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Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no UTFPR bloco G10 - piso 1 - sala de reuniões realizou-se a primeira reunião ordinária de 2019 do(a)
Colegiado do Curso de Engenharia de Software, a qual foi conduzida pelo(a) coordenador e
presidente do colegiado, professor Rafael Alves Paes de Oliveira e teve como pauta: (1)
Aprovação de nova composição do órgão - Colegiado; (2) Deliberação sobre pedido de
remoção de docente - Marisangela Brittes; (3) Deliberação sobre pedido de remoção
de docente - Marcos Talau; (4) Aprovação de minuta do documento de Dupla
Diplomação - IPB-UTFPR. A reunião aconteceu com número de docentes reduzido devido
às trocas de membros. Sendo assim, foi respeitado o artigo sétimo do "REGULAMENTO DO
COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA UTFPR" e
a reunião aconteceu com a maioria simples de membros ativos do colegiado. (1) Aprovação
de nova composição do órgão - Colegiado, O Prof. Rafael apresentou a nova composição
do colegiado de curso do BES da UTFPR. Rafael explicou que alguns cargos ficaram à
disposição após o afastamento de docentes para doutoramento em um DINTER junto à
UFPR. Os novos membros apresentados são: - Prof. Francisco Carlos (em substituição ao
Prof. Newton no cargo de Prof. responsável pelos TCCS); - Prof. Anderson Carniel (em
substituição ao Prof. André Ortoncelli na função de responsável pelos estágios); - Profa.
Alinne Souza (em substituição à Profa. Marisangela na função de representante da área de
Eng. Software). Rafael explica que os nomes foram definidos em reunião de coordenação de
curso. Após debates e explicações, todos os nomes foram aprovados por unanimidade dos
membros presentes. (2) Deliberação sobre pedido de remoção de docente - Marisangela
Brittes, O Prof. Rafael abre o ponto de pauta explicando que a Profa. Marisangela
protocolizou via SEI seu pedido de remoção para o campus de Curitiba. Rafael explica que
Marisângela já havia solicitado tal remoção em 2017 e a mesma foi aprovada mediante
reposição imediata de vaga, mais precisamente, mediante a nomeação de um novo servidor
efetivo (via permuta ou vaga MS mediante aprovação deste órgão). Rafael sugere então que
o órgão delibere novamente sobre o pedido. Após debates, o órgão deliberou, de modo
unânime, favoravelmente à manutenção da decisão de 2017. Assim, o pedido de remoção
da Profa. Marisangela foi aprovado mediante reposição imediata da vaga (após nomeação
de outro servidor) ou acordo de permuta após aprovação deste órgão. (3) Deliberação
sobre pedido de remoção de docente - Marcos Talau, O Prof. Rafael abre o terceiro ponto
de pauta explicando que o Prof. Marcos Talau encontra-se cedido para o campus Curitiba e
já vem trabalhando em consonância com o DAELN (Departamento Acadêmico de Eletrônica)
e ajudando em demandas do novo portal da UTFPR. O empréstimo aconteceu

por meio de interesse institucional em acordo com a direção. O Prof. Rafael menciona que
neste momento o Prof. Marcos Talau solicita a remoção em definitivo para o campus
Curitiba. Rafael menciona que existem as decisões precedentes do colegiado quanto a
pedidos de remoção, sendo que o órgão, em situações anteriores, libera o servidor mediante
reposição imediata de vaga. Após algumas discussões o órgão deliberou, por unanimidade,
que é favorável à remoção do Prof. Marcos Talau para o campus Curitiba mediante a
reposição imediatada de vaga (após a nomeação de um servidor efetivo) ou, então, por meio
de permuta desde que seja aprovado pelo colegiado do BES da UTFPR-DV. (4) Aprovação
de minuta do documento de Dupla Diplomação - IPB-UTFPR, O Prof. Rafael menciona
que desde o ano de 2018 o BES está firmando acordo de dupla diplomação com o IPB
(Instituto Politécnico de Bragança). Rafael menciona que estava esperando a visita in loco
do MEC para reconhecimento para passar a minuta de contrato no colegiado. Entretanto,
devido ao atraso da visita in loco, foi decidido trazer a pauta sobre a dupla diplomação para
que seja criado um processo no SEI para dar continuidade ao acordo. Rafael faz então a
leitura na íntegra do contrato de dupla diplmoção. Rafael menciona que tal contrato de
acordo já foi debatido no NDE do curso. Durante a leitura, diversas correções pontuais foram
sugeridas e o contrato foi, então, aprovado. Sendo assim, o colegiado do curso de Eng.
Software aprova e endossa o programa de dupla diplomação com o IPB. Rafael destaca que
o programa trará diversos benefícios para os alunos do BES da UTFPR-DV. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Rafael Alves Paes de Oliveira,
lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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