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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala 41, 
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 Roberto Beleti Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza. Ainda 
presentes os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Felipe Augusto Borges e 
o discente Vitor Hugo S. Alencar. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues 
Mansanera, Carlos Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Rogério Ferreira 
da Silva e Selma dos Santos Rosa. Ordem do dia: 1) ANÁLISE DO RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE VAGAS E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROFESSOR EFETIVO: o presidente Robertino Mendes Santiago Junior começou 
a reunião contextualizando os demais sobre o ponto em questão, apresentando ao 
colegiado do curso o relatório da comissão de estudo de vagas docentes, instituída pelo 
Conselho Diretor do Campus com a finalidade de desenvolver um estudo para alocação 
de vagas docentes que tem por objetivo definir as prioridades de contratação de docentes 
para o ano de 2018. Para o desenvolvimento do estudo foram consideradas 
primeiramente as áreas de atuação descobertas em cada curso e em seguida a carga 
horária média dos docentes por curso. Seguindo esses critérios, a comissão emitiu 
parecer com a definição das seguintes vagas, nesta ordem: 1) Engenharia Agrícola, área 
Máquinas; 2) Engenharia de Produção, área Processos Industriais, Ergonomia e 
Segurança do Trabalho; 3) Engenharia de Alimentos, área Microbiologia Geral, 
Microbiologia de Alimentos e Processos Fermentativos; 4) Licenciatura em Ciências 
Exatas, área Ensino de Química; 5) Licenciatura em Computação, área Informática na 
Educação. Houve a disponibilização de três vagas docentes para o Campus de Jandaia 
do Sul (Ofício UFPR nº 711/17-R, gabinete do Reitor), portanto o relatório em questão foi 
apresentado em reunião do Conselho Diretor para que a distribuição dessas vagas 
seguisse o estabelecido no mesmo. O professor informou ainda que havia um acordo 
entre as coordenações de curso para que a próxima vaga de docente recebida pelo 
Campus iria para o curso de Licenciatura em Computação. O docente Carlos Roberto 
Beleti Junior, que participou da Comissão de Alocação de Vagas, complementou 
informando que o acordo mencionado pelo presidente foi levado até a Comissão e, por 
maioria, não foi considerado.  Foi apresentado ainda um despacho (Processo SEI nº 
23075.008189/2018-48) emitido pela direção do Campus distribuindo as três vagas para 
os cursos de Licenciatura em Computação, Engenharia Agrícola e Engenharia de 
Produção, não seguindo assim a ordem proposta pela comissão ou o que havia sido 
acordado em Reunião do Conselho Diretor. Após ampla discussão, o presidente Robertino 
Mendes Santiago Junior colocou em votação a aceitação ou não do estudo da comissão 
de vagas, ficando com o seguinte resultado: 5 votos para a aceitação do Relatório 
condicionado ao cumprimento do acordo entre coordenações de uma vaga ser destinada 
a Licenciatura em Computação e uma abstenção (Técnico Administrativo Felipe Augusto 
Borges). Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Robertino Mendes Santiago 
Junior, às treze horas e vinte 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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Secretária – Mônica Batoqui França  __________________________________________  

Presidente – Robertino Mendes Santiago Junior:  _______________________________  

Docente – Alexandre Prusch Züge:  __________________________________________  

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior:  _______________________________________  

Docente – Rodrigo Clemente Thom de Souza:  __________________________________  

Tec. Admin. – Felipe Augusto Borges: _________________________________________ 

Discente – Vitor Hugo S. Alencar: ____________________________________________  

 

 
 
 

 


