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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às treze horas e
trinta 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,  Alexandre
Prusch  Züge,  Carlos  Roberto  Beleti  Junior,  Marcelo  Valério,  Maytê  Gouvêa  Coleto
Bezerra,  Rodrigo Clemente Thom de Souza,  Selma Santos Rosa e William Junior  do
Nascimento.  Ainda  presentes  os  Técnicos  Administrativos  Andriara  Tossani  e  Felipe
Augusto Fernandes Borges. Ausência justificada dos docentes Carlos Eurico Galvão Rosa
e Rogério  Ferreira  da Silva.  Expediente:  Leitura  e  aprovação  das Atas:  24ª  Reunião
Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação realizada no dia 16 de
dezembro  de  2016.  Ata  aprovada  por  unanimidade;  11ª  Reunião  Extraordinária  do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação realizada no dia 06 de fevereiro de
2017. Ata aprovada por unanimidade.  Ordem do dia:  1) TUTORES DE ORIENTAÇÃO
ACADÊMICA:  O presidente comunicou que, conforme exigência da Resolução 95-A/15 –
CEPE e da  Resolução 02/2015 – Orientação acadêmica do Curso de Licenciatura em
Computação, cada aluno deverá ter tutoria permanente, sendo necessário ter um tutor ou
tutora responsável por turma (que poderá ser alterado anualmente, no início de cada ano
letivo). Por isso, o docente solicitou aos interessados em contribuir no ano de 2017, que
se  manifestassem.  Houve  manifestação  favorável  dos  professores:  Alexandre  Prusch
Züge, como tutor para a turma com ingresso em 2014; Rogério Ferreira da Silva, como
tutor para a turma com ingresso em 2015; Selma dos Santos Rosa, como tutora para a
turma com ingresso em 2016 e Robertino Mendes Santiago Júnior, como tutor para a
turma com ingresso em 2017. Aprovado por unanimidade;  2) OFERTA DE DISCIPLINA
EM PERÍODO ESPECIAL:  O coordenador Robertino Mendes Santiago Junior apresentou
ao colegiado a necessidade de ofertar,  em período especial,  a disciplina de Libras. O
docente informou que a disciplina possui 36 horas e o período de oferta será de 17 a
22/07/2017 com 3 aulas no período da manhã e 3 aulas no período da tarde para a turma
toda. Aprovado por unanimidade; 3) ESTÁGIO PROBATÓRIO: Aprovação do processo de
avaliação  da  terceira  etapa  do  estágio  probatório  da  docente  Maytê  Gouvêa  Coleto
Bezerra  (Processo  nº  23075.152136/2017-82).  Após  apreciação  dos  membros,  o
processo  foi  aprovado  por  unanimidade;  4) FLISOL:  O  Professor  Robertino  Mendes
Santiago  Junior  apresentou  a  proposta  da  4ª  edição  do  FLISoL  -  Festival  Latino-
americano de Instalação de Software Livre, o qual ocorrerá no dia 08 de abril  do ano
corrente. Assim como ocorreu nos outros anos, a edição deste ano contará com palestras
no período da manhã e minicursos no período da tarde. A instalação de software livre
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ocorrerá  durante  todo  o  evento.  O objetivo  principal  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, abrangência, avanços e desenvolvimento. Item aprovado
por  todos;  5)  APROVAÇÃO  DOS  TERMOS  INDIVIDUAIS  DE  PARTICIPAÇÃO  EM
PROJETO PARA ALUNOS E SERVIDORES:  O docente  Carlos Roberto Beleti  Junior
apresentou ao colegiado o projeto “Pesquisa de redes sociais em nuvem voltadas para
objetos educacionais” (Processo nº 23075.024337/2013-67) que vem sendo desenvolvido
desde 2016 e  tem sua renovação para 2017 com a coordenação local  da professora
Selma dos Santos Rosa e vice-coordenação local  do professor  Carlos Roberto  Beleti
Junior, contando com a participação dos docentes Rogério Ferreira da Silva e Robertino
Mendes Santiago Junior (conforme os termos dispostos no Anexo I). Participam também
do projeto, os alunos Kleber Kiyomassa Shimabucuro, Mateus Morial Carrascoso, Sidney
José  Gonçalves  Junior  e  a  aluna  Daniella  Mariano  Lourenço  (conforme  os  termos
dispostos  no  Anexo  II). INFORMES: 1) AQUISIÇÃO  DE  LIVROS  DIDÁTICOS:  O
coordenador Robertino Mendes Santiago Junior comunicou que a direção conseguiu junto
a Reitoria um montante de R$ 250.000,00, os quais foram divididos entre os cinco cursos
de graduação do Campus da UFPR em Jandaia do Sul. Com esse recurso atendemos na
íntegra toda a bibliografia básica para os 2 primeiros anos. Além disso, enviamos uma
lista no valor de R$ 50.000,00 por curso, para a compra de bibliografia referente ao 5°
período;  2) PLANEJAMENTO DE DEMANDAS:  o coordenador solicitou aos membros
que elaborem uma relação contendo os materiais que serão necessários para ministrar as
disciplinas (principalmente as  disciplinas do próximo ano)  para que  seja  solicitado no
pregão vigente, ou solicitar a abertura de um novo pregão, caso os itens não constem no
atual. A relação deverá ser entregue para a coordenação do curso;  3) ALTERAÇÃO DE
MEMBROS:  Alteração do  representante  técnico-administrativo  (suplente)  e
representantes discentes do colegiado do curso de Licenciatura em Computação. O novo
membro técnico-administrativo suplente será o servidor Yhann Hafael Trad Perandré. Os
novos membros discentes serão: João Bosco Cavalcante Albuquerque e Daiane Cristina
Mendes  Gonçalves  como  titulares,  e  Izabele  Sophia  Garcia  Alves  Da  Silva  e  Lucas
Pedroso Krzyzanowski como suplentes. A alteração foi aprovada por todos.  Nada mais
havendo a tratar, o presidente, professor Robertino Mendes Santiago Junior, às quatorze
horas e vinte minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente
Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.

Secretária – Andriara Tossani ____________________________________________

Presidente –  Robertino Mendes Santiago Junior: ____________________________

Docente -  Alexandre Prusch Züge:________________________________________

Docente -  Adriano Rodrigues Mansanera:___________________________________

Docente -  Carlos Roberto Beleti Junior:_____________________________________
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Docente -  Marcelo Valério: ______________________________________________

Docente -  Maytê Gouvêa Coleto Bezerra:___________________________________

Docente -  Rodrigo Clemente Thom de Souza:_______________________________

Docente -  Selma Santos Rosa: ___________________________________________

Docente -  William Junior do Nascimento: ___________________________________

Téc. Adm.-  Felipe Augusto Borges: ________________________________________


