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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e 
cinco minutos, na sala 42, 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 vice coordenador do curso professor Carlos Roberto Beleti Junior, com a participação 
dos docentes: Robertino Mendes Santiago Junior, Rodrigo Clemente Thom de Souza e 
Selma dos 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 Santos Alencar. Ausências justificadas dos docentes: Adriano Rodrigues 
Mansanera, 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 
25ª Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 30 
de julho de 2018; b) Ata da 26ª Reunião Extraordinária do Curso de Licenciatura em 
Computação, realizada no dia 30 de julho de 2018; c) Ata da 37ª Reunião Ordinária do 
Curso de Licenciatura em Computação, realizada no dia 21 de junho de 2018. Atas 
aprovadas por unanimidade.  Ordem do dia: 1) ADESÃO EFETIVA DOS MEMBROS DO 
COLEGIADO E SEUS PARES AO “III VALE DA CIÊNCIA”: o professor Carlos Roberto 
Beleti Junior informou que, juntamente com outros docentes de Licenciatura em 
Computação e demais cursos, está participando da comissão do III Vale da Ciência, 
evento que acontecerá dos dias 15 a 17 de outubro. O professor informou que foi 
solicitado que durante o evento tivesse uma participação efetiva de toda a comunidade 
acadêmica, principalmente dos professores com relação à liberação dos alunos para 
participarem das atividades que aconteçam nos horários de aula. O docente apresentou 
ainda o cronograma prévio do evento, reforçando que ainda precisam de ideias de 
projetos, minicursos e demais atividades para complementar o cronograma como um todo. 
Foi colocado em votação a participação efetiva de todos no evento, sendo aprovado por 
unanimidade. 2)  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CURSO: o docente Carlos 
Roberto Beleti Junior apresentou ao colegiado o Planejamento Estratégico do curso. O 
docente informou que o documento já havia sido enviado a todos, onde foram coletadas 
as indicações de alterações e complementações de conteúdo. Após apreciação pelos 
presentes, o documento foi aprovado por todos e se encontra disponível no link: 
http://www.jandaiadosul.ufpr.br/wp-
content/uploads/2018/09/Planejamento_estrat%C3%A9gico_CCLC.pdf. 3) 
PLANEJAMENTO DE DIÁRIAS E DESTINAÇÃO DE VERBA REMANESCENTE: o vice 
coordenador Carlos Roberto Beleti Junior mencionou que todos os professores do 
colegiado receberam um e-mail para informar a coordenação quanto à participação em 
eventos até o fim deste ano. O docente explicou que este levantamento é necessário para 
que a direção possa se organizar com relação à destinação dos recursos que não forem 
utilizadas para diárias. Sendo assim, como resposta a este e-mail da coordenação, as 
seguintes demandas foram recebidas: a) solicitação de diárias pela docente Selma dos 
Santos Rosa para participação no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que 
acontecerá de 29 a 01 de novembro de 2018, em Fortaleza/CE 
(http://cbie2018.virtual.ufc.br/); b) solicitação de diárias pelo docente Carlos Roberto Beleti 
Junior para participação no VIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, que 
acontecerá dos dias 05 a 07 de dezembro de 2018, na UTFPR - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – Campus Ponta Grossa (http://www.aprepro.org.br/conbrepro/2018/). 
As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 4) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO: 
o professor Rodrigo Clemente Thom de Souza solicitou afastamento para participação 
como membro de Banca de Qualificação do aluno Lucas Busatta Galhardi na UEL – 
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Universidade Estadual de Londrina, no dia 31 de agosto de 2018. Aprovado por todos. 5) 
APROVAÇÃO DE INCLUSÃO DE DISCIPLINA OPTATIVA: o professor Carlos Roberto 
Beleti Junior informou a todos que é necessária apreciação pelo colegiado à inclusão da 
disciplina JLC050 – Gerenciamento de Projeto de Software no rol de disciplinas optativas 
para os alunos do curso de Engenharia de Produção para que sejam efetivadas as 
matrículas dos alunos na mesma. Após discussão pelos membros, a inclusão da disciplina 
foi aprovada por unanimidade. 6) SOLICITAÇÕES DE TRANCAMENTO DE CURSO: o 
docente Carlos Roberto Beleti Junior apresentou ao colegiado dois pedidos de 
trancamento de curso: a) Pedido de primeiro trancamento de curso do aluno José Carlos 
do Prado (GRR20182526). O professor informou que, mesmo se tratando do primeiro 
trancamento de curso, é necessário que o aluno possua pelo menos uma (01) disciplina 
ou unidade curricular obrigatória ou optativa do currículo de seu curso efetivamente 
cursada e aprovada na UFPR sob seu atual registro e, caso não possua uma disciplina 
cursada e aprovada na UFPR, excepcionalmente, por motivo relevante, caberá ao 
Colegiado do Curso julgar o mérito da solicitação, devidamente justificada e documentada, 
nos termos do § 1º do Art. 3º da Resolução 97-A/15 – CEPE. Sendo assim, como o aluno 
em questão não possui aprovação em disciplinas, o pedido foi apreciado pelo colegiado e, 
após ampla discussão pelos membros, analisando a justificativa apresentada pelo aluno, 
a solicitação foi deferida por unanimidade; b) Pedido de primeiro trancamento de curso do 
aluno Renã Silva dos Anjos (GRR20173525). O caso se assemelha ao anterior, visto que 
o aluno não possui aprovação em disciplinas. Porém, como mencionado nos termos do § 
1º do Art. 3º da Resolução 97-A/15 – CEPE, o aluno em questão não apresentou 
justificativa para seu pedido de trancamento. Após discussão pelos membros do colegiado, 
a solicitação foi indeferida unanimemente pelos membros do colegiado, uma vez que não 
cumpriu os requisitos da resolução que rege o tema. 7) APROVAÇÃO DAS FICHAS 02: o 
docente Carlos Roberto Beleti Junior apresentou ao colegiado as Fichas 02 que foram 
alteradas das disciplinas ministradas no segundo semestre: JAN024 - Políticas 
Educacionais e Gestão Escolar, JLC062 - Cálculo Diferencial e Integral, JAN026 - 
Psicologia da Educação, JLC016 - Prática Pedagógica II, JLC033 - Banco de Dados, 
JLC054 - Programação para Dispositivos Móveis, JLC050 - Optativa I – Gerenciamento 
de Projeto de Software, JLC057 - Teoria da Computação, JLC067 - Estágio 
Supervisionado IV e JAN030 – História da Ciência e Tecnologia. Todas as Fichas 02 foram 
aprovadas por unanimidade. INFORMES: 1) APROVAÇÕES AD REFERENDUM: o 
docente Carlos Roberto Beleti Junior apresentou ao colegiado as seguintes aprovações 
ad referendum: a) Ad Referendum nº 1/2018/UFPR/R/JA/CCLC. Homologação do 
resultado do teste seletivo para professor substituto da professora Maytê Gouvêa Coleto 
Bezerra (processo 23075.032973/2018-77); b) Ad Referendum nº 
2/2018/UFPR/R/JA/CCLC. Aprovação do Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA) do 
aluno Rafael Henrique Rossato sob orientação do professor Robertino Mendes Santiago 
Junior; c) Afastamento da professora Selma dos Santos Rosa dos dias 06 a 08 de agosto 
de 2018 para participação em Banca de Mestrado, Reunião do projeto IGLO e Reunião do 
Projeto MEC-RED na UFPR-Curitiba/PR; d) Afastamento do docente Rodrigo Clemente 
Thom de Souza, no dia 09 de agosto de 2018 para participação em Banca Examinadora 
do Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Professor Temporário de Ensino 
Superior na UNESPAR - Apucarana/PR. 2) BANNER DO CURSO PARA A FEIRA DE 
CURSOS: o vice coordenador Carlos Roberto Beleti Junior informou a todos que foi 
elaborado um banner do curso para utilização na Feira de Profissões que acontecerá em 
Curitiba-PR, dos dias 23 a 26 de agosto. O professor informou que o valor do banner ficou 
em R$ 75,00 e pede a colaboração dos membros do colegiado para a divisão desse valor, 
como já acontece normalmente com gastos similares do colegiado. 3) IMPORTÂNCIA DA 
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PRESENÇA EM REUNIÕES DE COLEGIADO: o docente Carlos Roberto Beleti Junior 
reforçou a importância da participação de todos em reuniões de colegiado, mencionando 
a relevância dos assuntos discutidos e da contribuição de todos, bem como ressaltou que 
as reuniões colegiadas têm prioridade sobre outras atividades. O professor mencionou 
ainda que o calendário de reuniões aprovado na primeira reunião ordinária de colegiado 
do ano auxilia na programação de todos. 4) PALESTRA SOBRE A SBC: o professor 
Robertino Mendes Santiago Junior informou que acontecerá no câmpus uma palestra com 
a professora Thelma Elita Colanzi Lopes, representante da SBC (Sociedade Brasileira de 
Computação) na UEM. O professor informou que a palestrante sugeriu algumas datas e, 
previamente, está agendada para acontecer no dia 19 de setembro no período da manhã. 
Foi reforçado ainda que os professores dispensem os alunos para poderem participar da 
palestra, visto que contribuirá para a formação dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, 
o vice presidente, professor Carlos Roberto Beleti Junior, às quinze horas e dez 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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