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ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017. 
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas e dez minutos, 
na sala 52, 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, Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti 
Junior, Selma dos Santos Rosa e Solange Pereira Marques Rossato. Ainda presentes os 
Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré e os 
discentes Daiane Cristina Mendes Golçalves e Vitor Hugo S. Alencar. Ausências 
justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, 
Rodrigo Clemente Thom de Souza e Rogério Ferreira da Silva: Ordem do dia: 1) 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DOCENTES: o coordenador Robertino Mendes Santiago 
Junior deu início à reunião explicando sobre o ponto de pauta a ser discutido, dando um 
panorama geral da vinda e distribuição das vagas docentes para o Campus Jandaia do 
Sul. O professor explicou ainda quais as bases e como foi feito o cálculo utilizado para o 
levantamento de três propostas de distribuição das vagas, as quais serão votadas no 
Conselho Diretor do campus. Após essa explanação, o professor Robertino Mendes 
Santiago Junior passou a palavra à professora Selma dos Sando Rosa, que apresentou 
alguns dados, informando a necessidade de uma vaga para o curso de Licenciatura em 
Computação, a qual não estava prevista nas propostas anteriores. Depois de apresentar e 
defender seus argumentos e debater com os demais presentes, a professora Selma dos 
Santos Rosa sugeriu uma nova proposta frente às três propostas existentes: que o 
coordenador se abstenha da votação das três propostas na reunião do conselho setorial e 
sugira uma nova proposta, em que seja distribuída 1 vaga docente para cada curso. 
Considerando que o coordenador representa o colegiado como membro no conselho 
setorial, o mesmo solicitou parecer do colegiado, que deverá decidir, primeiramente, entre: 
a) votar entre as três propostas sugeridas anteriormente, que são as seguintes: I) 
Proposta 1: 1 vaga para Engenharia Agrícola, 1 vaga para Engenharia de Alimentos, 1 
vaga para Engenharia de Produção e 2 vagas para Licenciatura em Ciências Exatas; II) 
Proposta 2: 1 vaga para Engenharia Agrícola, 2 vaga para Engenharia de Alimentos e 2 
vagas para Engenharia de Produção; III) Proposta 3: 1 vaga para Engenharia Agrícola, 2 
vagas para Engenharia de Alimentos, 1 vaga para Engenharia de Produção e 1 vaga para 
Licenciatura em Ciências Exatas; b) votar na proposta da docente Selma dos Santos 
Rosa, que consiste em o coordenador se abster da votação das três propostas na reunião 
do conselho setorial e que o mesmo sugira uma nova proposta onde seja contemplada 1 
vaga para Engenharia Agrícola, 1 vaga para Engenharia de Alimentos, 1 vaga para 
Engenharia de Produção, 1 vaga para Licenciatura em Ciências Exatas e 1 vaga para 
Licenciatura em Computação. Colocando em votação, o resultado foi o seguinte: 1 voto 
para que seja escolhido entre as três propostas anteriores (a), 7 votos na proposta da 
professora Selma dos Santos Rosa (b) e 1 abstenção. Portanto, por maioria simples, o 
colegiado deliberou que o coordenador, na reunião do conselho setorial do Campus, se 
abstenha da votação das três propostas e sugira uma nova proposta, em que 1 vaga para 
cada curso. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Robertino Mendes 
Santiago Junior, às nove horas e quarenta 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. 
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