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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta
e um minutos, no Sala de Reuniões do Centro de Eventos - UTFPR-DV realizou-se a décima
reunião ordinária de 2017 do(a) Coordenação do Curso de Engenharia de Software, a qual
foi conduzida pelo(a) coordenador, professor Rafael Alves Paes de Oliveira e teve como
pauta: (1) Avisos gerais; (2) Compra de livros; (3) Concurso COENS ; (4) ERES 2017; (5)
Extensão do afastamento do professor Talau. (1) Avisos gerais, (1) O almoxarifado
começou a controlar as quantidades de itens solicitados pelos servidores. Por isso, de agora
em diante, quando algum servidor solicitar uma quantidade de itens acima do considerado
normal pelo almoxarifado, o servidor deverá justificar a necessidade da quantidade
solicitada. (2) A universidade aprovou uma semana de recesso para os estudantes em cada
semestre letivo. Apesar de haver aula para os estudantes durante a semana de recesso, os
docentes terão atividades internas. (3) A partir de 2018, haverá uma atividade de recepção
para calouros durante o período de matrícula. As atividades que serão realizadas ainda
precisam ser definidas. (4) O novo estagiário dos laboratórios de informática já está em
atividade, sob a coordenação do professor Rodrigo. (5) Em breve será realizada a reforma
dos laboratórios de informática 1 e 2. A reforma visa o ajuste do layout além do aumento de
capacidade do laboratório 2. Além disso, foi informado que a sala B3-S5 em breve estará
disponível como novo laboratório de informática. (6) Os horários de aula para o próximo
semestre deverão ser fechados pela coordenação até dia 07/11/2017. (2) Compra de livros,
O professor Rafael relembrou o processo de compras de livros desde que assumiu a
coordenação. Atualmente, existe uma lista de livros que devem ser comprados no valor total
de R$ 4.060,00. Contudo, esse valor não cobre a necessidade de livros para o
reconhecimento do curso. Por isso, o professor Rafael mobilizou alguns diretores da
universidade para apresentar a necessidade de comprar mais livros. Como resultado dessa
reunião, foram disponibilizados mais R$ 24.500,00, que já foram usados para comprar novos
livros. (3) Concurso COENS , Foi explicado o problema que ocorreu com o edital anterior
para a vaga de Engenharia de Software, a saber, o edital ainda se encontrava aberto apesar
da COGERH ter informado que o edital já estava encerrado. Dessa forma, o candidato
aprovado em terceiro lugar no edital, que ainda não tinha sido chamado, acionou a justiça e
agora e a universidade está verificando como proceder. Enquanto isso, o concurso para
professor na área de Engenharia de Software que foi aberto recentemente, teve 3 inscritos
até o momento. (4) ERES 2017, Foi apresentado o conceito das escolas regionais e a
história do ERES 2017. Foi informado que o evento será realizado na UTFPR Câmpus Dois
Vizinhos em 2018. Em breve deverá ser montado um comitê para a preparação do evento. O
professor Newton sugeriu a possibilidade de unir o evento com a semana acadêmica da

COENS. O professor André sugeriu conversar com a SUDOTEC para evitar conflito com
data do evento. (5) Extensão do afastamento do professor Talau, O professor Rafael
transmitiu as seguintes informações conforme solicitado a ele pelo professor Talau: Apesar
de ter seu retorno marcado para Março de 2019, o professor Talau gostaria de extender seu
afastamento para mais um ano. O motivo para essa extensão seria o interesse me realizar
um Sandwich nos EUA. O professor Talau teria argumentado que não existe bolsa para este
Sandwich e por isso, ele mesmo custearia todas as despesas. Além disso o professor Talau
teria ressaltado a importância dessa experiência para seu desenvolvimento pessoal.
Encerrado o repasse das informações pelo professor Rafael, os membros da coordenação
se manifestaram da seguinte forma. O professor Fernando questionou o posicionamento da
universidade em relação ao direito do professor Talau para essa extensão. O professor
Rafael apresentou as vagas conforme descritas no PLANCAP do Câmpus. O professor
Marlon questionou se já não havia sido definido que os afastamentos seriam limitados a 3
anos. Após várias discussões entre os professores, concluiu-se a necessidade de mais
informações em relação ao tempo disponível para afastamentos. O professor André e Marlon
relembraram algumas das discussões que ocorreram durante o período em que o professor
Talau se preparava para afastamento. O professor Fernando sugeriu que o professor Talau
apresentasse para a apreciação da COENS um cronograma e um plano de trabalho para
esse ano extra de afastamento. O professor André questionou se haveria um substituto
disponível para cobrir o afastamento do professor Talau. O professor Gabriel questionou o
fato do professor Talau não ter vindo pessoalmente aos membros da COENS para
apresentar seu interesse em extender seu afastamento em vez de passar um recado pelo
professor Rafael. Adicionalmente, o professor Gabriel questionou se seria justo dar mais um
ano para um membro da coordenação que, até agora, contribuiu menos com a coordenação
do que os demais e ainda assim já vai se afastar mais tempo do que seus demais colegas
de coordenação que também estão fazendo doutorado. Finalmente o professor Gabriel
sugeriu que se houver a disponibilidade de um substituto para o ano extra do professor
Talau, que a vaga fosse dada ao professor Rodrigo, que ainda não possui doutorado. O
professor Lúcio apresentou algumas dúvidas em relação a tabela de afastamentos do
PLANCAP e sugeriu que o Diretor de Pesquisa (prof. Frederico) fosse chamado para
esclarecer as dúvidas. Por fim, o professor Marlon se a COENS tem direito a vaga
pretendida pelo professor Talau. Após várias discussões, o grupo concluiu que primeiro
devemos verificar se a vaga pretendendida pelo professor Talau existe. Caso a vaga exista,
deverá ser realizada uma nova reunião para discutir o que será feito com essa vaga. Nada
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Gabriel Costa Silva,
lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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