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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2020. Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às onze
horas, em encontro on-line, na plataforma h�ps://meet.jit.si/, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura
em Computação. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Alexandre Prusch Züge com a
par�cipação dos docentes: Carlos Roberto Bele� Junior, Helena Macedo Reis, Maytê Gouvea Coleto Bezerra,
Rodrigo Clemente Thom de Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de
Souza e a Técnica Francis Josiane Liana Baumgardt. A representação discente foi do aluno André Luis
Czekalski Silva. Ausência jus�ficada: Adriano Rodrigues Mansanera. Em afastamento: Rober�no Mendes
San�ago Junior, Selma dos Santos Rosa, Carlos Eurico Galvão Rosa e Rogério Ferreira da Silva. Ordem do dia:
1) REGIMENTO DA COORDENAÇÃO DO CURSO - APRECIAÇÃO DE PARECER: O professor Alexandre Prusch
Züge apresentou os pontos levantados pelo parecerista do conselho diretor. Após discussão da per�nência
dos apontamentos, foram acolhidas as modificações sugeridas pelo parecer nos seguintes ar�gos: 3° (O NDE
será regido em documento próprio. O parágrafo único do Art. 3º foi alterado para explicitar isso); 4° (O Art.
4º foi alterado para contemplar a recomendação de "explicitar a duração do mandato dos representantes
docentes, mesmo havendo possibilidade de renovação, caso solicitado". O colegiado optou por não incluir a
possibilidade de "indicação pelo Conselho Diretor do Campus, em caso de não manifestação voluntariada",
por entender que caso essa situação ocorra, o Conselho Diretor deverá ser envolvido naturalmente; 8° (Foi
acatada a sugestão de "colaborar na orientação acadêmica permanente, especialmente na matrícula dos
discentes", o que resultou na inclusão do inciso XII (com citação ao  Programa de Orientação Acadêmica). Os
"atos necessários à reserva de vagas de disciplinas" não foram incluídos, pois a Seção de Apoio Acadêmico
auxilia nesse trabalho. O item "decidir os pedidos de reopção e opinar na transferência, verificando a
equivalência dos estudos feitos e indicando as disciplinas a serem adaptadas ou dispensadas" está nas
atribuições do colegiado, em acordo com o Regimento Geral da UFPR); 9° ("recomenda-se a adição de um
§3º explicitando que as seções são públicas". Parágrafo incluído conforme sugestão. Foi concluída a análise
das alterações sugeridas e foi APROVADO o texto final em resposta ao parecer e o mesmo será enviado ao
parecerista e ao conselho diretor. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor Alexandre Prusch
Züge, às doze horas e doze minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de Souza, lavrei a
presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CLEMENTE THOM DE SOUZA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/12/2020, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 10/02/2021, às 14:06, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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