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Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no
Centro de eventos - UTFPR-DV realizou-se a terceira reunião extraordinária de 2018 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) Empréstimo
do Professor Marcos Talau à reitoria; (2) Apresentação de cenários de distribuição de
cargas horárias; (3) Estratégia para execução de contratações. Após agradecer os
presentes por atenderem à convocação da reunião extra-ordinária, o Professor Rafael
menciona que a reunião se fez necessária para discussão de pontos importantes que estão
diretamente relacionados ao processo de recrutamento de docentes para o BES da COENS
(1) Empréstimo do Professor Marcos Talau à reitoria, Rafael abre o ponto de pauta
dizendo que na semana anterior foi chamado em seu gabinete pelo diretor, Prof. Everton
Lozano. Ao comparecer ao gabinete, o Prof. Rafael foi informado que representantes
institucionais da reitoria - localizada em Curitiba - entraram em contato com o campus Dois
Vizinhos para solicitarem o empréstimo da lotação do Prof. Marcos Talau. A justifica do
empréstimo consistia da necessidade do profissional nos procedimentos para criação de
informações e alimentação do novo portal de UTFPR. O Professor Everton questionou sobre
a opinião do professor Rafael sobre tal empréstimo. Rafael relata que disse que uma vez
documentado o interesse institucional, ele, como coordenador de curso, não poderia se opor.
Entretanto, Rafael menciona que trabalhará com um grupo enxuto de docentes em 2019 e
que a saída de um docente que daria em torno de 13 horas/aulas teria um impacto brutal
dentro das cargas horárias dos docentes atuantes. Rafael adiciona que tal carga horária já
foi assinalada e distribuída, sendo atribuída ao prof. Talau. Sendo assim, executar 2019 com
um docente a menos torna impraticável diversas atividades como, por exemplo, pesquisa e
extensão. Além disso, é comprovado que altas cargas horárias individuais prejudicam a
qualidade do processo ensino-aprendizagem. Após apresentar cenários, o prof. Everton, em
contato com o Prof. Frederico, afirma que consegue ceder uma vaga de professor substituto
para o curso, visando a não prejudicar a COENS e contemplar as necessidades da reitoria.
Rafael menciona, então, que se essa vaga for confirmada, então, a COENS estaria de
acordo. Sendo isso o que precisava ser definido, o Prof. Rafael menciona que vai fazer
ajustes nas informações sobre os seletivos a serem abertos, visando a contemplar a nova
vaga criada. (2) Apresentação de cenários de distribuição de cargas horárias, Rafael
menciona que com a situação do Prof. Marcos Talau definida como mencionado acima, o
seletivo para professor substituto deve abrir com 4 vagas (no geral). Diante disso, como não
são certas as contratações dos docentes substitutos, Rafael apresenta quatro cenários

diferentes para a distribuição de carga horária no primeiro semestre de 2019. O primeiro
cenário contempla a distribuição com todos os docentes substitutos sendo contratados,
contemplando uma carga horária média de 12 horas/aula. A seguir os cenários foram sendo
apresentados e, por fim, o pior cenário, que consiste da não contratação de nenhum
substituto, foi apresentado com média de carga horária de disciplinas de computação em
torno de 17,3 horas/aula. Por isso, Rafael pede extremo empenho dos docentes na
divulgação do edital quando o mesmo for publicado. Após o entendimento da coordenação,
e grupo sugere alternativas para divulgação. Rafael agradece o empenho e diz que vai
encaminhar o edital assim que o mesmo estiver disponível (provavelmente em dezembro).
(3) Estratégia para execução de contratações, Rafael destaca que, em breve, a COENS
poderá optar, no grande grupo, em como devem ser elaboradas as estratégias de
coordenação. Rafael destaca que a situação de vagas a serem preenchida pela COENS são
as seguintes: (vaga 1) - oriunda do desligamento do Prof. Fernando Ramme. Tal vaga deve
ser implementada com o contratação do Prof. Gustavo - aprovado em concurso do Edital
006/2018-CPCP-DV; (vaga 2) vaga oriunda do desligamento dos Profs. Lúcio e
posteriormente, Gustavo Paetzold - vaga essa que deve ser associada ao concurso Edital
015/2018-CPCP-DV; e (vaga 3) - vaga oriunda de estudo apresentado à comissão de
desativação da COCAM, que rendeu uma nova vaga docente à COENS. Assim, essa última
vaga (vaga 3) pode ser implementada como a coordenação achar melhor: (i) por meio da
abertura de novo concurso público; (2) contratação de possíveis docentes aprovados no
Edital 015/2018-CPCP-DV. O Prof. Rafael pede que todos os membros da coordenação
reflitam sobre o tema e apresentem suas opiniões para serem apresentadas em reunião a
ser convocada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu,
Rodolfo Adamshuk Silva, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e
pelos demais presentes.
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