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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018. 
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, na 
sala 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, Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de 
Souza e Selma dos Santos Rosa. Ainda presentes os Técnicos Administrativos Mônica 
Batoqui França e Francis Josiane Liana Baumgardt, e os discentes Daiane Cristina 
Mendes Gonçalves, Vitor Hugo Santos Alencar e o discente convidado Mateus Morial 
Carrascoso. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Roberto Beleti Junior, Carlos 
Eurico Galvão Rosa, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e Rogério Ferreira da Silva. ORDEM 
DO DIA: 1) POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE TURNO DO CURSO: o presidente 
Alexandre Prusch Züge deu início à reunião dando a palavra para a aluna Daiane Cristina 
Mendes Gonçalves, a qual solicitou ao colegiado a participação do discente Mateus 
Morial Carrascoso na reunião como ouvinte, sendo aceito por todos. Em seguida, o 
presidente Alexandre Prusch Züge informou ao colegiado a necessidade de responder o 
processo 23075.027695/2018-36, sobre interesse em mudança de turno, relatando que a 
Coordenação do Curso foi consultada pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. Eduardo 
Salles de Oliveira Barra, acerca da tramitação do processo referente à mudança de turno 
do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Também relatou que, segundo informações 
concedidas pela Direção do campus, há um interesse de instâncias superiores para que o 
curso de Licenciatura em Computação também tenha turno de funcionamento alterado 
para o noturno, em conjunto com o curso de Ciências Exatas. Esta proposta leva em 
consideração que vários docentes atuam nas duas licenciaturas, e a manutenção do 
curso de Computação no turno matutino dificultaria a alocação de trabalho para os 
docentes que precisariam trabalhar nos turnos matutino e noturno, ainda mais 
considerando questões trabalhistas referentes à jornada de trabalho e intervalo para 
descanso. O professor Alexandre Prusch Züge relatou ainda que, em conversas com o 
vice-diretor do campus, professor José Eduardo Padilha de Sousa e com o vice-
coordenador do curso, professor Carlos Roberto Beleti Junior, surgiu a ideia de formular 
uma proposta própria, diferente da inicial: alterar o curso de Licenciatura em Computação 
para o turno vespertino. Uma reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Licenciatura em Computação foi convocada para tratar especificamente desse assunto e, 
após o relato do coordenador do curso, foi aberto para debate e todos os membros do 
NDE fizeram suas colocações. Os professores que participaram da reunião se mostraram 
amplamente contrários a proposta de trocar para o turno noturno. Alguns problemas foram 
elencados, tendo especial destaque o fato de que o curso noturno atrairia alunos com um 
perfil diferente do atual, a saber, alunos que trabalham durante o dia e dificilmente 
participam de pesquisa e extensão. Além disso, foi lembrado que o curso de Licenciatura 
em Computação da UFPR em Palotina, que é noturno, tem uma procura parecida com o 
curso de Jandaia do Sul, não mostrando vantagem em termos de concorrência nos 
processos seletivos. Quanto ao turno vespertino, foram apontadas algumas vantagens em 
relação ao turno matutino, incluindo uma maior facilidade de encontrar campos de Estágio 
e para intervenções dos Projetos de Extensão, considerando que boa parte das escolas 
também opera no turno matutino. Também foi ponderado que a necessidade de oferta de 
disciplinas deve aumentar durante o período de transição, visto que discentes têm o 
direito de realizar as aulas de disciplinas nas quais foram reprovados no turno em que 
ingressaram. Assim, foi decidido que, caso o curso mude de turno, seja solicitada a 
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contratação de professores temporários para o período de transição. Os discentes 
também contribuíram com a discussão, mencionando que tiveram pouco tempo para 
discutir com seus pares e se posicionarem sobre o assunto, informando que em reunião 
entre os alunos, os mesmos se mostraram muito divididos com a ideia de mudança do 
turno. Os discentes elencaram ainda diversos aspectos que merecem ser analisados, 
como por exemplo, o transporte dos alunos, que no período da tarde poderia sofrer 
algumas dificuldades e talvez até impactar no interesse de novos alunos no curso. Esse 
assunto foi bastante discutido e os mesmos disseram que irão buscar mais informações 
sobre o transporte e o NDE do curso levará em consideração esse tema no momento de 
reordenar o curso para o novo período. Por fim, após amplo debate, o presidente 
Alexandre Prusch Züge colocou em votação a proposta que está sendo submetido pelo 
NDE: mudar o turno do curso de Licenciatura em Computação para o turno vespertino, 
para os ingressantes a partir de 2019. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, o presidente, professor Alexandre Prusch Züge, às doze horas e 
quinze 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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