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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIA-
TURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIR O DE 2016. 
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinquenta 
e cinco minutos, na sala de videoconferência no prédio da UFPR, Campus Avança-
do de Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do Curso de Licenciatura em Computa-
ção. A sessão foi presidida pelo vice-coordenador do curso, professor Alexandre 
Prusch Züge, com a participação dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa; Carlos 
Roberto Beleti Junior; Marcelo Valério, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra; Rodrigo Cle-
mente Thom de Souza; Selma dos Santos Rosa e William Júnior do Nascimento. 
Ainda presentes a Técnica Administrativa Márcia Inês Schabarum Mikuska e o re-
presentante discente: João Bosco Cavalcante Albuquerque. Ausências justificadas 
dos docentes Rogério Ferreira da Silva e Robertino Mendes Santiago Junior, e do 
técnico administrativo Felipe Augusto Fernandes Borges. Expediente:  Leitura e 
aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura 
em Computação realizada no dia 18 de dezembro de 2015; A leitura foi feita pelo 
vice-coordenador do curso, sendo aprovada por todos. Ordem do dia:  1) ATIVIDA-
DE PROFISSIONAL: O professor William Junior do Nascimento informa que na Se-
mana de Recepção dos Calouros há um horário destinado para essa atividade, po-
rém até o momento não teve sugestão dos seus pares. O assunto foi debatido e 
houve sugestões de Mesa Redonda sobre Educação: Formação de Professo-
res/Educação com relato de experiências dos docentes; a atividade será realizada 
simultaneamente para ambas as licenciaturas. O professor William Junior do Nasci-
mento pede ao professor Marcelo Valério, visto que este é envolvido com projeto de 
extensão com professores da Rede Pública, se é possível contatar alguém da Se-
cretaria da Educação. Houve sugestão também de reproduzir os projetos e ativida-
des que foram apresentados na Feira de Cursos de 2015 e também apresentação 
dos projetos de Pesquisa e Extensão desenvolvidos no Campus. Ficou acordado 
pelos membros verificar programação para divulgação e também levantamento dos 
espaços disponíveis. Proposta aprovada por todos. 2) ORIENTADORES ACADÊ-
MICOS: O vice-coordenador do Curso, fez a leitura do Art. 2º do Regulamento de 
Orientação Acadêmica, onde a cada início de semestre letivo, deve-se indicar orien-
tadores acadêmicos para cada turma. Indicaram-se: i) Professora Selma dos Santos 
Rosa, para orientar os alunos ingressantes em 2016; ii) Foi apontado o professor 
Rogério Ferreira da Silva, para orientar os alunos com GRR2015, cabendo a confir-
mação do professor na próxima reunião de Colegiado; e iii) Professor Alexandre 
Prusch Züge, para orientar os alunos com GRR2014. Indicações aceitas por todos. 
3) PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS COLEGIADO S: O profes-
sor Alexandre Prusch Züge abordou a necessidade de ter um calendário definido 
com as reuniões de colegiado para o Curso de Licenciatura em Computação, facili-
tando assim a programação dos compromissos dos membros. Foi elaborado um ca-
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lendário, que se encontra no Anexo I, proposta aceita por unanimidade. 4) APRO-
VAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FLISOL - Festival Latino-amer icano de Instalação de 
Software Livre: o professor Alexandre Prusch Züge fez a descrição do evento que 
será realizado no dia 16 de abril de 2016, evento local. Assim como ocorreu no ano 
passado, edição deste ano contará com palestras no período da manhã e minicursos 
no período da tarde. A instalação de software livre ocorrerá durante todo o evento. O 
objetivo do evento é promover o uso de Software Livre na comunidade do município 
de Jandaia do Sul e região, apresentando ao público em geral sua filosofia, abran-
gência, avanços e desenvolvimento. Item aprovado por todos. 5) INFORMES: a) 
Resolução N° 96/15: o professor William Junior do Nascimento cita a resolução do 
CEPE que entrou em vigor a partir de 18 de dezembro de 2015, fator preocupante 
pois aborda o cancelamento do registro acadêmico. Em conversa com o NAA, o se-
tor informa que neste primeiro semestre haverá uma análise dos dados para que 
seja feita uma instrução normativa visando maiores esclarecimentos. b) Resolução 
N° 95/15 – CEPE: referente à orientação acadêmica, os docentes se dispuseram a 
adequar o Regimento Interno de Orientação Acadêmica e aprovar as alterações na 
próxima reunião do Colegiado. c) Demandas das Secretarias de Educação dos 
Municípios de Jandaia do Sul e Mandaguari , o corpo docente dos cursos de Li-
cenciaturas foi procurado pelas Secretarias de Educação dos municípios citados 
com a finalidade de estabelecer parcerias e projetos. Para o município de Jandaia 
do Sul existe demanda na Educação Infantil, onde já há inserção de projetos, como 
o projeto Conta que eu conto. Já no município de Mandaguari, a FAFIMAN liberaria 
um espaço da instituição para uso dos projetos, solicitam levantar demanda. Há ne-
cessidade de capacitação aos professores e estagiários da rede municipal para tra-
balhar com recursos midiáticos e equipamentos eletrônicos, e também necessidade 
de projetos voltados para o público adolescente. d) Informatização do Acesso à 
Consulta dos Estoques do Almoxarifado e SLAC: O professor William Junior do 
Nascimento informou que os estoques se encontram informatizados. e) Aquisição 
de acervo bibliográfico : O professor William Junior do Nascimento informou que os 
recursos destinados ao FDA, para a compra de material bibliográfico, não puderam 
ser empregados para este fim, visto que as empresas vencedoras da licitação não 
enviaram os mesmos. Deste modo, se faz necessário um novo levantamento atuali-
zando o acervo disponível e o necessário. f) Apresentação da carta convite por 
parte do Professor Marcelo Valério referente à autorização para atuar como con-
sultor pedagógico, conforme solicitado na última reunião do Colegiado. Em resposta 
ao disposto na ata da 15ª Reunião Ordinária deste colegiado, realizada no último dia 
18 de dezembro de 2015, o professor Marcelo Valério solicitou – e teve atendido – 
pedido de inclusão de pauta. Concedida a palavra, o referido declarou que seu pedi-
do de autorização para atuação como consultor pedagógico junto à Editora Positivo 
Ltda. trata-se de atividade esporádica, eventual e sem vínculo empregatício; que a 
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mesma se encontra amparada pela atual redação da Lei 12.772/12. A parte em es-
pecífico da legislação foi lida pelo professor e posta em discussão junto ao coletivo; 
e que tal tem relação íntima com sua capacitação profissional e área de atuação. A 
carga horária declarada da atividade foi de 24 (vinte e quatro horas), distribuídas em 
período distinto daqueles no qual o professor desempenha as atividades da univer-
sidade – confirmado assim não haver ônus ao regime de trabalho na instituição. O 
professor em questão, também apresentou a Carta convite (Anexo II) conforme soli-
citado pelos seus pares na reunião anterior. Após amplo debate, também se apre-
sentou a importância de que o grupo analise o novo marco legal de ciência e tecno-
logia com vistas a ações futuras semelhantes. Nada mais havendo a tratar, o presi-
dente, professor, Alexandre Prusch Züge às onze horas trinta minutos, encerrou a 
reunião, da qual eu, Márcia Inês Schabarum Mikuska, lavrei a presente Ata, que vai 
assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. 
 
Secretária –  Márcia Inês Schabarum Mikuska ______________________________ 

Presidente -  Alexandre Prusch Züge _____________________________________ 

Docente -  Carlos Eurico Galvão Rosa ____________________________________ 

Docente -  Carlos Roberto Beleti Junior ___________________________________ 

Docente -  Marcelo Valério______________________________________________ 

Docente -  Maytê Gouvea Coleto Bezerra___________________________________ 

Docente -  Rodrigo Clemente Thom de Souza ______________________________ 

Docente -  Selma Santos Rosa __________________________________________ 

Docente -  Robertino Mendes Santiago Junior ______________________________ 

Docente -  William Júnior do Nascimento___________________________________ 

Discente- João Bosco Cavalcante Albuquerque_____________________________ 
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ANEXO I - PROPOSTA DE CALENDÁRIO PARA REUNIÕES DE COLEGIADO 

 

Mês Dia Horário 

Janeiro ********* ****** 

Fevereiro sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 10:00  

Março segunda-feira, 28 de março de 2016 15:00 

Abril terça-feira, 26 de abril de 2016 10:00 

Maio quarta-feira, 25 de maio de 2016 15:00 

Junho quinta-feira, 30 de junho de 2016 10:00 

Julho sexta-feira, 15 de julho de 2016 15:00 

Agosto segunda-feira, 29 de agosto de 2016 10:00 

Setembro terça-feira, 27 de setembro de 2016 15:00 

Outubro quarta-feira, 26 de outubro de 2016 10:00 

Novembro quinta-feira, 24 de novembro de 2016 15:00 

Dezembro quarta-feira, 14 de dezembro de 2016 10:00 
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Anexo II – CARTA CONVITE APRESENTADA PELO PROFESSOR MARCE-
LO VALÉRIO 


