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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 092 

Aos nove dias do mês de 3 

minutos, no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 4 

Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A 5 

sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor 6 

com a participação dos docentes: 7 

Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza8 

Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza, o Técnico9 

Trad Perandré e os disc10 

Santos Alencar. Ausências justificadas dos docentes: 11 

e Selma dos Santos Rosa12 

Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva.13 

Atas das seguintes reuniões:14 

28ª Reunião Extraordinária. T15 

unanimidade. Ordens 16 

AVALIAÇÕES DOCENTES17 

para a discente Daiane Cristina Mendes Gonçalves18 

discente externou o incômodo dos acadêmicos do curso em relação 19 

sobre as disciplinas e docentes 20 

sendo engavetadas e tornando esta ferramenta inócua e sem objetivo claro. O 21 

professor Alexandre Prusch Züg22 

disponíveis para cada docente, mas que não seria pr23 

colegiado. No entanto, o pedido feito pela discente 24 

Gonçalves é de que a coordenação possa entregar o documento a cada um dos 25 

docentes e propor um diálogo sobre os dados da avaliação. O pedido foi acolhido 26 

pelo professor Alexandre Prusch Züg27 

sendo o mesmo APROVADO por unanimidade. 28 

EQUIVALÊNCIA DE ALGORITMOS29 

(JAN008) DAS ENGENHARIAS PARA ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE 30 

DADOS I (JLC001): O professor 31 

de aprovar a referida equivalência e embasou tal pedido em sua fala. O professor 32 

Robertino Mendes Santiago Junior33 

discussão o professor Alexandre Prusch Züg34 

mesmo APROVADO por unanimidade. 35 

PARCIAL DE ATIVIDADES DO PROF. ROGÉRIO36 

Züge fez a leitura do relatório do professor 37 

teceu alguns comentário38 

para o fato de os trabalhos do referido professor estarem dentro do esperado. Após 39 

explanação foi colocado o relatório em votação, sendo o mesmo APROVADO por 40 

unanimidade. O relatório consta como anexo desta Ata.41 

DIRETORIA DISCIPLINAR:42 

informações sobre a sua participação em reunião com a Diretoria Disciplinar da 43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09 DE 

dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze 
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
com a participação dos docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, 

Rodrigo Clemente Thom de Souza. Ainda presente o Técnico em 
nais Rafael Policeno de Souza, o Técnico Adm. 

e os discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e 
. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera

Selma dos Santos Rosa. Em afastamento Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê 
Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Expediente: 

s das seguintes reuniões: a) 42ª Reunião Ordinária; b) 43ª Reunião Ordinária; 
28ª Reunião Extraordinária. Todas as Atas apreciadas foram APROVADAS por 

 do dia: 1) PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DAS 
DOCENTES: O professor Alexandre Prusch Züg
Daiane Cristina Mendes Gonçalves, propositora do ponto de pauta, a 

discente externou o incômodo dos acadêmicos do curso em relação 
sobre as disciplinas e docentes feita pelos alunos, mas que acabam, segundo ela, 
sendo engavetadas e tornando esta ferramenta inócua e sem objetivo claro. O 

Alexandre Prusch Züge ponderou que, de fato, estas avaliações constam 
disponíveis para cada docente, mas que não seria prudente expor as mesmas 
colegiado. No entanto, o pedido feito pela discente Daiane Cristina Mendes 

é de que a coordenação possa entregar o documento a cada um dos 
docentes e propor um diálogo sobre os dados da avaliação. O pedido foi acolhido 

Alexandre Prusch Züge que colocou o encaminhamento em votação, 
sendo o mesmo APROVADO por unanimidade. 2) ADIÇÃO

DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
(JAN008) DAS ENGENHARIAS PARA ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE 

O professor Alexandre Prusch Züge apresentou a necessidade 
de aprovar a referida equivalência e embasou tal pedido em sua fala. O professor 
Robertino Mendes Santiago Junior fez alguns apontamentos sobre o tema e após 

Alexandre Prusch Züge colocou o ponto em votação sendo o 
mesmo APROVADO por unanimidade. 3) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO 
PARCIAL DE ATIVIDADES DO PROF. ROGÉRIO: O professor Alexandre Prusch 

fez a leitura do relatório do professor Rogério Ferreira da Silva. Após a leitura 
teceu alguns comentários acerca do documento abonando e chamando a atenção 
para o fato de os trabalhos do referido professor estarem dentro do esperado. Após 

olocado o relatório em votação, sendo o mesmo APROVADO por 
O relatório consta como anexo desta Ata. 4) RECOMENDAÇÃO DA 

DIRETORIA DISCIPLINAR: O professor Carlos Roberto Beleti Junior
informações sobre a sua participação em reunião com a Diretoria Disciplinar da 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
DE MAIO DE 2019. 
 horas e trinta 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 

Alexandre Prusch Züge 
Carlos Roberto Beleti Junior, Robertino Mendes 

. Ainda presente o Técnico em 
Adm. Yhann Hafael 

entes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e Vitor Hugo 
Adriano Rodrigues Mansanera 

Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê 
Expediente: Apreciação das 

43ª Reunião Ordinária; c) 
odas as Atas apreciadas foram APROVADAS por 

PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DAS 
professor Alexandre Prusch Züge passou a palavra 

, propositora do ponto de pauta, a 
discente externou o incômodo dos acadêmicos do curso em relação às avaliações 

feita pelos alunos, mas que acabam, segundo ela, 
sendo engavetadas e tornando esta ferramenta inócua e sem objetivo claro. O 

ponderou que, de fato, estas avaliações constam 
udente expor as mesmas ao 

Daiane Cristina Mendes 
é de que a coordenação possa entregar o documento a cada um dos 

docentes e propor um diálogo sobre os dados da avaliação. O pedido foi acolhido 
que colocou o encaminhamento em votação, 

ADIÇÃO CURRICULAR: 
DE COMPUTADORES 

(JAN008) DAS ENGENHARIAS PARA ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE 
apresentou a necessidade 

de aprovar a referida equivalência e embasou tal pedido em sua fala. O professor 
fez alguns apontamentos sobre o tema e após 

colocou o ponto em votação sendo o 
3) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO 

professor Alexandre Prusch 
Rogério Ferreira da Silva. Após a leitura 

s acerca do documento abonando e chamando a atenção 
para o fato de os trabalhos do referido professor estarem dentro do esperado. Após 

olocado o relatório em votação, sendo o mesmo APROVADO por 
4) RECOMENDAÇÃO DA 

Carlos Roberto Beleti Junior deu 
informações sobre a sua participação em reunião com a Diretoria Disciplinar da 
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UFPR. No que se refere44 

professor esclarece que houve uma recomendação por parte da 45 

para que os professores façam a apresentação dos horários e atividades docentes 46 

referentes ao PIT e fixem em local visível nos seus respectivos gabinetes. A medida, 47 

segundo o professor, visa dar maior transparência e permitir maior facilidade para 48 

identificar os momentos 49 

de aulas, correções, pesquisa ou extensão, ajudando a comunidade acadêmica a ter 50 

informações mais rápidas e permitindo melhor planejamento por parte dos próprios 51 

pares e mesmo dos alunos.52 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 53 

Beleti Junior descreveu o projeto 54 

de Maringá) Linnyer Beatrys Ruiz Aylon55 

o convite foi estendido ao professor 56 

ainda que o projeto foi aprovado pelo CNPq 57 

Meninas nas Ciências Exatas, Engenharia e Computação, sendo o Processo CNPq 58 

no. 442433/2018-2. O professor 59 

Termo de Ciência e Concordância sobre a sua participação no projeto e do professor 60 

Robertino Mendes Santiago Junior61 

apresentados e o professor 62 

participação de ambos os professores APROVADA por unanimidade. 63 

AFASTAMENTO RODRIGO CLEMENTE THOM DE SOUZA64 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO SENGI 2019 65 

ENGENHARIA, GESTÃO E INOVAÇÃO66 

Souza apresentou breve relato de sua participação no referido evento, ocorrido nos 67 

dias 2 e 3 de Maio de 2019 em Águas de Lindóia68 

referendum a participação do professor. 69 

DISCENTE: O discente70 

deliberação dos discentes em sua representação71 

vagas da representação discente no colegiado será do discente 72 

Czekalski Silva. Vitor Hugo Santos Alencar73 

CURSO EM FEIRAS E EVENTOS NA REGIÃO:74 

Junior fez breve relato de sua participação (e de outros membros docentes do curso 75 

e dos alunos) em eventos de divulgação do campus em feiras e instituições na 76 

região. O professor fez questão de sublinhar a visível adesão de alunos do curso, 77 

contrastando com a baixa participação de alunos de outros cursos do nosso 78 

campus. Ressaltou também a necessária exposição da forte participação de 79 

docentes do curso de Licenciatura em C80 

conjuntura do país clama para que os diversos atores que compõem a instituição 81 

assumam um papel ativo na divulgação das ações da universidade. Foi sinalizado 82 

pelo colegiado a necessidade de levar este assunto a reunião83 

campus a fim de problematizar as distintas visões sobre 84 

servidores que constroem a Universidade. 85 

Alexandre Prusch Züge 86 
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UFPR. No que se refere, especificamente, ao objetivo do ponto de pauta, o 
professor esclarece que houve uma recomendação por parte da 

essores façam a apresentação dos horários e atividades docentes 
referentes ao PIT e fixem em local visível nos seus respectivos gabinetes. A medida, 
segundo o professor, visa dar maior transparência e permitir maior facilidade para 
identificar os momentos em que os professores estão em sala de aula, 

pesquisa ou extensão, ajudando a comunidade acadêmica a ter 
informações mais rápidas e permitindo melhor planejamento por parte dos próprios 

alunos. A proposta foi APROVADA por unanimidade.
PARTICIPAÇÃO EM PROJETO “MannaAcademy”: O professor 

descreveu o projeto que a professora da UEM (Universidade Estadual 
de Maringá) Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, convidou para participar esclarecendo que 
o convite foi estendido ao professor Robertino Mendes Santiago Junior
ainda que o projeto foi aprovado pelo CNPq na chamada CNPq/MCTIC Nº31/2018
Meninas nas Ciências Exatas, Engenharia e Computação, sendo o Processo CNPq 

2. O professor Carlos Roberto Beleti Junior 
Termo de Ciência e Concordância sobre a sua participação no projeto e do professor 

antiago Junior. Os Termos (constam anexo a esta Ata) foram 
apresentados e o professor Alexandre Prusch Züge colocou em votação sendo a 
participação de ambos os professores APROVADA por unanimidade. 

RODRIGO CLEMENTE THOM DE SOUZA
TAÇÃO DE TRABALHO NO SENGI 2019 

ENGENHARIA, GESTÃO E INOVAÇÃO: O professor Rodrigo Clemente Thom de 
apresentou breve relato de sua participação no referido evento, ocorrido nos 

dias 2 e 3 de Maio de 2019 em Águas de Lindóia-SP. O colegiado APROVOU 
a participação do professor. Comunicados: 1) REPRESENTAÇÃO 
O discente Vitor Hugo Santos Alencar informa que conforme 

deliberação dos discentes em sua representação estudantil, o titular de uma das 
vagas da representação discente no colegiado será do discente 

Vitor Hugo Santos Alencar será o suplente. 2) 
M FEIRAS E EVENTOS NA REGIÃO: O professor Carlos Roberto Beleti 

fez breve relato de sua participação (e de outros membros docentes do curso 
e dos alunos) em eventos de divulgação do campus em feiras e instituições na 

rofessor fez questão de sublinhar a visível adesão de alunos do curso, 
contrastando com a baixa participação de alunos de outros cursos do nosso 
campus. Ressaltou também a necessária exposição da forte participação de 
docentes do curso de Licenciatura em Computação, lembrando que o momento da 
conjuntura do país clama para que os diversos atores que compõem a instituição 
assumam um papel ativo na divulgação das ações da universidade. Foi sinalizado 

necessidade de levar este assunto a reunião
campus a fim de problematizar as distintas visões sobre o tema com o conjunto dos 
servidores que constroem a Universidade. 3) SEMANA ACADÊMICA:

 junto a discente Daiane Cristina Mendes Gonçalves
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ao objetivo do ponto de pauta, o 
professor esclarece que houve uma recomendação por parte da Diretoria Disciplinar 

essores façam a apresentação dos horários e atividades docentes 
referentes ao PIT e fixem em local visível nos seus respectivos gabinetes. A medida, 
segundo o professor, visa dar maior transparência e permitir maior facilidade para 

fessores estão em sala de aula, preparação 
pesquisa ou extensão, ajudando a comunidade acadêmica a ter 

informações mais rápidas e permitindo melhor planejamento por parte dos próprios 
oi APROVADA por unanimidade. 5) 

O professor Carlos Roberto 
que a professora da UEM (Universidade Estadual 

, convidou para participar esclarecendo que 
Robertino Mendes Santiago Junior. Informa 

CNPq/MCTIC Nº31/2018 - 
Meninas nas Ciências Exatas, Engenharia e Computação, sendo o Processo CNPq 

 trouxe em mãos o 
Termo de Ciência e Concordância sobre a sua participação no projeto e do professor 

. Os Termos (constam anexo a esta Ata) foram 
colocou em votação sendo a 

participação de ambos os professores APROVADA por unanimidade. 6) 
RODRIGO CLEMENTE THOM DE SOUZA PARA 

TAÇÃO DE TRABALHO NO SENGI 2019 - SIMPÓSIO DE 
Rodrigo Clemente Thom de 

apresentou breve relato de sua participação no referido evento, ocorrido nos 
SP. O colegiado APROVOU Ad 

1) REPRESENTAÇÃO 
informa que conforme 

estudantil, o titular de uma das 
vagas da representação discente no colegiado será do discente André Luis 

2) DIVULGAÇÃO DO 
professor Carlos Roberto Beleti 

fez breve relato de sua participação (e de outros membros docentes do curso 
e dos alunos) em eventos de divulgação do campus em feiras e instituições na 

rofessor fez questão de sublinhar a visível adesão de alunos do curso, 
contrastando com a baixa participação de alunos de outros cursos do nosso 
campus. Ressaltou também a necessária exposição da forte participação de 

omputação, lembrando que o momento da 
conjuntura do país clama para que os diversos atores que compõem a instituição 
assumam um papel ativo na divulgação das ações da universidade. Foi sinalizado 

necessidade de levar este assunto a reunião do Conselho do 
o tema com o conjunto dos 

3) SEMANA ACADÊMICA: O professor 
Daiane Cristina Mendes Gonçalves fizeram 
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a apresentação da programação do evento. A discente manifestou preocupação com 87 

a dificuldade de garantir a liberação dos acadêmicos para participarem do evento 88 

por alguns professores. O professor 89 

encaminhem da melhor forma o pedido aos professores, e caso haja resistência a 90 

coordenação poderá buscar estreitar o diálogo junto a cada professor. 91 

havendo a tratar, o presidente da reunião92 

dezesseis horas e cinco minutos, 93 

Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 94 

presentes. 95 

Presidente – Prof. Alexandre Prusch Züg

Secretário – Rafael Policeno de Souza

Docente – Carlos Roberto 

Docente – Robertino Mendes Santiago

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza

Téc. Adm. – Yhann Hafael Trad Perandré

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves

Discente – Vitor Hugo Santos Alencar
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a apresentação da programação do evento. A discente manifestou preocupação com 
a dificuldade de garantir a liberação dos acadêmicos para participarem do evento 
por alguns professores. O professor Alexandre Prusch Züge solicitou que os alunos 

melhor forma o pedido aos professores, e caso haja resistência a 
coordenação poderá buscar estreitar o diálogo junto a cada professor. 

presidente da reunião, professor Alexandre Prusch Züg
eis horas e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno

, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente

Alexandre Prusch Züge: ________________________________

Policeno de Souza: ________________________________

Carlos Roberto Beleti Junior: ________________________________

Robertino Mendes Santiago Junior: ______________________________

Rodrigo Clemente Thom de Souza: ______________________________

Hafael Trad Perandré: ________________________________

Daiane Cristina Mendes Gonçalves: _____________________________

Vitor Hugo Santos Alencar: ________________________________
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a apresentação da programação do evento. A discente manifestou preocupação com 
a dificuldade de garantir a liberação dos acadêmicos para participarem do evento 

solicitou que os alunos 
melhor forma o pedido aos professores, e caso haja resistência a 

coordenação poderá buscar estreitar o diálogo junto a cada professor. Nada mais 
Alexandre Prusch Züge às 

encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de 
presidente e demais 

________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

______________________________  

______________________________  

_________________________________  

_____________________________  

____________________________________  


