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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, as
quatorze horas e oito minutos, em encontro on-line, na plataforma h�ps://teams.microso�.com/, reuniu-
se o colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A sessão foi presidida pelo coordenador do
curso professor Alexandre Prusch Züge com a par�cipação dos docentes: Adriano Rodrigues Mansanera,
Helena Macedo Reis e Rodrigo Clemente Thom de Souza. A representação discente foi do aluno André
Luis Czekalski Silva. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza e o
colega Técnico Administra�vo em Educação, psicólogo do campus, Yhann Hafael Trad Perandré. Ausência
jus�ficada: Carlos Eurico Galvão Rosa. Docente presente como ouvinte: Marcelo Franco de Oliveira. Em
afastamento: Carlos Roberto Bele� Junior, Maytê Gouvea Coleto Bezerra, Rober�no Mendes San�ago
Junior e Rogério Ferreira da Silva. Expediente: Submissão da ata da 50ª reunião ordinária e das atas de
reunião extraordinária de números 53, 54 e 55. As atas foram APROVADAS por unanimidade. Ordem do
dia: 1) CRONOGRAMA E MATRÍCULAS DE TCC2: Cronograma JLC021 (TCC II 2021): até 03/07/2021:
entrega da versão escrita do TCC II para o email ins�tucional do orientador; até 13/08/2021: período de
defesas (é necessário que cada membro da banca receba uma versão escrita do TCC II com antecedência
mínima de uma semana da data agendada para a defesa); até 21/08/2021: entrega da versão final para a
Coordenação do Curso. O Cronograma foi APROVADO por unanimidade. 2) PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO
DE VAGAS DOCENTES: O professor Alexandre Prusch Züge explicou que, conforme encaminhamento do
conselho diretor, os colegiados de curso devem indicar um docente �tular e um suplente para compor
comissão de alocação de vagas docentes. A referida comissão terá o papel de construir estudo que
indique as principais prioridades, iden�ficando as áreas de conhecimento que demandam maior urgência
por recursos humanos, a fim de tornar o campus apto a receber possíveis vagas da Progepe. Após breve
discussão foram referendados os nomes do professor Alexandre Prusch Züge (�tular) e Helena Macedo
Reis (suplente). Os nomes foram APROVADOS por unanimidade. 3) CONTROLE DA TELA DOS
COMPUTADORES NOS LABORATÓRIOS: O professor Alexandre Prusch Züge trouxe a discussão sobre o
controle da tela nos aparelhos dos laboratórios ins�tucionais. O professor relatou que esta demanda
apareceu em reunião do conselho diretor. O representante técnico no colegiado, Yhann Hafael Trad
Perandré, ponderou que esta questão foi levantada no sen�do da sobre carga na rede. Neste sen�do, não
resolveria o controle, pois os alunos poderiam usar seus próprios aparelhos. Contudo, a discussão
também passou a considerar as questões pedagógicas (auxilio didá�co), interferência na autonomia,
insegurança jurídica e outros impactos que tal controle poderia auferir ao professor, de modo que houve
entendimentos diferentes dos membros do colegiado. Finalmente, o encaminhamento foi o de que será
necessária alguma segurança jurídica, bem como que o disposi�vo de controle possa ser acionado a
critério do professor. Também foi acolhida a sugestão do professor Rodrigo Clemente Thom de Souza de
solicitar à AGTIC um parecer técnico sobre o tema. Comunicados e Informes: a) O professor Alexandre
Prusch Züge informou sobre o pedido de recondução do docente Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto.
O referido docente teve seu pedido aceito pelo conselho diretor e estará apto a ministrar disciplinas nos
cursos do campus. b) O professor Alexandre Prusch Züge repercu�u junto ao colegiado, o I CICLO DE
PALESTRAS IA, sublinhando que o evento despertou o interesse de público externo ao campus, tendo sido
um importante espaço de divulgação do curso e campus.  c) O professor Alexandre Prusch Züge apontou
para a necessidade de atualização da composição colegiado. O encaminhamento foi o de enviar e-mail
aos docentes para a manifestação de interesse, bem como solicitou ao atual representante dos TAEs no
colegiado, Yhann Hafael Trad Perandré, a atualização da representação da categoria. Nada mais havendo
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a tratar, o coordenador, professor Alexandre Prusch Züge, às quinze horas e trinta e três minutos,
encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim,
pelo coordenador e demais presentes.
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