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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021. Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte e um, as quatorze horas e doze minutos, em encontro on-line, na plataforma
h�ps://teams.microso�.com/, 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 Eurico Galvão Rosa, Helena Macedo Reis, Maytê Gouvea Coleto Bezerra, Rodrigo Clemente Thom de
Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza e o colega Técnico
Administra�vo em Educação, psicólogo do campus, Yhann Hafael Trad Perandré. Em afastamento: Carlos
Roberto Bele� Junior, Rober�no Mendes San�ago Junior e Rogério Ferreira da Silva. Expediente: Submissão
da ata da 49ª reunião ordinária e da ata de reunião extraordinária de número 52. As atas foram APROVADAS
por unanimidade. Ordem do dia: 1) AD REFERENDUM: Passaram pelo crivo do colegiado os atos 09/2020, 02
e 04/2021 pra�cados pela coordenação referente ao processo SEI: 23075.056659/2020-02, e 05/2021
referente ao processo 23075.066961/2020-61. Todos os atos foram APROVADOS por unanimidade.  2)
ORÇAMENTO 2021 DO CAMPUS: O professor Alexandre Prusch Züge abordou a temá�ca trazendo os dados
con�dos nos documentos enviados previamente aos membros do colegiado. Em resumo, um dos
documentos que apresentava os números assim se manifestou: "(...) pretendemos elaborar a divisão do
orçamento do ano de 2021 com o intuito de atender toda a nossa comunidade. Diante disso, elaboramos
uma proposta inicial para incitar a discussão da divisão orçamentária e gostaríamos de apresentar algumas
premissas dessa proposta: consideramos o mesmo orçamento do ano passado: R$ 203.749,00; consideramos
a divisão de rubrica que vem sendo aplicada aos anos anteriores: 10% para permanente e 90% para
consumo; consideramos o mesmo valor do LabGrad de 2020 (100% consumo): R$ 19.332,00; consideramos o
valor médio da diária de: R$ 190,00; consideramos que cada servidor terá o direito a 4,5 diárias no ano de
2021; não consideramos os servidores afastados para capacitação; consideramos que todo o material de
consumo necessário pelo almoxarifado sairá do orçamento alocado na Direção". Após breve discussão e
esclarecimentos o ponto foi colocado em votação sendo o mesmo APROVADO por unanimidade. 3)
VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: A professora Helena Macedo Reis apresentou a demanda para
validar o Estágio Não Obrigatório da discente Nathália Raphaela de Pampos como estágio obrigatório para
disciplina Estágio Supervisionado IV. A professora informou que todos os esclarecimentos e a documentação
estão registrados no processo SEI 23075.002757/2021-01. A demanda foi APROVADA por unanimidade. 4)
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT) 2020: I CICLO DE PALESTRAS SOBRE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL:  o professor Alexandre Prusch Züge descreveu brevemente a idealização do I Ciclo de Palestras
sobre Inteligência Ar�ficial, bem como indicou a possível data de realização (26/04). Foi referendado o nome
da professora Helena Macedo Reis como coordenadora e representante do curso. A vice-coordenação será
da docente Dra. Luana Carolina Bosmuler Züge, atual coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos. Os
encaminhamentos e ações vinculadas ao curso e colegiado de Licenciatura de Computação foram
 APROVADOS por unanimidade. Comunicados e Informes: a) Processo de seleção de estudantes, referente
ao PROJETO DE EXTENSÃO “Por dentro do computador: uma experiência de popularização da arquitetura de
computadores, fase II”, sob a coordenação da Profª. Drª. Maytê Gouvêa Coleto Bezerra. b) O professor
Alexandre Prusch Züge repercu�u junto ao colegiado o cancelamento do concurso ves�bular 2021/1. c) O
professor Alexandre Prusch Züge colocou em diálogo a avaliação do ERE - Ensino Remoto Emergencial.
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Também indicou o estágio de discussões sobre a retomada do calendário acadêmico. d) O professor
Alexandre Prusch Züge informou o estágio das contratações de docentes subs�tutos. Os professores
subs�tutos dos docentes em afastamento para capacitação: Carlos Roberto Bele� Junior e Rober�no Mendes
San�ago Junior, já concluíram seus processos de admissão e encontram aptos para assumirem os encargos
didá�cos e demais atribuições do cargo. Também informou que o docente subs�tuto da professora Paola
Beatriz Sanches está em processo de contratação. e) O professor Alexandre Prusch Züge solicitou que os
docentes enviassem a ele a previsão de bens com interesse de compra para atualização do "Planejamento e
Gerenciamento de Contratações 2022" até o dia 26/02. Nada mais havendo a tratar, o coordenador,
professor Alexandre Prusch Züge, às dezesseis horas e treze 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.

Referência: Processo nº 23075.047374/2020-72 SEI nº 3398841


