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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. 
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta e 
cinco minutos, na sala 32, no prédio da UFPR, Campus Avançado em 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 Roberto Beleti Junior e 
Rodrigo Clemente Thom de Souza. Ainda presentes os Técnicos Administrativos Mônica 
Batoqui França e Felipe Augusto Borges, e os discentes Daiane Cristina Mendes 
Gonçalves e Vitor Hugo S. Alencar. Ausências justificadas dos docentes: Adriano 
Rodrigues Mansanera, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, 
Rogério Ferreira da Silva, Selma dos Santos Rosa e Solange Pereira Marques Rossato. 
Expediente: Leitura e aprovação das Atas: a) 18ª Reunião Extraordinária do Curso de 
Licenciatura em Computação, realizada no dia 18 de outubro de 2017; d) 31ª Reunião 
Ordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 02 de outubro de 
2017. Aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: 1) PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 
COMISSÃO PARA ESTUDO E DIVULGAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
COMPUTAÇÃO: o professor Carlos Roberto Beleti Junior apresentou ao colegiado uma 
proposta de criação de uma Comissão para Estudo e Divulgação do curso de Licenciatura 
em Computação nos colégios de Jandaia do Sul e Região no ano de 2018. O professor 
disse que devido à baixa concorrência que o curso obtém a cada ano, pensou em algo 
que auxiliasse a alavancar do curso, dando maior visibilidade ao mesmo e buscando 
conscientizar os potenciais alunos sobre suas vantagens. Dentre várias possibilidades de 
fomentar o interesse no curso, uma ideia foi a criação de uma comissão que se prontifique 
a estudar mais sobre dados estatísticos e vantagens do curso e desenvolva uma 
divulgação mais estratégica e direcionada à atingir determinado perfil de potencial aluno 
para o curso. O professor comentou ainda que a comissão seria constituída de voluntários, 
professores, alunos e técnicos administrativos, com uma abordagem in loco nas escolas 
de Jandaia do Sul e Região. O intuito é que se formem equipes para entrar em contato 
com diretores e responsáveis pelas escolas da região, buscando agendar visitas a alunos 
de 3º ano do ensino médio, para apresentar dados como estatísticas sobre a carência de 
profissionais na área atualmente, evidenciar que existe um Campus da UFPR bem 
próximo e seus projetos, mostrar que é um curso com um leque de atuação bastante 
grande, inclusive demonstrar as possibilidades do egresso. Nesse sentido, foi comentado 
sobre o intuito de levar alunos nessas visitas para que comentem sobre o dia a dia do 
aluno e suas possibilidades. O professor Carlos Roberto Beleti Junior explanou ainda que 
sozinho ficaria inviável fazer todo esse estudo e divulgação, acrescentando que será 
necessária a participação ativa de demais colegas para a efetivação do projeto. Os 
professores Robertino Mendes Santiago Junior, Alexandre Prusch Züge e Rodrigo 
Clemente Thom de Souza se prontificaram a participar das atividades da comissão, 
juntamente com o docente Carlos Roberto Beleti Junior e alguns alunos já envolvidos no 
projeto. O professor Robertino Mendes Santiago Junior sugeriu que fosse encaminhado 
um e-mail para os demais docentes e alunos do curso de Licenciatura em Computação, e, 
em paralelo, levar esse ponto para discussão no Conselho Diretor do Campus. O projeto 
foi aprovado por unanimidade. 2) COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 
ATIVIDADES FORMATIVAS: o professor Robertino Mendes Santiago Junior comentou 
que desde que começaram a receber as atividades formativas dos alunos foi montada 
uma comissão onde faziam parte os professores Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério 
Ferreira da Silva, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Robertino Mendes Santiago Junior. 
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Com os professores Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva afastados, 
é necessário compor uma nova comissão ou ao menos substituir os membros que estão 
ausentes, uma vez que é necessário o número mínimo de 3 (três) docentes. Após 
discussão entre os membros, os docentes Robertino Mendes Santiago Junior e Rodrigo 
Clemente Thom de Souza se prontificaram a permanecer na comissão e disseram que 
entrarão em contato com os demais docentes para verificar o interesse em participar da 
comissão. Aprovado por todos. 3) HOMOLOGAÇÃO DAS BANCAS DE TCC: o professor 
Carlos Eurico Galvão Rosa elaborou um questionário solicitando o nome dos professores 
que comporão as bancas de TCC dos alunos do curso de Licenciatura em Computação 
que irão apresentar seus projetos. O presidente Robertino Mendes Santiago Junior abriu 
um documento com o nome dos alunos, títulos de seus trabalhos, relação dos membros 
da banca e datas de apresentação para que todos analisassem (Anexo I). O professor 
Alexandre Prusch Züge observou que as bancas dos alunos Eli Sandra Aparecida da 
Silva, Kleber Kiyomassa Shimabucuro e Rhayanne Yukiko Nakano estavam agendadas 
após a data estipulada no cronograma de TCC, não havendo tempo hábil para os alunos 
efetuarem as correções dos trabalhos, caso houvessem. Desta forma, foram 
homologadas as bancas dos alunos João Bosco Cavalcante Albuquerque e Matheus 
Vinícius Correa. Os demais alunos deverão informar uma nova data, respeitando o 
cronograma de TCC. Aprovado por todos. 4) POSICIONAMENTO DO COLEGIADO 
SOBRE A FEIRA DE CURSOS E PROFISSÕES DE 2018: o presidente Robertino 
Mendes Santiago Junior leu um memorando enviado pela reitoria (Processo nº 
23075.205368/2017-41) que trata da realização da Feira de Cursos e Profissões para o 
ano de 2018, comentando que o colegiado precisa emitir uma resposta ao mesmo. Após a 
leitura e discussão pelos membros do colegiado, foi apresentada como sugestão de 
encaminhamento para a realização da Feira de Cursos e Profissões na cidade de Jandaia 
do Sul, desde que haja recursos financeiros para isso, e também a participação na Feira 
de Cursos e Profissões em Curitiba, com a prerrogativa de que seja disponibilizado um 
estande para o Campus e, além disso, um estande especificamente para o curso de 
Licenciatura em Computação. Aprovado por todos. 5) INDICAÇÃO DE NOVOS 
MEMBROS DISCENTES: o professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que 
dois dos atuais membros discentes no colegiado não poderão mais comparecer às 
reuniões e, com isso, foram apresentados dois novos nomes de alunos para compor o 
colegiado. Os alunos Daiane Cristina Mendes Gonçalves e Vitor Hugo S. Alencar 
continuam como membros, na posição de titulares, e os alunos André Luis Czekalski Silva 
(GRR20176065) e Daniella Mariano Lourenço (GRR20167659) serão incluídos no 
colegiado na posição de suplentes. Aprovado por unanimidade. 6) CONCESSÃO DE 
AFASTAMENTO: o professor Robertino Mendes Santiago Junior apresentou ao colegiado 
os seguintes pedidos de afastamento para docentes: a) Pedido de afastamento do 
docente Carlos Roberto Beleti Junior dos dias 20/11 a 22/11 para participação no VIII 
Seminário de Teoria e Prática Docente, Departamento de Educação – UFPR Curitiba.; b) 
Pedido de afastamento para o professor Adriano Rodruiges Mansanera para participação 
de congresso na UEM, entre os dias 20/11 a 23/11/2017. "XVIII Semana da Psicologia da 
Universidade Estadual de Maringá. IV Seminário de Integração do PRO Saúde PET 
Saúde". Ambos os pedidos foram aprovados por todos. INFORMES: 1) CONCESSÃO DE 
AFASTAMENTO “AD REFERENDUM”: concessão de afastamento “ad referendum” ao 
professor Carlos Roberto Beleti Junior para participação e apresentação de trabalho no 
35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul na UNILA em Foz do Iguaçu de 29 
de outubro a 01 de novembro.  2) RELATO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: o 
professor Carlos Roberto Beleti Junior relatou sobre sua participação no 35º Seminário de 
Extensão Universitária da Região Sul, na UNILA em Foz do Iguaçu. O docente comentou 
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que foi um evento para projetos de extensão onde todos os projetos de extensão da 
UFPR foram convidados a enviar projetos que seriam analisados por cada Pró-reitoria 
para serem enviados para participação no congresso. O professor informou que o projeto 
"Por dentro do computador: uma experiência de popularização da Arquitetura de 
Computadores” orientado por ele foi aceito e, juntamente com a aluna Daiane Cristina 
Mendes Gonçalves, apresentaram o mesmo no congresso em Foz do Iguaçu com o 
seguinte nome “Popularizando a computação: o desenvolvimento de recursos para a 
educação não-formal sobre arquitetura de computadores". O professor complementou 
dizendo que houveram varias discussões interessantes sobre a extensão e contou 
também com relatos de pessoas de países vizinhos, o que, na visão do professor, 
engrandeceu ainda mais as discussões, reforçando a importância da participação nesse 
tipo de evento. 3) RELATO SOBRE REUNIÃO COM A PROGRAD: o presidente 
Robertino Mendes Santiago Junior relatou ao colegiado sobre sua participação em uma 
reunião com a PROGRAD, comentando que a reunião se pautou basicamente em 5 
pontos: alteração da monitoria, UFPR Híbrida, inserção da extensão nos currículos dos 
cursos, novos PDI e PPI e ENADE.  O professor explanou melhor o que foi discutido nos 
pontos de pauta e sanou algumas dúvidas dos demais docentes. Nada mais havendo a 
tratar, o presidente, professor Robertino Mendes Santiago Junior, às catorze 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 – Carlos Roberto Beleti Junior:  _______________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Téc. Administrativo – Felipe Augusto Borges: __________________________________ 

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves:  _________________________________  

Discente – Vitor Hugo S. Alencar: ____________________________________________  
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Anexo I 

Bancas de TCC – 2017 

 

Aluno Título Orientador Membros da banca Local e data 

João Bosco 
Cavalcante 
Albuquerque 

Ensino do Pensamento 
Computacional para 
crianças: Análise de 
ferramentas para 
construção de uma 
proposta pedagógica 

Carlos Eurico 
Galvão Rosa 

Robertino Mendes 
Santiago Junior 
 
Márcia Inês 
Schabarum Mikuska 

Laboratório de 
Informática 
Fafijan 
23/11/2017 
10:00 

Matheus Vinícius 
Correa 

Técnicas de Projetos de 
Algoritmos: Backtracking e 
Programação Dinâmica 

Alexandre 
Prusch Züge 

Carlos Roberto Beleti 
Junior 
 
Marco Aurélio Reis 
dos Santos 

Laboratório de 
Informática 
Fafijan 
24/11/2017 
15:00 

Eli Sandra 
Aparecida da 
Silva 

Realidade Aumentada: Uma 
Alternativa para a Inovação 
de Recursos Didáticos para 
a EAD 

Selma dos 
Santos Rosa 

Carlos Roberto Beleti 
Junior 
 
Jéfer Benedett Dörr 

Sala 52 – 
Laboratório 
27/11/2017 
13:30 

Kleber 
Kiyomassa 
Shimabucuro 

Serious Games: Uma 
Proposta para o Ensino de 
Gramática na Educação 
Fundamental I 

Selma dos 
Santos Rosa 

Anderson Roges 
Teixeira Góes 
 
Rogério Ferreira da 
Silva 
 

Sala de 
Videoconferênci
a 
01/12/2017 
09:30 

Rhayanne Yukiko 
Nakano 

Integração de Tecnologias 
Digitais à Temática 
Linguagem Oral e Escrita 
no Ensino Fundamental I 

Selma dos 
Santos Rosa 

Rodrigo Clemente 
Thom de Souza 
 
Valdir Rosa 

Sala de 
Videoconferênci
a 
01/12/2017 
13:30 

 


