va94 

Rosa”. A professora Selma dos Santos Rosa alegou possíveis irregularidades no 95 

processo de origem desse encaminhamento ao Colegiado e pediu vista deste ponto 96 

de pauta. Pedido aceito de pronto. A professora Selma dos Santos Rosa leu um 97 

documento (por ela redigido) que embasa o pedido de vista (ANEXO a esta Ata), 98 

bem como, registra a solicitação do parecer (referente ao ponto) apresentado ao 99 

conselho deste campus no dia 12/12/2018. Solicitou ainda, que esse 100 

encaminhamento seja feito via Processo no SEI101 

compartilhado com o colegiado da Licenciatura em Computação102 

professor Alexandre Prusch Züge af103 

disponibilizaria na caixa do Colegiado da Licenciatura em Computação.104 

APROVAÇÃO DE FICHAS 2:105 

apontando para a necessidade de atualização da Ficha 2 de cada disciplina em caso 106 

de alteração da mesma. 107 

de tão logo sejam feito os ajustes pertinentes ao documento o professor possa 108 

submeter a ficha para sua aprovação e posterior entrega na Secretaria. 109 

PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PROF. CARLOS ROBERTO BELETI110 

O professor Alexandre Prusch Züge fez exposição dos detalhes que envolvem o 111 

afastamento do referido professor e informou que o mesmo estará de volta aos 112 

trabalhos na próxima semana113 

PROF. MARCELO VALÉRIO:114 

das atividades realizadas pelo professor em questão destacando que o mesmo 115 

cumpriu a contento aquilo que havia proposto e concluiu com êxito sua empreitada 116 

com a titulação de doutoramento, já estando de volta ao nosso meio. 117 

havendo a tratar, o coordenador, professor 118 

horas e vinte e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno, lavrei 119 

a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.120 

Presidente – Prof. Alexandre Prusch Züge

Secretário – Rafael Policeno de Souza

Docente – Adriano Rodrigues Mansanera

Docente – Robertino Mendes Santiago
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ao parecer apresentado no Conselho e o professor Alexandre Prusch Züge 
respondeu que só terá acesso quando ata for aprovada. Então, o professor 
Robertino Mendes Santiago Jr. questionou se nós (o colegiado) podemos ter acesso 
a essa ata completa e o professor Alexandre Prusch Züge respondeu que não e que 
a ata completa não existe. A professora Selma dos Santos Rosa diz que, sendo 
assim, esse ponto de pauta ainda não deveria ser apresentado nesta reunião do 

e considera que o correto seria incluir um informe 
do encaminhamento da direção referente ao pedido de remoção do prof. Va
Rosa”. A professora Selma dos Santos Rosa alegou possíveis irregularidades no 
processo de origem desse encaminhamento ao Colegiado e pediu vista deste ponto 
de pauta. Pedido aceito de pronto. A professora Selma dos Santos Rosa leu um 

a redigido) que embasa o pedido de vista (ANEXO a esta Ata), 
bem como, registra a solicitação do parecer (referente ao ponto) apresentado ao 
conselho deste campus no dia 12/12/2018. Solicitou ainda, que esse 
encaminhamento seja feito via Processo no SEI, aberto para essa finalidade e 
compartilhado com o colegiado da Licenciatura em Computação

Alexandre Prusch Züge afirmou que abriria este processo
disponibilizaria na caixa do Colegiado da Licenciatura em Computação.

ROVAÇÃO DE FICHAS 2: O professor Alexandre Prusch Züge fez exposição 
apontando para a necessidade de atualização da Ficha 2 de cada disciplina em caso 
de alteração da mesma. Lembrou ainda que conta com o bom senso do grupo a fim 
de tão logo sejam feito os ajustes pertinentes ao documento o professor possa 
submeter a ficha para sua aprovação e posterior entrega na Secretaria. 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PROF. CARLOS ROBERTO BELETI

Alexandre Prusch Züge fez exposição dos detalhes que envolvem o 
afastamento do referido professor e informou que o mesmo estará de volta aos 
trabalhos na próxima semana. RELATÓRIO SEMESTRAL DE AFASTAMENTO 
PROF. MARCELO VALÉRIO: O professor Alexandre Prusch Züge fez breve relato 
das atividades realizadas pelo professor em questão destacando que o mesmo 
cumpriu a contento aquilo que havia proposto e concluiu com êxito sua empreitada 
com a titulação de doutoramento, já estando de volta ao nosso meio. 
havendo a tratar, o coordenador, professor Alexandre Prusch Züge
horas e vinte e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno, lavrei 
a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.

Alexandre Prusch Züge: ________________________________

Policeno de Souza: ________________________________

Adriano Rodrigues Mansanera: ________________________________

Robertino Mendes Santiago Junior: ______________________________
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ao parecer apresentado no Conselho e o professor Alexandre Prusch Züge 
ata for aprovada. Então, o professor 

Robertino Mendes Santiago Jr. questionou se nós (o colegiado) podemos ter acesso 
a essa ata completa e o professor Alexandre Prusch Züge respondeu que não e que 

Rosa diz que, sendo 
assim, esse ponto de pauta ainda não deveria ser apresentado nesta reunião do 

 com o titulo “análise 
do encaminhamento da direção referente ao pedido de remoção do prof. Valdir 
Rosa”. A professora Selma dos Santos Rosa alegou possíveis irregularidades no 
processo de origem desse encaminhamento ao Colegiado e pediu vista deste ponto 
de pauta. Pedido aceito de pronto. A professora Selma dos Santos Rosa leu um 

a redigido) que embasa o pedido de vista (ANEXO a esta Ata), 
bem como, registra a solicitação do parecer (referente ao ponto) apresentado ao 
conselho deste campus no dia 12/12/2018. Solicitou ainda, que esse 

berto para essa finalidade e 
compartilhado com o colegiado da Licenciatura em Computação. Sobre isso, o 

irmou que abriria este processo e o 
disponibilizaria na caixa do Colegiado da Licenciatura em Computação. INFORMES: 

Alexandre Prusch Züge fez exposição 
apontando para a necessidade de atualização da Ficha 2 de cada disciplina em caso 

o bom senso do grupo a fim 
de tão logo sejam feito os ajustes pertinentes ao documento o professor possa 
submeter a ficha para sua aprovação e posterior entrega na Secretaria. LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PROF. CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR: 

Alexandre Prusch Züge fez exposição dos detalhes que envolvem o 
afastamento do referido professor e informou que o mesmo estará de volta aos 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE AFASTAMENTO 
h Züge fez breve relato 

das atividades realizadas pelo professor em questão destacando que o mesmo 
cumpriu a contento aquilo que havia proposto e concluiu com êxito sua empreitada 
com a titulação de doutoramento, já estando de volta ao nosso meio. Nada mais 

Alexandre Prusch Züge às dezesseis 
horas e vinte e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno, lavrei 
a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes. 

________________________________  

___________________________________  

_________________________________  

______________________________  
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