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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO 
DE 2015. 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quinze horas e  
vinte e cinco 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: Adriano 
Rodrigues Mansanera, Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti Junior, 
Rodrigo Clemente Thom de Souza, Rogério Ferreira da Silva, Selma Santos Rosa 
e William Junior do Nascimento. Ainda presentes os Técnicos Administrativos 
Felipe Augusto Fernandes Borges e Andriara Tossani. Ausências justificadas dos 
docentes: Alexandre Prusch Züge, Maytê Gouvea Coleto Bezerra e Marcelo 
Valério. Expediente:  Leitura e aprovação das Ata da 14ª Reunião Ordinária do 
Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação realizada no dia 06 de 
novembro de 2015. A leitura foi feita pelo coordenador do curso, sendo aprovada 
por todos. Ordem do dia:  1) CALENDÁRIO DE EVENTOS PLANEJADOS PARA 
2016: O professor Robertino Mendes Santiago Junior abriu o tema abordando a 
necessidade do planejamento do calendário de eventos para 2016, foi debatido 
pelos docentes: a) Semana de Recepção Acadêmica entre os dias 29/02 e 04/03: 
Haverá uma comissão composta por servidores indicados de cada unidade e 
professores, para esclarecer dúvidas dos calouros sobre os cursos e também 
uma aula magna. b) Simpósio das Licenciaturas nos dias 09 e 10 de junho: os 
organizadores deste evento estão definindo os temas, para consultar seus pares 
sobre palestrantes. c) Feira de Cursos e Profissões: Após ampla discussão, foi 
destacado a necessidade de liberação de recursos para a elaboração da mesma 
em Jandaia do Sul, além de ser definido uma data característica para sua 
realização. Em relação ao evento que ocorre em Curitiba, foi feito um relato da 
nossa participação nas edições anteriores e definido que nossa participação nas 
próximas edições fica condicionada a disponibilidade de recursos. d) SIEPE: 
Considerando os recursos empregados na participação na edição 2015 (translado 
e diárias para alunos e servidores), e a maneira como a mesma vem sendo 
elaborada/organizada, principalmente o que diz respeito à iniciação científica, 
destacou-se a necessidade de realização da mesma em Jandaia do Sul. e) Vale 
da Ciência: Foi feito um relato sobre o evento realizado em 2015, junto à SNCT, e 
cogitado a possibilidade de integração do Vale da Ciência e SIEPE. Contudo, tal 
integração não teve aceitação unânime, além da realização da SIEPE ficar 
condicionada a autorização por parte da PRPPG para um período posterior. f) Foi 
debatida a necessidade de organização dos espaços durante a “Festa das 
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Nações” a fim de se fazer uma divulgação mais ampla e eficiente da UFPR (neste 
momento divulgar a universidade em si e não os cursos) e também de associar o 
estande do concurso de fotografia “Cenas da Cidade” como promovido com o 
apoio da UFPR. Estes eventos serão indicados à Comissão de Eventos do 
Campus para compor o calendário de eventos. 2) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 
DE COLEGIADO: O professor William Junior do Nascimento propõe montar 
calendário com datas pré definidas para reuniões mensais do colegiado do Curso 
de Licenciatura em Computação, intercalando os dias na última semana do mês. 
Aprovada por unanimidade. 3) APROVAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA: 
para atendimento às exigências para concessão do regime de Dedicação 
Exclusiva do professor Adriano Rodrigues Mansanera intitulado “As configurações 
subjetivas dos professores-estudantes do Curso de Pedagogia do PARFOR da 
UFT sobre saúde e doença em Educação Especial”. O projeto foi aprovado por 
unanimidade. 4) APROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
DOS DOCENTES: Alexandre Prusch Züge (2ª avaliação), Carlos Eurico Galvão 
Rosa (1ª avaliação), Carlos Roberto Beleti Junior (2ª avaliação), Maytê Gouvêa 
Coleto Bezerra (1ª avaliação), Robertino Mendes Santiago Junior (2ª avaliação) e 
Rogério Ferreira da Silva (1ª avaliação). Aprovado por todos. INFORMES: 1) 
Representação discente no colegiado. O professor William Junior do 
Nascimento informa que os representantes discentes devem indicar entre seus 
pares novos membros discentes para o colegiado, pois os mesmos devem ter a 
representatividade de 1/5 (um quinto) do total de representantes docentes. 2) 
Aprovação do PPC no CEPE e cadastro das disciplinas  no SIE: O professor 
Robertino Mendes Santiago Junior informa que já está aprovado o novo PPC do 
curso de Licenciatura em Computação no CEPE e que foi efetivado o cadastro 
das disciplinas no SIE. Assim os alunos farão as matrículas pelo próprio portal do 
aluno e caso haja necessidade de alguma correção, a mesma se dará no período 
de correção de matrícula, na Secretaria Acadêmica, em período a ser designado 
no calendário acadêmico. 3) Protótipo para o sistema de operacionalização 
das atividades formativas . O professor Rogério Ferreira da Silva apresentou a 
interface do protótipo do sistema para ajudar no sistema de operacionalização das 
atividades formativas. Mostrando de forma simples como funcionam os perfis de 
usuários (aluno, professores, coordenador e vice-coordenador). 4) Pedidos 
deferidos de solicitação de Aproveitamento de Conhe cimento,  dos alunos: 
Bruno Cruz GRR20158050, processo número 23075.101290/2015-24; Neiva 
Maria de Jesus Silva GRR20146799, processo número 23075.101291/2015-79; 
Taisa Moreira da Costa GRR20148450, processo número 23075.101377/2015-00; 
Wagner Rufino dos Santos GRR20148402, processo número 
23075.101602/2015-08, conforme CEPE 06/10.  5) DAS CONCESSÕES:  a) 
Concessão ad referendum ao professor William Junior do Nascimento para atuar 
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como membro de banca de defesa de tese de doutorado realizada no Programa 
de Pós-Graduação em Física da Universidade Estadual de Maringá no dia 
23/11/2015; b) Concessão ad referendum ao professor William Junior do 
Nascimento para participar da reunião do Conselho de Representantes da 
Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná (CRAPUFPR) no 
dia 11/12/2015 em Curitiba; c) Concessão ad referendum para afastamento nos 
dias 10 e 11/12/2015 ao professor Rodrigo Clemente Thom de Souza para atuar 
como membro de banca de defesa de dissertação de mestrado realizada no 
Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da 
Universidade Federal do Paraná no Campus do Centro Politécnico em Curitiba-
PR; d) Concessão ad referendum para Afastamento de 3 (três) dias a professora 
Selma dos Santos Rosa para participar do evento 15 anos da EAD e 1º ano de 
REA da Universidade Federal do Paraná nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 
2015 em Curitiba. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Robertino 
Mendes Santiago Junior às dezesseis horas e quarenta minutos, encerrou a 
reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 
mim, pelo presidente e demais presentes. 
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