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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez minutos, em encontro
on-line, na plataforma Teams, 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: Carlos Eurico Galvão Rosa, Helena Macedo Reis, Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto,
Maytê Gouvea Coleto Bezerra, Rodrigo Clemente Thom de Souza e Rogério Ferreira da Silva. Ainda
presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza, bem como o representante dos
Técnicos Administra�vos em Educação (TAE), Wilson da Silva Mar�ns. Ausência não Jus�ficada: Adriano
Rodrigues Mansanera e Marcelo Franco de Oliveira. Expediente: Apreciação da ata da 54ª reunião
ordinária, realizada em vinte e dois de fevereiro. Também apreciadas as atas 61ª e 62ª das reuniões
extraordinárias realizadas em dezessete de março. As atas foram APROVADAS por unanimidade. Ordem
do dia: 1) TROCA DE CÓDIGO DE VAGA DO DOCENTE MIGUEL JORGE BERNABE FERREIRA: O professor
Alexandre Prusch Züge apresentou a necessidade de alterar o código de vaga do docente Miguel Jorge
Bernabe Ferreira, ora sob o código de vaga da docente Gisele Strieder Philippsen, cujo afastamento se
encerra no mês de junho para o código de vaga oriundo do afastamento da docente Paola Beatriz
Sanches, com o obje�vo de prorrogar a permanência do professor subs�tuto e garan�r as atribuições
didá�cas des�nadas ao mesmo. O procedimento está sendo instruído sob número
SEI: 23075.022878/2022-41. A troca de código de vaga foi aprovada por unanimidade. 2) REABERTURA
DE TESTE SELETIVO PARA A DISCIPLINA DE LIBRAS: O professor Alexandre Prusch Züge apresentou a
necessidade de reabertura do processo sele�vo para docente subs�tuto da disciplina de LIBRAS, tendo
em vista a desistência dos candidatos classificados em processo anterior. O procedimento está sendo
instruído no processo SEI 23075.074189/2021-31. A reabertura foi aprovada por unanimidade. 3)
APRECIAÇÃO DE BANCA TCC: Apreciação de banca de TCC: “Usabilidade e interação de um aplica�vo
como ferramenta que favoreça a interação humana.” Acadêmico: Vinicius Guidolin dos Santos. Data:
29/04/2022, 10h30, em plataforma remota. Banca: Profa. Dra. Helena Macedo Reis (orientadora), Prof.
Dr. Rodrigo Clemente Thom de Souza (UFPR-JA), Profa. Me. Camila Andrade de Macedo (UFPR-JA). A
referida banca foi aprovada por unanimidade. 4) COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE: O professor Alexandre Prusch Züge apresentou a necessidade de renovação e emissão de portaria
para a composição do Nucleo Docente Estruturante - NDE. Após consulta ao colegiado foram
referendados os seguintes nomes: Alexandre Prusch Züge, Carlos Eurico Galvão Rosa, Helena Macedo
Reis, Helio Henrique Lopes Costa Monte-Alto, Maytê Gouvea Coleto Bezerra e Rodrigo Clemente Thom de
Souza. 5) RODÍZIO NA COORDENAÇÃO DE CURSO: O professor Alexandre Prusch Züge mo�vado por
conversas com componentes do colegiado, trouxe a discussão sobre a coordenação de curso, que ora tem
funcionado no sistema de decanato. É consenso que o funcionamento por decanato é desgastante para o
curso, sendo ressaltado a importância de uma solução, através de consulta pública para a ra�ficação de
uma chapa com coordenação e vice-coordenação. Após discussão foi apresentado dois
encaminhamentos: a) Que para quando da retomada da normalidade de uma coordenação de curso
eleita, com a antecedência de seis meses para o término do mandato, será proposta discussão no
colegiado sobre como se dará a transição e quais serão as possíveis candidaturas. b) Poderá ser chamada
reunião extraordinária semanal para tratar do impasse da coordenação por decanato. 6) PRIC 2022/1: Foi
proposto abrir documento compar�lhado para tratar do PRIC 2022/1. A redação terá como principal
preocupação indicar a dificuldade de contemplar os trabalhos didá�cos no calendário de 15 semanas. O
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encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 7) CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2022: A
coordenação informou que recebeu da direção o pedido para indicar possíveis eventos de interesse das
coordenações de curso e demais unidades administra�vas. Foi mencionado o “Bicentenário da
Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”, dentro da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia. O coordenador Alexandre Prusch Züge, lembrou que a úl�ma edição da "SNCT" foi
organizada pelo curso, quando �vemos o tema da Inteligência Ar�ficial como mobilizadora do evento. Foi
sugerido indicar a "SNCT" como evento a ser construído pelo campus, com a par�cipação dos demais
cursos. A "SNCT" acontece até 10 de dezembro. O evento a "Hora do código" também foi colocado no rol
de eventos do interesse do curso, sendo a "Hora do código" ficará sob a responsabilidade de organização
do servidor docente Rogério Ferreira da Silva. A previsão de realização do evento é a primeira semana de
dezembro. O informa�vo a ser passado à direção foi aprovado por unanimidade.  8) ESTÁGIO
PROBATÓRIO DA DOCENTE HELENA MACEDO REIS: o professor Alexandre Prusch Züge apresentou o
resultado do processo avalia�vo da terceira etapa do estágio probatório da docente Helena Macedo Reis.
O referido resultado conferiu à docente a nota máxima (100 pontos). Entre os membros da reunião
havia servidores que compuseram a banca: os docentes Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto
e Rodrigo Clemente Thom de Souza. Ambos corroboraram ao sublinhar que a expressiva nota alcançada
pela servidora, refle�u a excelência que a mesma a�ngiu no período avalia�vo. Todo o processo está
documentado sob o número SEI: 23075.018048/2022-10. O resultado foi homologado com a aprovação
unânime do colegiado. 9) CONVITE PARA ORGANIZAÇÃO DO COLI: o docente Alexandre Prusch Züge
informou que recebeu o comunicado do coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas,
Marcelo Valério, sobre a necessidade de posicionamento quanto a par�cipação na organização do
COLI: "O Congresso de Licenciaturas (COLI) é um projeto de natureza cien�fica organizado como um
espaço de discussão de temas educacionais relacionados, em especial, ao que tange a assuntos
concernentes à licenciatura". Ouvido o colegiado, o encaminhamento aprovado foi de verificação por
parte da docente Maytê Gouvea Coleto Bezerra junto ao docente Marcelo Valério, a fim de verificar datas
e a confirmação da par�cipação na comissão de organização do congresso. 10) Comissão Orientadora de
Estágios (COE): os docentes Alexandre Prusch Züge, Adriano Rodrigues Mansanera, Helena Macedo Reis
e Rodrigo Clemente Thom de Souza, sob a presidência do primeiro, foram indicados para Comissão
Orientadora de Estágios (COE) do curso. A indicação foi aprovada por unanimidade.  Informes e
comunicados:  a) A�vidades forma�vas: o professor Alexandre Prusch Züge informou que está vigente
até o dia 06 de maio a entrega das a�vidades forma�vas por parte dos discentes, solicitando que os
demais professores ajudem na divulgação junto ao alunado. Nada mais havendo a tratar, o coordenador,
professor Alexandre Prusch Züge, às onze horas e cinquenta e um 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.

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 21/06/2022, às 18:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL POLICENO DE SOUZA, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 21/06/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO FERREIRA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EURICO GALVAO ROSA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILSON DA SILVA MARTINS, TECNICO DE
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TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 22/06/2022, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HELIO HENRIQUE LOPES COSTA MONTE ALTO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAYTE GOUVEA COLETO BEZERRA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/06/2022, às 21:12, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4449891 e o
código CRC 5FDDD335.

Referência: Processo nº 23075.011186/2022-78 SEI nº 4449891

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

