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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017 .

Aos vinte  e  nove  dias  do mês de  março de  dois  mil  e  dezessete,  às  treze  horas  e
quarenta 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, Maytê Gouvêa Coleto
Bezerra, Rogério Ferreira da Silva, Selma dos Santos Rosa. Ainda presentes os Técnicos
Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré, e as discentes
Daiane Cristina Mendes Gonçalves e Izabele Sophia Garcia Alves da Silva.  Ausências
justificadas dos docentes:  Adriano Rodrigues  Mansanera,  Carlos Eurico Galvão Rosa,
Carlos Roberto Beleti Junior, Marcelo Valério, Rodrigo Clemente Thom de Souza e William
Junior do Nascimento. Expediente:  Leitura e aprovação da Ata da 25ª Reunião Ordinária
do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação realizada no dia 24 fevereiro de
2017. A leitura foi feita pelo coordenador do curso, sendo aprovada por todos. Ordem do
dia:  1) APROVAÇÃO DOS PLANOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO (PI T): Aprovação dos
PIT’s,  referentes  ao  1º  semestre  de  2017,  dos  docentes  membros  do  colegiado  de
Licenciatura em Computação. Foram apresentados os Planos Individuais de Trabalho dos
professores:  Adriano  Rodrigues  Mansanera,  Alexandre  Prusch  Züge,  Carlos  Roberto
Beleti Junior, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo
Clemente Thom de Souza, Rogério Ferreira da Silva, Selma dos Santos Rosa. Todos os
PIT’s  foram  aprovados  por  unanimidade. 2)  PLANOS  DE  ENSINO  –  FICHAS  2 :
Aprovação da Atualização dos Planos de Ensino referentes ao 1º semestre de 2017 das
seguintes  disciplinas:  JLC001  –  Algoritmos  e  Estruturas  de  Dados  I,  JLC053  –
Metodologia  da  Pesquisa  Científica,  JLC028  –  Introdução  à  Lógica,  JAN023  –
Comunicação  e  Expressão,  JLC015  –  Prática  Pedagógica  I,  JLC007  –  Algoritmos  e
Estrutura  de  Dados  III,  JAN027  –  Ética  e  Educação,  JLC030  –  Arquitetura  de
Computadores, JLC065 – Matemática Discreta, JLC026 – Prática Pedagógica III, JLC024
–  Programação  para  a  Internet,  JAN031  –  Epistemologia,  JLC031  –  Redes  de
Computadores,  JLC056 – Tecnologias e  Educação à  Distância,  JAN032 – Divulgação
Científica, JLC025 – Prática Pedagógica V, JLC019 – Estágio Supervisionado I, JLC052 –
Educação Inclusiva e Tecnologias Assistivas, JLC017 – Prática Pedagógica VII, JLC022 –
Estágio  Supervisionado  III.  Todas  as  Fichas  2  apresentadas  foram  aprovadas  por
unanimidade.  3)  ESTÁGIO  PROBATÓRIO:  Aprovação  dos  estágios  probatórios  dos
docentes:  a) Selma dos  Santos  Rosa  (Processo  nº  23075.152254/2017-91),  segunda
etapa; b) Rogério Ferreira da Silva (Processo nº 23075.154447/2017-86), terceira etapa.
Após  apreciação  dos  membros,  os  processos  foram  aprovados  por  unanimidade.  4)
CONCURSO PARA LOGOTIPO DO CURSO:  O professor  Robertino  Mendes Santigo
Junior informou que havia solicitado ao centro acadêmico a elaboração de um concurso
para  a  criação  do  logotipo  do  curso  de  Licenciatura  em  Computação  e  colocou  em
votação a proposta da criação de um edital, contendo regras e possíveis premiações. A
discente Daiane Cristina Mendes relatou que o centro acadêmico já está viabilizando os
prêmios para o concurso e disse ainda que eles já começaram a pensar nos moldes do
edital para o mesmo. A professora Selma dos Santos Rosa sugeriu que o logotipo tenha
uma característica interdisciplinar, abrangendo elementos de computação e educação. O
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professor Alexandre Prusch Züge sugeriu a criação de um e-mail específico para que seja
realizada  a  entrega  dos  logotipos.  A  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  5)
ALTERAÇÃO DE ORIENTADOR ACADÊMICO:  As discentes Daiane Cristina Mendes
Gonçalves  e  Izabele  Sophia  Garcia  Alves  da  Silva  solicitaram,  conforme  consta  no
regulamento de Orientação Acadêmica, a substituição de seus orientadores acadêmicos.
O professor Robertino Mendes Santiago Junior comentou que poderia receber as alunas
em sua  turma  de  orientação.  Aprovado  por  todos.  6)  SUBSTITUIÇÃO  DE MEMBRO
DISCENTE  SUPLENTE  NO  COLEGIADO:  O  presidente  Robertino  Mendes  Santiago
Junior informou que o discente Lucas Pedroso Krzyzanowski disse que não conseguirá
participar das reuniões de colegiado, pedindo para sair do mesmo. Para a substituição foi
apresentado o nome do discente Vitor Hugo Santos Alencar. Aprovado por unanimidade.
7) HOMOLOGAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DE TCC:  O professor Carlos Eurico Galvão
Rosa, coordenador de TCC, apresentou a relação de discentes vinculados à disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso I, junto ao nome dos docentes e o título, mesmo que
provisório, dos trabalhos. A professora Selma dos Santos Rosa informou que uma aluna
que ela orientará não consta na lista, e se comprometeu a enviar o nome da mesma para
correção  do  documento.  Aprovado  por  todos. 8)  POSSIBILIDADE  DE  OFERTA DE
DISCIPLINAS: a discente Daiane Cristina Mendes Gonçalves relatou que devido ao alto
número  de  alunos  com  dependência  nas  disciplinas  de  Pré-cálculo,  Algoritmos  I  e
Estatística,  e  em  conversa  com  os  Centros  Acadêmicos,  foi  sugerido  levar  às
coordenações de curso a possibilidade de oferta dessas disciplinas nas férias. Segundo a
aluna, isso foi analisado visando auxiliar no problema do elevado número de pessoas em
sala  e  na  falta  de  vagas  para  alunos  com dependência  frente  aos  alunos  novos.  A
professora Selma dos Saltos Rosa comentou que seria muito importante analisar o lado
do  professor,  verificando  sua  carga  horária  e  observando  até  que  ponto  isso  seria
favorável para ambos, discente e professor. A mesma sugeriu ainda que, para sanar o
problema do alto número de alunos nas salas, seria melhor não reunir alunos de vários
cursos nas disciplinas. A professora Maytê Gouvea Coleto Bezerra informou que para o
período de férias de julho a oferta de disciplinas extras seria bastante complicada para
alunos e professores e acrescentou dizendo que nas férias de começo do ano seria mais
viável. O presidente Robertino Mendes Santiago Junior sugeriu fazer um levantamento de
todos  os  alunos  que  tem  dependência  nas  disciplinas  em  questão  para  analisar  a
possibilidade  de  resolver  o  problema  exposto  pelos  discentes,  analisando  se  de  fato
faltarão vagas e se teriam professores disponíveis para a oferta de disciplinas nas férias.
Aprovado por todos.  9) ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL:  A professora
Selma dos Santos Rosa apresentou o  Termo de Acordo de Cooperação Internacional
(Anexo  1)  com  a  Universidade  do  Minho  para  desenvolvimento  do  projeto:  IGLO,
Interactive Games to Learn (portuguese) Orthography. Informou ainda que os Integrantes
da UFPR - Jandaia do Sul são: Selma dos Santos Rosa, Carlos Roberto Beleti Junior e
Rodrigo Clemente Thom de Souza (Docentes do Curso de Licenciatura em Computação)
e  Kleber  Kiyomassa Shimabucuro (Aluno do Curso de Licenciatura  em Computação).
Período de realização do projeto: Janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Aprovado por todos.
INFORMES:  1)  ATIVIDADES  DOMICILIARES :  Aprovação  ad  referendum do
requerimento  para  Regime  Especial  de  Exercícios  Domiciliares  da  discente  Adrielli
Eduarda  Alonso  Alves  (GRR20177769)  para  o  período  de  13/03/17  a  13/06/17.  O
professor  Robertino  Mendes  Santigo  Junior comentou  que  mandou  e-mail  para  os
professores que ministram disciplinas do primeiro período pedindo para que verifiquem se
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a aluna consta  em suas aulas e  elaborem atividades domiciliares para a discente.  O
professor Alexandre Prusch Züge perguntou como avaliar a discente nesse caso e, em
resposta, o presidente Robertino Mendes Santiago Junior disse que a aluna deve ser
informada das atividades avaliativas e a prova deve ser em um formato que ela possa
fazer em casa e com prazo determinado. A professora Selma dos Santos Rosa sugeriu a
utilização  do ambiente  virtual  e  a  elaboração de  um cronograma desde  o  início  para
facilitar para professor e aluna.  2) RELATÓRIO DE TUTORIA:  A professora Selma dos
Santos Rosa fez um breve relato das tutorias que foram realizadas por ela, informando
ainda  que  enviou  um  relatório  para  o  professor  Robertino  Mendes  Santiago  Junior
contendo mais detalhes das mesmas para que fique disponível na coordenação do curso.
A professora relatou que fez quatro intervenções presenciais ao longo do ano, e outras
três ou quatro por meio digital (e-mail e ambiente virtual), sendo a maioria delas voltadas
para atividades acadêmicas e maiores explicações sobre a formação dos alunos, visando
maior explanação do perfil do egresso e alertou sobre atividades formativas, lembrando
as  datas  e  procedimentos.  Comentou  ainda  que  não  precisou  fazer  nenhum
encaminhamento. 3) PROJETOS – PROGRAMA LICENCIAR: Aprovação ad referendum
dos  projetos  submetidos  ao  Programa  Licenciar,  a)  “Por  dentro  do  computador:  uma
experiência de popularização da Arquitetura de Computadores”, de autoria do docente
Carlos Roberto Beleti Junior.; b) “Formação de professores para a integração curricular de
tecnologias  digitais”,  de  autoria  da  docente  Selma  dos  Santos  Rosa.  4)  VISITA DA
COMISSÃO  DE  AVALIAÇÃO  PARA  RECONHECIMENTO  DO  CURSO  DE
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO:  O presidente Robertino Mendes Santiago Junior
mencionou que nos dias vinte e vinte e um de março estavam presentes no campus os
avaliadores do MEC para análise e avaliação do Curso de Licenciatura em Computação.
O professor relatou que os avaliadores conversaram com docentes, discentes e técnicos
de alguns setores, visitaram as instalações e se reuniram para produzir o relatório. Foi
comentado que a comissão local tem cinco dias para finalizar a submissão do relatório e a
secretaria  tem mais  quinze  dias  para  validar  o  documento.  Os professores  Robertino
Mendes Santiago Junior e  Alexandre Prusch Züge, coordenador e vice-coordenador de
curso, relataram que tiveram algumas percepções quando a visita dos avaliadores e estão
a  espera  do  resultado  final  da  avaliação.  Nada mais  havendo  a  tratar,  o  presidente,
professor Robertino Mendes Santiago Junior, às quinze horas e dez minutos, encerrou a
reunião, da qual eu, Mônica Batoqui, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo
presidente e demais presentes.

Secretária  – Mônica Batoqui__________________________________________

Presidente – Robertino Mendes Santiago Junior:__________________________

Docente  – Alexandre Prusch Züge______________________________________

Docente  – Maytê Gouvêa Coleto Bezerra:_________________________________

Docente  – Rogério Ferreira da Silva:____________________________________

Docente  – Selma dos Santos Rosa:_____________________________________
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Téc. Adm.  - Yhann Hafael Trad Perandré:_________________________________

Discente - Daiane Cristina Mendes Gonçalves:____________________________

Discente - Izabele Sophia Garcia Alves da Silva:___________________________


