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ATA N°  03  DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CURSO  DE  LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO DO SETOR PALOTINA, REALIZADA EM 06 DE NOVEBRO DE
2014.
Às catorze horas do dia seis de novembro de dois mil e catorze, na sala de reuniões do
Bloco  Didático  II  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; dos professores convidados: Marcos Vinicius Oliveira de Assis e Roberta
Chiesa Bartelmebs e do também convidado técnico em tecnologia da informação Diego
Teixeira da Cruz. 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  Segunda  Reunião  Ordinária. Após  a  leitura  da  ata,  a  mesma  foi  aprovada  por
unanimidade. 2. Workshop com o professor Trovon em Curitiba.  A professora Loriane
relatou  que  ela  e  os  professores  Jéfer  e  Marcos  Schreiner  estiveram  reunidos  com  o
professor Trovon, idealizador dos Cursos de Licenciatura do Setor Palotina e Jandaia do Sul
e após amplo debate se chegou a conclusão que o projeto pedagógico do Curso deverá
sofrer  algumas  modificações,  visto  existirem  alguns  equívocos  e  enfoques  pouco
relacionados com o objetivo do Curso e que é interessante que essas mudanças sejam feitas
o mais breve possível. Sugeriu então que o NDE do Curso se reúna dia 20 de Novembro
para estudar as diretrizes curriculares do Curso de Licenciatura em Computação e propor
alternativas e sugerir  as mudanças que sejam consideradas necessárias.  3. Estágios dos
alunos.  Ficou decidido que após a reunião do NDE será analisado novamente como será
organizado os estágios dos alunos. 4. Perfil dos formandos. Ficou decidido que na reunião
do NDE será feita uma análise do que se espera do perfil do aluno egresso. 5. Encontro de
Práticas  e  Recursos  Educacionais  Abertos  –  REA  PARANÁ.  O  professor  Jéfer
apresentou o boletim informativo volume dois, primeira edição de dois mil e catorze aos
membros  presentes.  6.  Sites  dos  professores. O professor  Jéfer  sugeriru  que  todos  os
docentes criem blogs ou sites onde poderão colocar informações relevantes sobre o curso.
7.  Aprovaçao  do  regimento  de  criação  do  Centro  Acadêmico  de  Licenciatura  em
Computação – Setor Palotina.  O professor Jéfer apresentou o regimento aprovado em
Assembleia dos alunos do curso e o mesmo foi aprovado por unanimidade, porém com
pequenas alterações, sendo: Foram retiradas as palavras “taxas e mensalidades” do Inciso I
do  Artigo  10º,  foram  acrescentadas  as  palavras  “no  âmbito  da  universidade”  após  as
palavras festas e torneios no inciso III do parágrafo 3º, foi substituída a palavra “diretoria”
por “assembléia” no $3 do artigo 11.  8. Indicação de membro técnico administrativo
para  compor  o  colegiado  do  Curso.  Foi  indicado  por  unanimidade  o  técnico  em
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informação Diego Teixeira da Cruz para fazer parte da composição do colegiado do Curso
de Licenciatura  em Computação.   Nada mais  a  tratar,  o  professor  Jéfer  Benedett  Dörr
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às dezesseis horas e dez
minutos, da qual eu, Elias Naor Schlosser, Secretário das Coordenações de Cursos lavrei a
presente ata, que depois de discutida e aprovada, dato e assino com os demais presentes.

Palotina, 06 de novembro de 2014.

                                                  

Jéfer Benedett Dörr

Coordenador do Curso de Licenciatuta em Computação

Elias Naor Schlosser
Secretário

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