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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. 
No vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e 
cinco minutos, na sala de Videoconferência, 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: Adriano Rodrigues Mansanera, Carlos Roberto Beleti 
Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Selma Santos Rosa. Ainda presentes os 
Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Perandré, e os 
discentes Daiane Cristina Mendes Gonçalves e Vitor Hugo S. Alencar. Ausências 
justificadas dos docentes: Alexandre Prusch Züge, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê 
Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. Expediente: Leitura e Aprovação das 
Atas: a) Ata da 19ª Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em Computação, 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018; b) Ata da 20ª Reunião Extraordinária do Curso 
de Licenciatura em Computação, realizada no dia 26 de fevereiro de 2018; c) Ata da 33ª 
Reunião Ordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 01 de 
março de 2018 . Aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: 1) APROVAÇÃO DOS 
PIT’s – Planos Individuais de Trabalho: aprovação dos PIT’s referentes ao 1º Semestre 
de 2018, dos docentes do colegiado de Licenciatura em Computação. Foram 
apresentados os Planos Individuais de Trabalho das docentes Maytê Gouvêa Coleto 
Bezerra e Selma Santos Rosa. Aprovado por todos. 2) APROVAÇÃO DO JURAMENTO 
DO CURSO: o presidente Robertino Mendes Santiago Junior informou a todos que, com 
a cerimônia de colação dos alunos de Licenciatura em Computação se aproximando, é 
necessário que seja definido um texto para o Juramento do Curso, que deverá ser 
enviado ao cerimonial. O professor esclareceu ainda que, este ano, o Juramento será 
apenas para o curso de Licenciatura em Computação, visto que o único com alunos 
formantes, e para os próximos anos, com a possibilidade de formandos de mais cursos, o 
cerimonial informou que havendo mais de um curso na cerimônia é feito um Juramento só. 
Com isso, o presidente sugeriu a aprovação do texto para todos os anos em que tenham 
somente alunos de Licenciatura em Computação na cerimônia. Sendo assim, segue em 
anexo (ANEXO 01) o texto do Juramento do Curso que será utilizado na colação de grau 
dos discentes. Aprovado por todos. 3) ALTERAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
DE ESTÁGIO: o professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que atualmente 
na COE – Comissão de Estágio do curso de Licenciatura em Computação são integrantes 
os   professores  Alexandre Prusch Züge, Carlos Eurico Galvão Rosa e Selma Santos 
Rosa. Porém, como o professor Carlos Eurico Galvão Rosa está afastado para 
capacitação e o professor Alexandre Prusch Züge será coordenador de curso, é 
necessária a escolha de novos membros para a comissão. Segundo o Regulamento de 
Estágio do Curso de Licenciatura em Computação, a COE será composta pelo 
Coordenador ou Coordenadora do Curso e/ou o Vice-Coordenador ou Vice-Coordenadora 
e dois ou mais professores ou professoras que compõe o Colegiado de Curso. Sendo 
assim, em discussão pelos membros do colegiado, a comissão terá a seguinte 
composição: Carlos Roberto Beleti Junior, como Vice-Presidente do colegiado, e os 
professores Rodrigo Clemente Thom de Souza, Robertino Mendes Santiago Junior e 
Selma Santos Rosa. Aprovado por todos. 4) EVENTO FLISOL: O professor Robertino 
Mendes Santiago Junior apresentou a proposta da 5ª edição do FLISoL - Festival Latino-
americano de Instalação de Software Livre, o qual ocorrerá no dia 28 de abril do ano 
corrente, no Auditório Municipal. Assim como ocorreu nos outros anos, a edição deste ano 
contará com palestras no período da manhã e minicursos no período da tarde. A 
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instalação de software livre ocorrerá durante todo o evento. O objetivo principal do evento 
é promover o uso de Software Livre na comunidade do município de Jandaia do Sul e 
região, apresentando ao público em geral sua filosofia, abrangência, avanços e 
desenvolvimento. Item aprovado por todos. 5) SUB-DOMÍNIO PARA O SITE DO CURSO: 
o professor Robertino Mendes Santiago Junior comentou que, em reunião anterior do 
colegiado do curso (“Ata da 32ª Reunião Ordinária do Curso de Licenciatura em 
Computação, realizada no dia 09 de novembro de 2017”) foi aprovada a proposta de 
criação de uma Comissão para Estudo e Divulgação do Curso de Licenciatura em 
Computação. Para o início das atividades dessa comissão, o professor comentou que um 
dos pontos propostos foi a criação de um site próprio do curso, com a finalidade de 
publicar informações do curso, dos alunos, publicações relacionadas ao curso, e demais 
aspectos de interesse que possam ser atrativos para potenciais alunos. Para isso, é 
necessário que seja definido um subdomínio para o site. Sendo assim, após ampla 
discussão pelos membros do colegiado, onde todos contribuíram com várias ideias, o 
sub-domínio “http://www.lcjs.ufpr.br” foi a proposta aprovada por todos. 6)  
REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE CURSO: professor Robertino Mendes 
Santiago Junior apresentou ao colegiado o pedido de Trancamento de Curso do aluno  
Hermínio Rogério Garcia (GRR20181934), explicando que o pedido necessita de 
aprovação em colegiado pelo fato do aluno não possuir aprovação em nenhuma disciplina, 
uma vez que ele entrou na universidade esse semestre. Após ler o pedido e o motivo  
apresentado pelo aluno, o colegiado aprovou, por unanimidade, o pedido de trancamento 
para o 1º e 2º semestres de 2018. INFORMES: 1) RELATO SOBRE A PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTO: o professor Carlos Roberto Beleti Junior e o aluno Vitor Hugo S. Alencar 
comentaram sobre sua participação no evento Computer on The Beach, que aconteceu 
em Florianópolis, dos dias 22 a 24 de março. O professor comentou que foi a primeira vez 
que participou do evento e complementou dizendo que, apesar de ser um evento mais 
voltado para ciência e sistemas de computação, achou o evento muito relacionado ao 
curso de Licenciatura em Computação por ter muitos trabalhos voltados para a área de 
ensino e educação em computação, contando ainda com resumos, artigos completos, 
concurso de trabalhos técnicos de pesquisa e de extensão, workshops, minicursos e 
palestras. Ambos frisaram ainda a importância da participação nesse tipo de evento, que 
contribui não só com experiência própria, mas pelo contato com profissionais de outras 
áreas e áreas afins. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Robertino 
Mendes Santiago Junior, às catorze horas e trinta 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 – Adriano Rodrigues Mansanera:  _____________________________________  

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior:  _______________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Docente – Selma dos Santos Rosa:  __________________________________________  
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Téc. Administrativo – Yhann Hafael Trad Perandré: _____________________________ 

Discente – Daiane Cristina Mendes Gonçalves:  _________________________________  

Discente – Vitor Hugo S. Alencar: ____________________________________________  
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ANEXO 01 

 

JURAMENTO - LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

PROMETO / 

QUE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL / 

COMO LICENCIADO EM COMPUTAÇÃO / 

SEREI FIEL AOS PRECEITOS / 

DA ÉTICA, DA CIÊNCIA E DO MAGISTÉRIO / 

PROMOVENDO O USO / 

E O DESENVOLVIMENTO/ 

DA COMPUTAÇÃO / 

EM BENEFÍCIO DO PROCESSO EDUCATIVO E DA SOCIEDADE / 

E ELEVAR O NOME / 

DA UFPR CAMPUS JANDAIA DO SUL. / 

ASSIM EU PROMETO 

 

 


