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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. 
No quarto dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e cinco minutos, 
na sala de 33, 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 Alexandre Prusch Züge, com a participação dos docentes: 
Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Roberto Beleti Junior, Robertino Mendes Santiago 
Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma Santos Rosa. Ainda presentes a 
Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e o discente André Luiz C. Silva. Ausências 
justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e 
Rogério Ferreira da Silva. Ordem do dia: 1) PROCESSO SELETIVO PARA 
PROFESSOR SUBSTITUTO: o professor Alexandre Prusch Züge informou ao colegiado 
que a professora Solange Pereira Marques Rossato, contratada como substituta da 
professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra que se encontra afastada para licença 
capacitação, entregou à coordenação um pedido de rescisão de contrato, uma vez que foi 
chamada em outro processo seletivo que realizou. Para a contratação de outro professor, 
o presidente informou ao colegiado que existe um concurso aberto para “Educação” 
(23075.216861/2017-96), mesma área que a do Edital no qual a professora Solange 
Pereira Marques Rossato havia sido aprovada, com docentes aprovados, o que 
possibilitaria a consulta aos mesmos para saber se possuem interessa na vaga. Após 
discussão pelos membros do colegiado, ficou definido que a coordenação entrará em 
contato com os aprovados no concurso mencionado e, havendo interesse se procedem 
os trâmites para a contratação e, caso não haja interesse de nenhum deles, abre-se um 
novo concurso com perfil a ser definido posteriormente em colegiado. Aprovado por todos. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Alexandre Prusch Züge, 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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