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ATA N°  02  DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CURSO  DE LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO DO SETOR PALOTINA, REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE
2014.
Às catorze horas e vinte minutos do dia oito de outubro de dois mil e catorze, na sala de
reuniões do Bloco Administrativo do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná,
reuniu-se o Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação do Setor Palotina, sob a
presidência  do Coordenador  pro tempore do  Curso,  professor  Jéfer  Benedett  Dörr;  dos
professores membros: Marcos Antônio Schreiner, Hélio Henrique Lopes Costa-Monte Alto,
Loriane Trombini Frick e Juliana Dotto; dos professores convidados: Raquel Ângela Speck,
Marcos  Vinicius  Oliveira  de  Assis,  Wander  Mateus  Branco  Meier  e  Roberta  Chiesa
Bartelmebs; do técnico em tecnologia da informação Diego Teixeira da Cruz e do discente
convidado Mateus Miloch Soares.  Com o número legal de membros,  o professor Jéfer,
saudou a todos os presentes e declarou iniciada a reunião com os seguintes pontos de pauta:
1. Leitura da ata da Primeira Reunião Ordinária. Após a leitura da ata, a mesma foi
aprovada  por  unanimidade.  2.  Regulamentação  das  Atividades  Formativas.  Os
professores  Jéfer  e  Roberta  apresentaram para  o  colegiado  a  Regulamentação  das
Atividades Formativas do Curso de Licenciatura em Computação, ficou definido que este
documento será encaminhado por e-mail para os presentes, para que na próxima reunião
seja discutido e aprovado.  3. Aprovação do C.A.  O professor Jéfer comentou sobre os
trâmites para criação do Centro Acadêmico de Licenciatura em Computação, que envolve a
aprovação de seu Estatuto pelo colegiado, dessa forma este documento será encaminhado
aos membros do colegiado para que possa ser discutido e votado na próxima reunião.  4.
Organização  da  semana acadêmica.  Foi  comentado  que  as  semanas  acadêmicas  dos
cursos do Setor Palotina sejam realizadas preferencialmente no mesmo período. O Centro
Acadêmico, quando instituído, ficará responsável pela organização da mesma. 5. COE. Foi
informado,  que  será  repassado  ao  Departamento  de  Sociais  e  Humanas  os  membros
indicados  para  constituição  da  COE,  para  que  dessa  forma  seja  emitida  a  portaria  de
constituição.  O Colegiado definiu que o mandato dessa comissão será de dois anos.  6.
Avisos. Será  encaminhado  ao  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas  a  indicação  dos
membros para compor o NDE, para que seja emitida a portaria de constituição. O professor
Jéfer  comentou  sobre  a  solicitação  feita  em  fevereiro  ao  CCE,  para  que  sejam
disponibilizados  wiki  e  redmine  localmente,  a  fim de  aprimorar  o  desenvolvimento  de
atividades no curso. Também foi informado que devido a questões burocráticas, não será
possível firmar a parceria com o SENAI para a oferta da pós-graduação em conjunto com a
UFPR. Foram apresentados os livros adquiridos, disponíveis para empréstimo na Biblioteca
do Setor. O professor Marcos discorreu sobre o processo necessário para criação de um
grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ, para que o curso possa desenvolver projetos de
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iniciação científica. Visto que os requisitos não podem ser atendidos no momento, sugeriu-
se que o curso seja vinculado a um grupo de pesquisa já existente de outra universidade ou
câmpus. O professor Jéfer informou que é necessário solicitar no início do próximo ano as
vagas para monitores de disciplinas, bem como é importante elaborar os projetos de FDA
previamente para que possa ser enviado logo que abrir  o edital,  geralmente também no
início do ano. Foi informado aos docentes que repassem ao setor financeiro os itens que
tenham intenção em adquirir por meio de FDA, para que sejam inseridos no pregão. Nada
mais a tratar, o professor Jéfer Benedett Dörr agradeceu a presença de todos, dando por
encerrada a reunião às dezoito horas e dez minutos, da qual eu, Vanessa Gleica Cantú Gris,
Secretária das Coordenações de Cursos lavrei a presente ata,  que depois de discutida e
aprovada, dato e assino com os demais presentes.

Palotina, 08 de outubro de 2014.

                                                  
Jéfer Benedett Dörr

Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação

Vanessa Gleica Cantú Gris 
Secretária

Marcos Antônio Schreiner

Hélio Henrique Lopes Costa Monte Alto

Juliana Dotto

Loriane Trombini Frick

Raquel Ângela Speck
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