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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às treze horas e vinte e cinco 
minutos, na sala 32, 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, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Solange Pereira Marques Rossato. Ainda 
presentes a Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e o discente Vitor Hugo S. 
Alencar. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera, Maytê 
Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério Ferreira da Silva e Selma dos Santos Rosa. Expediente: 
Leitura e aprovação das Atas: a) 15ª Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em 
Computação, realizada no dia 10 de agosto de 2017; b) 16ª Reunião Extraordinária do 
Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 12 de setembro de 2017; c) 17ª 
Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 18 de 
setembro de 2017; d) 30ª Reunião Ordinária do Curso de Licenciatura em Computação, 
realizada no dia 04 de agosto de 2017. Aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: 1) 
APROVAÇÃO DA 3ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO: aprovação do processo de 
avaliação da terceira etapa do estágio probatório do docente Rodrigo Clemente Thom de 
Souza (processo número 23075.190120/2017-78). Aprovado por unanimidade. 2) 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE EXTENSÃO: o professor 
Robertino Mendes Santiago Junior informou ao colegiado que, dado o encerramento 
formal do projeto de extensão “Uma Oficina de Criação de Objetos de Aprendizagem para 
Dispositivos Móveis”, sob coordenação do professor Rogério Ferreira da Silva, cabe, 
como parte das exigências, segundo instrução normativa Nº 03/2013-PROEC, a 
apresentação do relatório final desse projeto ao Colegiado de Licenciatura em 
Computação, comunicando ainda que a antecipação do encerramento do projeto ocorre 
em virtude do afastamento do professor Rogério Ferreira da Silva para o doutorado. 
Sendo assim, o Relatório Final do projeto foi apreciado pelo colegiado. Aprovado por 
todos. 3) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO: o professor Robertino Mendes Santiago 
Junior apresentou ao colegiado o pedido de afastamento da professora Selma dos Santos 
Rosa para participação da XXV edição do Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na 
Educação que será realizado pelo CINTED - Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias 
na Educação em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Informática na 
Educação da UFRGS, de 17 a 20 de Outubro de 2017, em Gramado - Rio Grande do Sul. 
Solicitação aprovada por todos. 4) REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO DE LICENCIATURAS 
EM CIÊNCIAS EXATAS E EM COMPUTAÇÃO (SLEC): o professor Carlos Roberto 
Beleti Junior informou ao colegiado, a pedido da professora Selma dos Santos Rosa, que 
a segunda edição do Simpósio de Licenciaturas em Ciências Exatas e Computação 
(SLEC) acontecerá no Campus da UFPR Palotina. Já foi aprovado no Colegiado de 
Licenciatura em Ciências Exatas que o evento ocorrerá a cada dois anos, sendo uma vez 
em Jandaia do Sul e uma vez em Palotina, intercalando os campi, visto que ambos 
possuem os cursos de licenciatura. O professor Carlos Eurico Galvão Rosa sugeriu que, 
para as próximas edições, inclua como participante o CEM – Centro de Estudos do Mar, 
visto que também possui curso de Licenciatura em Ciências Exatas e auxiliaria na 
integração e divulgação dos campi do interior.  Aprovado por todos. 5) APROVAÇÃO DO 
PROJETO DE EXTENSÃO: o professor Carlos Roberto Beleti Junior informou que o 
projeto de extensão “Por dentro do computador: uma experiência de popularização da 
Arquitetura de Computadores”, sob sua coordenação, se iniciou em 2014 e possui 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Avançado em Jandaia do Sul 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação 

vigência até 2018. Porém, para continuar com as atividades e concorrer a bolsas, o 
docente teve que submeter um novo projeto, intitulado “Por dentro do computador: uma 
experiência de popularização da Arquitetura de Computadores, Fase II”. Esse projeto 
contará com a colaboração dos professores Alexandre Prusch Züge e Robertino Mendes 
Santiago Junior e continuará com as atividades já realizadas, além de novas que constam 
na proposta. Ampliará ainda a oferta de vagas para estudantes de todos os cursos de 
graduação do campus, visando aumentar a interdisciplinaridade. Aprovado por 
unanimidade. 6) APROVAÇÃO DE EVENTO: o docente Robertino Mendes Santiago 
Junior informou que a terceira edição do evento “A Hora do Código” acontecerá 
provavelmente em dezembro, e precisa de alguém que coordene o evento caso ele ocorra 
de fato. O professor explicou ainda que o evento A Hora do Código trata-se de uma 
atividade de uma hora em que se ensinam crianças  conceitos de computação, e 
geralmente é coordenado pelo professor da disciplina de Prática Pedagógica II. O mesmo 
será consultado sobre o interesse em coordenar o evento deste ano. Aprovado por todos. 
INFORMES: 1) CONCESSÃO DE AFASTAMENTO: o presidente Robertino Mendes 
Santiago Junior apresentou ao colegiado as seguintes concessões de afastamento 
aprovadas “ad referendum”: a) concessão de afastamento à professora Solange Pereira 
Marques Rossato para participação e apresentação de trabalho no XIII Congresso 
Nacional de Psicologia Escolar e Educacional na Faculdade de Educação da UFB em 
Salvador de 27 de setembro a 01 de outubro; b) concessão de afastamento do professor 
Rodrigo Clemente Thom de Souza para participar de oficinas da Jornada de Formação 
Docente da UFPR/PROGRAD/COPEFOR em Curitiba nos dias 18 a 20 de setembro de 
2017; c) concessão de afastamento ao professor Carlos Roberto Beleti Junior para 
participação e apresentação de trabalho no XLV Congresso Brasileiro de Educação em 
Engenharia na UDESC/UNISOCIESC em Joinville de 25 a 29 de setembro. 2) 
PROGRAMA BOLSISTA INSTRUTOR: o presidente Robertino Mendes Santiago Junior 
informou ao colegiado que foi elaborado um edital para seleção de bolsista instrutor. O 
objetivo da seleção é escolher um discente para auxiliar nas atividades docentes e em 
alguns atendimentos fora do horário de aula de um aluno de Licenciatura em Computação. 
Após explicar a situação do aluno e mostrar os motivos da necessidade de 
acompanhamento, o professor explanou que a seleção se deu em dois dias: um para as 
inscrições e outro para as entrevistas e avaliação dos candidatos. A aluna aprovada foi 
Stella de Paiva Espildora Santolaia, de Engenharia de Produção, que irá acompanhar o 

aluno até dezembro em suas atividades. O professor Robertino Mendes Santiago Junior alertou os 

demais docentes que, caso notem alunos com necessidade de acompanhamento é interessante 
que comuniquem a coordenação para que seja feito um trabalho em conjunto com o 
psicólogo do campus e, caso seja necessário, enquadrar o aluno no programa. O 
professor Alexandre Prusch Züge complementou ainda que a aluna aprovada já esta 
acompanhando o discente em uma disciplina e tem se mostrado dedicada. 3) 
PROCESSO ELEITORAL PARA COORDENAÇÃO DE CURSO: o presidente Robertino 
Mendes Santiago Junior informou a todos que na próxima reunião do Conselho Setorial 
solicitará que seja montada a comissão eleitoral para as próximas eleições de 
coordenação do curso, visto que as portarias das coordenações atuais se encerram em 
março do próximo ano. O intuito é que as eleições sejam feitas ainda esse ano. O 
professor pediu para que os professores já comecem a pensar em montar chapas e 
verifiquem os docentes que tem vontade de atuar na coordenação de curso. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente, professor Robertino Mendes Santiago Junior, às catorze 
horas, 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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Secretária – Mônica Batoqui França  __________________________________________  

Presidente – Robertino Mendes Santiago Junior:  _______________________________  

Docente – Alexandre Prusch Züge:  __________________________________________  

Docente – Carlos Eurico Galvão Rosa:  ________________________________________  

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior:  _______________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Docente – Solange Pereira M. Rossato:  _______________________________________  

Discente – Vitor Hugo S. Alencar: ____________________________________________  

 


