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ATA DA 27ª B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e cinco, 
na sala 37, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu
colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 
coordenador do curso professor 
Carlos Roberto Beleti Junior, R
de Souza. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza 
e os discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 
Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Eurico 
Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério Ferreira da Silva e 
Santos Rosa.  Ordem do dia:
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO (PROCESSO SELETIVO)
presidente Alexandre Prusch Züge, apresentou a pauta registrando que o processo 
seletivo visa cobrir o afastamento integral para capacitação do professor Rogério Fe
da Silva. O docente apresentou ao colegiado uma lista de disciplinas que o candidato a 
ser selecionado poderá lecionar. O professor Carlos Roberto Beleti Junior elencou outras 
disciplinas que seriam interessantes de incluir. A sugestão do professor 
colegiado. Ao se esgotar o ponto das disciplinas que poderão ser ministradas pelo 
professor substituto, passou-se a discussão dos requisitos e, posteriormente, a definição 
dos pontos para a prova didática. Desenvolvido amplo diálogo entre
dos requisitos e pontos a serem cobrados na prova didática, o colegiado definiu o perfil do 
processo seletivo, sendo que as disciplinas, os requisitos e os pontos para prova didática, 
estão todos registrados e constam como anexo a es
administrativo com o número 23075.073076/2018
presidente, professor Alexandre Prusch Züge, às treze
encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de S
assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.
 
 

Secretário – Rafael Policeno de Souza: 
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e cinco, 
na sala 37, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu
colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 

do curso professor Alexandre Prusch Züge, com a participação dos docentes: 
Carlos Roberto Beleti Junior, Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom 

Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza 
entes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 

Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Eurico 
Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério Ferreira da Silva e 

Ordem do dia: 1) HOMOLOGAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO (PROCESSO SELETIVO)
presidente Alexandre Prusch Züge, apresentou a pauta registrando que o processo 
seletivo visa cobrir o afastamento integral para capacitação do professor Rogério Fe
da Silva. O docente apresentou ao colegiado uma lista de disciplinas que o candidato a 
ser selecionado poderá lecionar. O professor Carlos Roberto Beleti Junior elencou outras 
disciplinas que seriam interessantes de incluir. A sugestão do professor 
colegiado. Ao se esgotar o ponto das disciplinas que poderão ser ministradas pelo 

se a discussão dos requisitos e, posteriormente, a definição 
dos pontos para a prova didática. Desenvolvido amplo diálogo entre os presentes a partir 
dos requisitos e pontos a serem cobrados na prova didática, o colegiado definiu o perfil do 
processo seletivo, sendo que as disciplinas, os requisitos e os pontos para prova didática, 
estão todos registrados e constam como anexo a esta Ata. Já tramita no SEI o processo 
administrativo com o número 23075.073076/2018-13. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente, professor Alexandre Prusch Züge, às treze horas e quarenta e nove minutos, 
encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de Souza, lavrei a presente Ata, que vai 
assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

Alexandre Prusch Züge:  ________________________________

Carlos Roberto Beleti Junior:  ________________________________

Robertino Mendes Santiago Junior:  ________________________________

Rodrigo Clemente Thom de Souza:  ________________________________

Daiane Cristina Mendes Gonçalves:  ________________________________

André Luis Czekalski Silva:  ________________________________
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e cinco, 
na sala 37, no prédio da UFPR, Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu-se o 
colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo 

, com a participação dos docentes: 
Rodrigo Clemente Thom 

Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza 
entes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e André Luis Czekalski Silva. 

Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Eurico 
Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério Ferreira da Silva e Selma dos 

1) HOMOLOGAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO (PROCESSO SELETIVO) o 
presidente Alexandre Prusch Züge, apresentou a pauta registrando que o processo 
seletivo visa cobrir o afastamento integral para capacitação do professor Rogério Ferreira 
da Silva. O docente apresentou ao colegiado uma lista de disciplinas que o candidato a 
ser selecionado poderá lecionar. O professor Carlos Roberto Beleti Junior elencou outras 
disciplinas que seriam interessantes de incluir. A sugestão do professor foi acolhida pelo 
colegiado. Ao se esgotar o ponto das disciplinas que poderão ser ministradas pelo 

se a discussão dos requisitos e, posteriormente, a definição 
os presentes a partir 

dos requisitos e pontos a serem cobrados na prova didática, o colegiado definiu o perfil do 
processo seletivo, sendo que as disciplinas, os requisitos e os pontos para prova didática, 

ta Ata. Já tramita no SEI o processo 
13. Nada mais havendo a tratar, o 

horas e quarenta e nove minutos, 
ouza, lavrei a presente Ata, que vai 

_______________________________________  

________________________________________  

_______________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

_________________________________  

________________________________________  


