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ATA N°  04  DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CURSO  DE  LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO DO SETOR PALOTINA, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO
DE 2014.
Às catorze horas do dia seis de novembro de dois mil e catorze, na sala de professores da
área de Educação, no Bloco Didático III 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 e Loriane Trombini Frick; dos professores convidados: Roberta Chiesa Bartelmebs,
Marcos Vinicius Oliveira de Assis e Raquel Angela Speck;  do técnico em tecnologia da
informação convidado Diego Teixeira da Cruz; e da discente convidada: Débora Patrícia
Stachak. Com o número legal de membros, o professor Jéfer, saudou a todos os presentes e
declarou  iniciada  a  reunião.  Foi  incluído  o  ponto  de  pauta  número  oito  “Inclusão  de
membro docente no colegiado”, seguiu-se os pontos de pauta: 1. Aprovação da ata da 3ª
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação.  Após
correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de Inclusão do Técnico de
Tecnologia  da  Informação  no  Colegiado  do  Curso.  O  colegiado  aprovou  por
unanimidade o ingresso do técnico Diego Teixeira da Cruz como membro do Colegiado. 3.
Solicitação de Indicação de representante discente no Colegiado ao CALICOMP.  O
professor Jéfer informou que encaminhou um ofício ao CALICOMP solicitando a indicação
de  um membro  discente  para  compor  o  Colegiado  do Curso.  Dessa  forma,  a  discente
Débora Patrícia Stachak foi indicada como titular, sendo aprovado por unanimdade pelo
Colegiado.  4.  Relatório  do  Planejamento  Estratégico  do  curso.  O  professor  Jéfer
apresentou ao Colegiado o Relatório de Planejamento Estratégico do curso no ano de 2014,
evidenciando  seus  objetivos  e  metas.  5.  Disciplinas  2015.  Foi  informado  que  a  grade
horária para o primeiro semestre do ano de 2015 está definida e disponível para os alunos
no site  do professor Jéfer. 6.  Recepção dos calouros. Foram sugeridas atividades  para
serem realizadas na primeira  semana do ano letivo de 2015 para recepcionar  os novos
alunos, dentre elas sugeriu-se: apresentação do curso, docentes e disciplinas; mini palestras
com convidados da área de psicologia e ensino da computação; oferta de cursos na área de
computação pelos professores do curso; e  recepção organizada pelo Centro Acadêmico.
Para  realização  dessas  atividades  serão  contactados  os  profissionais  para  consulta  de
disponibilidade de data e horário, dessa forma o cronograma final da semana de recepção
dos calouros será oficializado até o início de fevereiro.  7. Reestruturação das fichas 1 –
NDE.  Foram apresentadas as propostas de reformulação das fichas 1 das disciplinas do
curso  elaboradas  pelo  Núcleo  Docente  Estruturante,  dentre  elas,  a  professora  Loriane
explanou sobre as mudanças propostas nas disciplinas da área de Ensino, as quais foram
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elaboradas para atender o perfil do curso, sendo que até então estão voltadas para a área de
Ensino  de  Ciências.  Para  isso,  foram  sugeridas  alterações  na  bibliografia  e  nas
nomenclaturas das disciplinas. Foi sugerido também a alteração de oferta das disciplinas,
sendo  que  a  disciplina  Fundamentos  da  Educação  passaria  a  ser  ofertada  no  primeiro
semestre  do  curso  enquanto  que  a  disciplina  Políticas  Educacionais  e  Gestão  Escolar
passaria para o segundo. O professor Jéfer apresentou  as mudanças propostas para área de
Computação,  dentre  elas  alteração  nas  bibliografias  e  periodização  da  disciplina
Inteligência Artificial do oitavo semestre para o quinto semestre, com o intuito de permitir
que os alunos tenham o conteúdo de Inteligência Artificial em tempo de utilizarem no TCC.
As demais alterações podem ser consultadas no relatório elaborado pelo NDE a partir da
reunião realizada no dia dois de dezembro de dois mil e catorze. O colegiado aprovou por
unanimidade  as  sugestões  apresentadas,  dessa  forma  serão  discutidas  jutamente  com o
colegiado do curso de Licenciatura em Computação do Câmpus de Jandaia para que seja
encaminhada  uma única  proposta  de  reformulação  ao  CEPE.  8.  Inclusão  de  membro
docente no colegiado.  O professor Marcos Vinicius Oliveira de Assis foi indicado pelo
Departamento de Engenharias e Exatas para compor o colegiado do curso, substituindo a
professora Juliana Dotto. O colegiado aprovou por unanimidade.  9. Assuntos Gerais. O
professor  Jéfer  informou  que  encaminhou  um  ofício  ao  Departamento  de  Sociais  e
Humanas  solicitando  mais  um  membro  docente  para  compor  o  colegiado  do  curso,
respaldado pela  Resolução 12/14 – COPLAD.  O professor também comentou sobre o
contato  realizado  com  outras  universidades  que  ofertam  o  curso  de  Licenciatura  em
Computação como a UFPE, UFRA e UNISC, as quais apresentaram perspectivas boas de
seus cursos. O contato com essas universidades será mantido a fim de partilhar experiências
para o bom desenvolvimento do curso.  Foi informado que o  grupo de pesquisas de Ensino
de Ciências Exatas e Tecnologias, liderado pelo professor Carlos Henrique Coimbra Araújo
foi  cadastrado  no  CNPQ  e  certificado  pela  UFPR.  O  professor  Jéfer  apresentou  ao
colegiado a lista de produtos consumíveis que será repassada ao setor financeiro para serem
incluídos no pregão para o ano de 2015. Os professores Marcos e Raquel  informaram que
foram aprovadas as monitorias do departamento de Sociais e Humanas e Engenharias e
Exatas  para  o  ano 2015,  dessa  forma  o  curso  de  Licenciatura  em Computação  poderá
ofertar monitorias. O professor Jéfer informou que o computador servidor cedido para o
curso  pelo  CCE  será  encaminhado  até  janeiro.  Nada  mais  a  tratar,  o  professor  Jéfer
Benedett Dörr agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às quinze
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, 17 de dezembro de 2014.
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Jéfer Benedett Dörr

Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação

Vanessa Gleica Cantú Gris
Secretária

Marcos Antônio Schreiner
Hélio Henrique Lopes Costa-Monte Alto
Loriane Trombini Frick
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