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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO 
DE 2015. 
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quinze horas e quinze 
minutos, na sala de videoconferência no prédio da UFPR, Campus Avançado de 
Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do Curso de Licenciatura em Computação. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso professor Robertino Mendes 
Santiago Junior, com a participação dos docentes: Alexandre Prusch Züge; Carlos 
Eurico Galvão Rosa; Carlos Roberto Beleti Junior; Marcelo Valério; Maytê Gouvêa 
Coleto Bezerra; Rodrigo Clemente Thom de Souza; Rogério Ferreira da Silva; Selma 
Santos Rosa e Rafael Germano Dal Molin Filho (convidado). Ainda presentes os 
Técnicos Administrativos Felipe Augusto Fernandes Borges e Márcia Inês 
Schabarum Mikuska. Ausência justificada do docente William Junior do 
Nascimento.1) Expediente:  Leitura e aprovação das Atas : a) da 11ª Reunião 
Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação realizada no dia 
15 de maio de 2015; b) da 12ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Computação, realizada no dia 8 de julho de 2015; c) da 13ª Reunião 
Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 
25 de Setembro de 2015; d) da 2ª Reunião Extraordinária Curso de Licenciatura em 
Computação, realizada em 05 de novembro de 2014; e) da 3ª Reunião 
Extraordinária Curso de Licenciatura em Computação, realizada em 12 de novembro 
de 2014; f) da 4ª Reunião Extraordinária Curso de Licenciatura em Computação, 
realizada em 28 de janeiro de 2015; g) da 6ª Reunião Extraordinária Curso de 
Licenciatura em Computação, realizada em 11 de agosto de 2015. h) da 7ª Reunião 
Extraordinária Curso de Licenciatura em Computação, realizada em 16 de outubro 
de 2015. A leitura foi feita pelo coordenador do curso, sendo aprovadas por todos. 
Ordem do dia:  1) PLANEJAMENTO ACADÊMICO 2016:  O professor Rafael 
Germano Dal Molin Filho foi convidado a explanar sobre o planejamento acadêmico 
para o ano letivo de 2016 e explicou que, após três reuniões entre as coordenações 
de todos cursos do campus de Jandaia do Sul, foi elaborado uma 1ª proposta de 
distribuição das disciplinas e dos docentes responsáveis pelas mesmas. Essa 
distribuição leva em consideração a aceitação do novo Projeto Pedagógico do Curso  
(PPC) de Licenciatura em Computação. O docente apresentou a proposta e colocou 
em aberto para manifestações dos presentes. O professor Rafael Germano Dal 
Molin Filho esclareceu que a proposta continuará em aberto para possíveis 
alterações, junto a coordenação de cada curso. Neste planejamento foi apresentado 
também que, após consenso entre as coordenações dos cinco cursos, o código de 
vaga que pertencia ao professor Roberto Pettres será destinado à professora 
Renata Guedes cujo processo de movimentação já se encontra aprovado (processo 
nº 23075.064078/2015-79). Vale ressaltar que o citado acima fica condicionado a 
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devolução de um código de vaga pelo Colegiado de Engenharia Agrícola à área de 
Matemática. Este planejamento também distribui encargos didáticos ao professor 
Adriano Rodrigues Mansanera, que veio redistribuído. Aprovado por unanimidade; 2) 
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS: O professor Rogério 
Ferreira da Silva apresenta propostas quanto a operacionalização das atividades 
formativas, com opção de: a) validar as atividades uma vez ao longo do curso e 
pontua que neste critério facilitaria o trabalho de quem for avaliar (uma comissão) e 
enfatiza que o aluno é responsável por essa organização e entrega; b) validar uma 
vez ao semestre/ano. Lembrando que no SIE somente é possível lançar a carga 
horária total e que não há nenhum suporte para esse acompanhamento pela UFPR 
e assim seria necessário efetuar uma solução (um programa) para acompanhar 
esses envios. Levantou também a situação de quem seriam os responsáveis por 
essas validações: se a coordenação; se o orientador ou se uma comissão definida 
em colegiado. A professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra defende uma entrega 
semestral, a fim de não prejudicar o aluno. O professor Carlos Eurico Galvão Rosa, 
defende que é necessário que o aluno tenha autonomia na sua formação. Após 
amplo debate, o professor Robertino Mendes Santiago Junior lendo a resolução das 
atividades formativas (a qual já se encontra aprovada em colegiado) verificou que já 
se existe um parágrafo tratando de entregas e protocolização destes certificados 
junto à secretaria acadêmica e que as mesmas seriam validadas por uma comissão. 
Faltando neste momento definir a comissão e momentos de encontros para tal 
validação. Após amplo debate visando uma proposta mais abrangente para o 
recolhimento dos certificados para a análise da comissão, houve disponibilidade dos 
professores Robertino Mendes Santiago Junior, Rogério Ferreira da Silva e Carlos 
Eurico Galvão Rosa para liderar uma equipe de desenvolvimento de software de 
gerenciamento das atividades formativas. Para compor a comissão de validação das 
atividades formativas indicaram-se os docentes Robertino Mendes Santiago Junior, 
Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rodrigo Clemente Thom de Souza, Rogério Ferreira 
da Silva e um representante discente. 3) EVENTO DE EXTENSÃO: Aprovação do 
evento de extensão “Vale da Ciência”. O professor Robertino Mendes Santiago 
Junior, explicou que é um evento de educação, divulgação e popularização da 
Ciência e Tecnologia para a população de Jandaia e Região que ocorreu entre os 
dias 20 e 23 de outubro com uma gama de atividades direcionadas à comunidade 
em geral. Aprovado por todos; 4) REMOÇÃO DE MEMBRO DO COLEGIADO: O 
Professor Robertino Mendes Santiago Junior solicita a remoção do professor 
Roberto Pettres do colegiado do curso de Licenciatura em Computação, visto que o 
mesmo não se encontra mais lotado no Campus de Jandaia do Sul. Solicitação 
aprovada de forma unânime. 5) INCLUSÃO DE MEMBRO DO COLEGIADO  O 
professor Robertino Mendes Santiago Junior solicita a inclusão do professor Adriano 
Rodrigues Mansanera como membro do Colegiado de Computação, solicitação 
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aceita por unanimidade. 6) EVENTO HORA DO CÓDIGO: O Professor Robertino 
Mendes Santiago Junior, explicou que a Hora do Código é um evento global que 
ocorrerá entre os dias 07 e 13 de dezembro de 2015. Neste evento, são 
apresentados conceitos de programação de computadores, durante uma hora, a 
públicos de diversas idades, principalmente em idade escolar. O curso pretende 
participar deste evento, atendendo uma escola municipal e uma escola estadual, as 
quais serão definidas posteriormente. Aprovada a participação por todos os 
membros. CONCESSÕES: a) De afastamento a professora Selma dos Santos Rosa 
para reunião da comissão do Mestrado Profissional em Ensino da UENP- Cornélio 
Procópio (05/11/2015) – ad Referendum. COMUNICAÇÕES: 1) Relato sobre o 
evento de extensão “Vale da Ciência”:  O Vice coordenador do evento Robertino 
Mendes Santiago Junior relatou que entre os dias 20 e 23 de Outubro de 2015, 
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), a Universidade 
Federal do Paraná promoveu o evento, I Vale da Ciência. Seu objetivo central era 
mobilizar a população, em especial crianças e jovens, da região do Vale do Ivaí em 
torno de temas e atividades que envolvessem Ciência e Tecnologia. Neste sentido, a 
equipe de organização propôs a realização das seguintes atividades: Palestra com o 
tema “A revolução dos drones”, apresentada pelo empresário Ricardo Matiello; 
Intervenções Públicas que foram realizadas pelos alunos e professores dos cursos 
de graduação da UFPR, em diversos locais públicos da cidade de Jandaia do Sul; 
Mostra de Cinema em que a comunidade pode assistir trechos de alguns filmes que 
contam a história da luz e do cinema; Feira de Ciências em que os alunos das 
escolas da cidade de Jandaia do Sul e acadêmicos da UFPR expuseram seus 
trabalhos em uma mostra científica e tecnológica; Contação de Histórias 
desenvolvida em uma parceria do projeto de extensão Conta que eu Conto (UFPR-
JA) com o Departamento de Educação Municipal de Jandaia do Sul. A proposta foi 
destinada aos alunos de 4 a 5 anos da rede pública municipal de educação infantil; 
Visitação ao Planetário com apresentações disponibilizadas aos visitantes e aos 
alunos do Vale do Ivaí sobre astronomia por meio do Planetário Móvel do Projeto 
FiBrA (UFPR - Departamento de Física), o qual realiza simulações do céu noturno. 
Ao final do último dia de apresentação foi realizada observação astronômica, aberta 
a toda comunidade. O evento contou com um público estimado de 2300 pessoas e 
foi cadastrado como um evento de extensão na plataforma SIGEU (Sistema 
Integrado de Gestão De Extensão Universitária). O mesmo já foi aprovado e 
encontra-se em fase de elaboração de relatório final; 2) PROCESSO DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA 2016:  O professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que 
as inscrições para o Processo de Iniciação à Docência do ano letivo de 2016 estarão 
abertas de 16/11 a 04/12/2015. O professor Robertino Mendes Santiago Junior 
pediu que os professores já solicitem, neste momento (caso haja necessidade), os 
monitores para as disciplinas do segundo semestre de 2016, tendo em vista que o 
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prazo disponibilizado no segundo semestre é inferior ao disponibilizado no primeiro 
semestre. O professor ressaltou ainda que não há garantias de bolsas. 3) 

CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO,  concedida ao prof. Robertino Mendes 
Santiago Junior na 11ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Computação, para colaborar de forma esporádica na pós-graduação da Faculdade 
Cidade Verde em Maringá e da Faculdade Alfa de Umuarama. Nada mais havendo a 
tratar, o presidente, professor Robertino Mendes Santiago Junior às dezesseis horas 
e cinquenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Marcia Inês Schabarum 
Mikuska, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais 
presentes. 
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