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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dezesseis, em encontro
on-line, na plataforma Teams, 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, Marcelo Franco de Oliveira e Rodrigo
Clemente Thom de Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza
e, como convidada, a docente Camila Andrade de Macedo. Em afastamento: Maytê Gouvea Coleto
Bezerra. Ausência Jus�ficada: Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto. Em afastamento de férias: Yhann
Hafael Trad Perandré. Expediente: Apreciação da ata da 53ª reunião ordinária. A ata foi APROVADA por
unanimidade. Ordem do dia: 1) SALA PARA O PROJETO POR DENTRO DO COMPUTADOR: O professor
Alexandre Prusch Züge fez breve relato sobre a história do projeto em nosso campus, passando a palavra
para a atual coordenadora do projeto, a docente Camila Andrade de Macedo. A referida professora
sublinhou a necessidade de contar com um espaço próprio para o mesmo, retomando informações
mencionadas anteriormente pelo professor Alexandre Prusch Züge, como a chegada de materiais
adquiridos pelo projeto quando contemplado pelo FDA. O docente Carlos Eurico Galvão Rosa corroborou
com depoimento em que relatou que o "Por dentro do computador" se confunde com a própria história
do campus, tendo �do papel fundamental no processo de permeabilidade da ação extensionista junto
a comunidade na região. O colegiado acolheu o pedido APROVANDO por unanimidade levar adiante a
demanda pelo referido espaço. 2) AD REFERENDUM: Apreciação de atos pra�cados pela coordenação:
Ad Referendum nº 9/2021/UFPR/R/JA/CCLC Processo nº 23075.074189/2021-31.2021/43, abertura de
teste sele�vo para contratação de professor subs�tuto da carreira do magistério superior; Ad
Referendum nº 1/2022/UFPR/R/JA/CCLC Processo nº 23075.208573/2017-68, Definição de Vagas
PROVAR 2021/2022; Ad Referendum nº 2/2022/UFPR/R/JA/CCLC Processo nº 23075.208573/2017-68,
autorização para discente Keny Tonin Teixeira (GRR20176151) realizar exame de adiantamento para a
disciplina JLC052 - Educação Inclusiva e Tecnologias Assis�vas. Os referidos atos foram homologados por
unanimidade. 3) REPRESENTANTES NA COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE CALOUROS: O professor Alexandre
Prusch Züge apresentou a necessidade de renovação da representação do curso na comissão de recepção
de calouros. Após apreciação do colegiado, foi encaminhada a decisão de consultar o representante da
úl�ma comissão, professor Carlos Danilo Luz, afim de saber do seu desejo ou não de recondução. Em não
havendo interesse a professora Helena Macedo Reis assumirá a representação. 4) CRONOGRAMA DE
TCC: Foi apresentado o cronograma para as próximas turmas de TCC: até 12/02/2022: envio da versão
escrita do TCC I para o email ins�tucional do orientador (para o caso de alunos que trocaram de
orientador do TCC I para o TCC II); até 16/04/2022: entrega da versão escrita do TCC II para o email
ins�tucional do orientador; até 29/04/2022: período de defesas (é necessário que cada membro da
banca receba uma versão escrita do TCC II com antecedência mínima de uma semana da data agendada
para a defesa); até 07/05/2022: entrega da versão final para a Coordenação do Curso. O cronograma foi
APROVADO por unanimidade. 5) CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO: O professor Alexandre Prusch Züge
recontextualizou a discussão sobre a obrigatoriedade de des�nar 10% da carga total do currículo do curso
para extensão, retomando, inclusive, a consulta da resolução 86/2020 do CEPE. Após análise dos
desafios, das consequências e intensidade  de envolvimento a se enfrentar para a reformulação do curso,
a fim de atender a referida resolução, foi dado o seguinte encaminhamento:  o coordenador Alexandre
Prusch Züge irá enviar e-mail para o corpo docente que atua no curso, a fim de convidar os mesmos para
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compor um Grupo de Trabalho, para viabilizar a curricularização da extensão. Informes e comunicados:
a) Representantes no CSEx-JA: o coordenador Alexandre Prusch Züge informou sobre a iminente
mudança que ocorrerá no CSEx-JA, em março, lembrando que o curso possui representação no mesmo
com a professora Maytê Gouvea Coleto Bezerra. A docente possivelmente permanecerá como membro
da instância, havendo ainda a possibilidade de ingresso do professor Helio Henrique Lopes Costa Monte
Alto. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor Alexandre Prusch Züge, às onze horas e vinte
e nove 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.
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