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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 .
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze horas e dez
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,  Bárbara Cândido Braz (convidada),
Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti Junior, José Eduardo Padilha de Sousa
(convidado),  Rodrigo  Clemente  Thom  de  Souza,  Selma  dos  Santos  Rosa.  Ainda
presentes a Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e os discentes Daiane Cristina
Mendes Gonçalves e  Vitor Hugo Santos Alencar.  Ausências justificadas dos docentes:
Adriano Rodrigues Mansanera, Marcelo Valério, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério
Ferreira  da  Silva  e  William  Junior  do  Nascimento. Ausência  justificada  do  Técnico
Administrativo Felipe Augusto Borges.  Expediente:  Leitura e aprovação da Ata da 26ª
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação realizada no
dia 29 março de 2017. A leitura foi feita pelo coordenador do curso, sendo aprovada por
todos.  Ordem  do  dia:  1)  PEDIDO  DE  REMOÇÃO:  o  presidente  Robertino  Mendes
Santiago Junior apresentou ao colegiado um pedido de informações e esclarecimentos
enviado  pelo  setor  Palotina (Ofício  nº  35/2017/UFPR/R/SP/DEE,  Processo:
23075.168256/2017-00), a fim de melhor embasar o parecer solicitado junto ao processo
de remoção da professora Beatriz Ignatius Nogueira Soares, do setor Palotina, para o
Campus  Avançado  Jandaia  do  Sul. O  professor  Robertino  Mendes  Santiago  Junior
explicou que a professora Beatriz Ignatius Nogueira Soares veio até o campus conversar
com ele e o coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, William Junior do
Nascimento, para demonstrar seu interesse em ser removida para o Campus Avançado
Jandaia do Sul e saber se existe interesse na vaga dela. Ele disse ainda que a professora
Beatriz  Ignatius  Nogueira  Soares  trabalha  com  a  disciplina  de  Libras  em  Palotina  e
poderia ministrar as aulas dessa disciplina em Jandaia, visto que é obrigatória para os
alunos das licenciaturas e ainda não possui  professor.  Sendo assim, acrescentou que
ambos demonstraram interesse no pedido dela, mas disseram para a mesma que isso
deveria ser discutido em reunião de Colegiado de Curso. Com isso, após discussão e
considerações dos membros do colegiado, o professor Robertino Mendes Santiago Junior
resolveu colocar em votação o encaminhamento a ser enviado ao ofício que solicita uma
confirmação a respeito do interesse do campus em receber a professora por remoção.
Considerando  ainda  que,  caso  essa  confirmação  seja  positiva,  deve  ser  garantido  o
provimento do código de vaga desocupado idêntico ao que ela ocupa hoje. Colocado em
votação, a confirmação de interesse na vaga foi aprovada por 7 votos favoráveis e 1
abstenção.  Contudo,  com  relação  a  garantia  do  provimento  do  código  de  vaga
desocupado, o professor José Eduardo Padilha de Sousa comentou que no momento não
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possui vaga disponível para troca. Aprovado por todos. 2) ALTERAÇÃO DE MEMBROS
DO NDE: o presidente Robertino Mendes Santiago Junior apresentou ao colegiado uma
demanda  da  reunião  do  Núcleo  Docente  Estruturante  do  Curso  de  Licenciatura  em
Computação propondo a substituição de membros do NDE. A proposta é a substituição do
docente  Marcelo  Valério, afastado para estudos de aperfeiçoamento (doutorado), pelo
professor  Adriano Rodrigues Mansanera. Aprovado por todos.  3) REGULAMENTAÇÃO
DE REQUERIMENTOS: O presidente Robertino Mendes Santiago Junior apresentou uma
preocupação  muito  grande  dos  coordenadores  com  relação  ao  cancelamento  de
disciplinas e ao primeiro trancamento de curso, tendo em vista que hoje ambos são feitos
automaticamente. A sugestão dada foi a criação de um regulamento para quando o aluno
solicitar esses dois requerimentos, com o intuito de não ocorrer de forma automática. A
ideia  é que antes do requerimento ser  entregue e protocolado na secretaria,  o  aluno
pegue a ciência do coordenador de curso ou da tutoria de turma, com o intuito de tentar
entender a situação do aluno e apresentar propostas e sugestões por meio de conversa,
frisando que isso não seria um impeditivo. A professora Bárbara Cândido Braz comentou
que não sabe quando os alunos cancelam disciplinas ou trancam o curso e pediu, como
encaminhamento,  que  os  professores  sejam comunicados  quando  isso  acontecer.  O
professor Carlos Eurico Galvão Rosa disse que o professor tem acesso a esses dados no
portal do professor apenas no lançamento das notas ao final do semestre, e o docente
José Eduardo Padilha de Sousa comentou ainda que seria interessante obter uma lista
dos alunos que cancelaram disciplinas ou trancaram o curso após o prazo final  para
esses  requerimentos.  O  presidente  Robertino  Mendes  Santiago  Junior  colocou  em
votação a criação de uma regulamentação para a entrega desses requerimentos e foi
aprovada por unanimidade.  4) ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO PARA ORIENTAÇÃO
ACADÊMICA:  O professor Robertino Mendes Santigo Junior apresentou a necessidade
da  elaboração  de  um  documento  que  conste  temas  norteadores  para  orientação
acadêmica.  A proposta é sugerir  temas a serem trabalhados com os alunos em cada
período da graduação por meio de um documento norteador, criado com a finalidade de
facilitar a organização do professor e uniformizar as orientações. O professor colocou em
votação  a  criação  do  documento  citado  e  foi  aprovado  por  unanimidade.  Após  essa
aprovação, o colegiado solicitará ao NDE que produza o documento e posteriormente
volte  para  votação  no colegiado.  5)  ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE
RECONHECIMENTO  DO  CURSO:  O  professor  Robertino  Mendes  Santiago  Junior
informou aos membros que na última reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso
de  Licenciatura  em  Computação  foi  apresentado  o  relatório  de  avaliação  de
reconhecimento do curso, o qual obteve conceito 4, informando-os da necessidade de
analisar o conteúdo do mesmo a fim de identificar algum ponto a ser questionado junto ao
MEC/INEP. Após análise pelos membros foram identificados dois itens para correção: a) o
tempo de vínculo ininterrupto dos docentes com o curso; b) o ano de criação da UFPR.
Após apreciação dos membros do colegiado,  os  itens foram aprovados por  todos.  6)
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APROVAÇÃO  DE  MATRÍCULA NA DISCIPLINA DE  TCC  I:  o  professor  Robertino
Mendes Santiago Junior apresentou ao colegiado a matrícula da aluna Rhayanne Yukiko
Nakano, GRR – 20148346, na disciplina de TCC I, acompanhado do nome do docente
que orientará o trabalho, a área e o título provisório (Anexo 1). Aprovado por unanimidade.
7) APROVAÇÃO DE PLANO DE ENSINO – FICHA 2: Aprovação da atualização da Ficha
2,  referente  ao  1º  semestre  de  2017,  da  disciplina  JLC018  –  TCC  I.  Aprovada  por
unanimidade.8) ADIÇÃO DE DISICPLINA OPTATIVA:  o presidente  Robertino Mendes
Santiago Junior apresentou a solicitação de adição da disciplina Introdução à Mecânica
Quântica  no rol  de disciplinas optativas do curso de Licenciatura  em Computação. O
professor Alexandre Prusch Züge informou ao colegiado que pretende abrir uma área de
pesquisa  em computação  quântica  no  campus  e  ainda  que  já  possui  um  projeto  de
iniciação científica submetido na área de computação quântica. Complementou ainda que,
para poder participar desse tipo de projeto e desenvolver trabalhos de conclusão de curso
nessa área, é fundamental que os alunos possuam conhecimento em mecânica quântica.
O docente acrescentou ainda que se trata de uma disciplina optativa já ofertada para o
curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas  e  foi  solicita  sua  inclusão  no  curso  de
Licenciatura em Computação, sendo essa solicitação já aprovada pelo Núcleo Docente
Estruturante  do  curso.  Após  apreciação  dos  membros  a  mesma  foi  aprovada  por
unanimidade.  9)  SOLICITAÇÃO  DE  AFASTAMENTO:  Solicitação  de  apreciação  pelo
Colegiado do afastamento no país para estudos da Prof. Maytê Gouvêa Coleto Bezerra
para finalização de seu Doutorado. A professora já completou suas três avaliações de
estágio probatório e terá sua efetivação no cargo a partir de 28 de julho de 2017. Estando
em vias de entrar de licença maternidade, esclarece que tal pedido para estudos seria
usufruído no período imediatamente subsequente ao vencimento da licença maternidade,
provavelmente  a  partir  de  3  de  novembro  de  2017.  A professora  informa  ainda  que
ingressou no Programa de Pós-Graduação da USP – São Paulo em Educação na data de
17  de  julho  de  2015.  Até  o  momento  já  finalizou  as  disciplinas  e  está  na  fase  de
preparação para coleta de dados a ser realizada em um Centro de Educação Infantil
Público  (turmas  de  pré-escola).  Como  também  usufruirá  de  licença  maternidade  no
programa de pós-graduação, seu prazo máximo de entrega de exemplar para defesa se
estenderá no máximo a 17 de janeiro de 2020. Dessa forma, o período de afastamento
seria destinado especialmente à coleta e análise de dados e finalização da tese. Após
análise  dos  membros  do  colegiado,  a  solicitação  foi  aprovada  por  unanimidade,
condicionada  a  vinda  de  um  professor  substituto.  INFORMES:  1)  FLISOL  2017:  o
presidente Robertino Mendes Santiago Junior apresentou ao colegiado um breve balanço
do evento FLISOL 2017. O evento contou com 99 inscritos e 63 participantes, ficando na
média geral de procura das demais sedes, e com um número aproximado do evento em
2014, no Campus Avançado Jandaia do Sul. O professor comentou ainda que a baixa
procura  pode  estar  relacionada  ao  baixo  orçamento  do  evento  e  acrescentou  que  o
evento contou com um cronograma de palestras e mini-cursos como nos anos anteriores.
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Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor  Robertino Mendes Santiago Junior,
às  quinze dezesseis  horas  e  trinta  e  cinco  minutos,  encerrou  a  reunião,  da qual  eu,
Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e
demais presentes.

Secretária  – Mônica Batoqui França ___________________________________________

Presidente – Robertino Mendes Santiago Junior: _________________________________

Docente  – Alexandre Prusch Züge: ____________________________________________

Docente  – Bárbara Cândido Braz: _____________________________________________

Docente  – Carlos Eurico Galvão Rosa: _________________________________________

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior: ________________________________________

Docente  – José Eduardo Padilha de Sousa: _____________________________________

Docente  – Rodrigo Clemente Thom de Souza: ___________________________________

Docente  – Selma dos Santos Rosa: ___________________________________________

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves: __________________________________

Discente – Vitor Hugo Silva Alencar: ___________________________________________


