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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no
Miniauditório 02 do Centro de Eventos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Dois Vizinhos realizou-se a terceira reunião ordinária de 2017 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
novo membro NDE; (2) Aprovação de novo membro Colegiado; (3) Aprovação de
novos membros representação discente; (4) Deliberação sobre ratificação de pósgraduação; (5) Deliberação sobre ratificação de PLANCAP 2018/19/20; (6) Alteração do
Regulamento Complementar de TCC. O professor Rafael agradece a presença de todos e
dá início ao primeiro ponto de pauta. (1) Aprovação de novo membro NDE, professor
Rafael explica que o NDE do curso estava composto por apenas quatro membros e que,
devido à carga de trabalho na escrita do PPC do curso, seria importante a inclusão de um
novo membro. Em reunião de coordenação e curso, o professor Rodrigo Tomaz Pagno se
prontificou a assumir a nova vaga e, colocado o seu nome em votação, sendo aprovado por
unanimidade. (2) Aprovação de novo membro Colegiado, com a exoneração da
professora Helena Macedo Reis, ficou uma vaga em aberto no Colegiado do Curso na área
de Engenharia de Software, sendo que o professor Gabriel Costa Silva, em reunião de
coordenação do curso, colocou seu nome à disposição para ocupar tal vaga. Colocado o
tema em votação, foi aprovado por unanimidade. (3) Aprovação de novos membros
representação discente, professor Rafael explica que no momento da criação do Colegiado
do Curso ainda não havia um Centro Acadêmico constituído e, em virtude disto, o
coordenador do curso na época indicou dois acadêmicos para compor o colegiado, um titular
e um suplente. O membro discente titular, Gabriel Junio, efetuou o trancamento do curso, e
com isso o professor Rafael solicitou ao presidente do Centro Acadêmico a indicação de
novos acadêmicos para compor o Colegiado do Curso. Assim, o Centro Acadêmico indicou a
acadêmica Jéssica Iara Pegorini para ocupar a vaga de membro titular, o acadêmico Jean
Carlos Londero como primeiro suplente, e a acadêmica Arielyn Pádua como segunda
suplente. Colocado o item em votação, foi aprovado por unanimidade. (4) Deliberação
sobre ratificação de pós-graduação, professor Gabriel Costa Silva apresentou uma
proposta para a criação de uma Especialização na área de Computação em Nuvem, a qual
foi motivada pelo interesse das empresas da região em investir na área e também para
angariar recursos para o Curso de Engenharia de Software para a modernização dos
laboratórios, com os recursos sendo utilizados para montar um Laboratório de Informática
modelo para o curso. Professor Gabriel informou que, segundo o regulamento, é preciso
enviar um memorando à DIRPPG com a assinatura de todos os membros do Colegiado do

Curso, juntamente com o projeto da especialização, para solicitar a abertura do curso. (5)
Deliberação sobre ratificação de PLANCAP 2018/19/20, professor Rafael relatou que a
PROPPG divulgou novas regras para o afastamento de docentes para doutorado e pósdoutorado e também reforçou a situação dos afastamentos dos docentes da coordenação
em virtude do convênio com a UFPR. Foi realizado um estudo do impacto dos afastamentos
no andamento do curso e elevação de carga horária dos docentes, o qual foi apresentado
em reunião de coordenação, realizada em 27 de outubro de 2016, e aprovado pelos demais,
conforme registrado na Ata 10/2016. O professor Rafael citou que esta decisão deve ser
aprovada pelo Colegiado do Curso, para que a DIRGRAD notifique a PROGRAD sobre os
afastamentos que irão ocorrer sem a contratação de docente substituto. Professor Marlon
relatou que foi conversado com a nova gestão do câmpus no intuito de manter o acordo
registrado na gestão anterior e obteve a resposta de que o acordo será mantido conforme os
termos, ou seja, foi garantido que a COENS terá uma vaga de substituto para o convênio
UTFPR-UFPR nos anos de 2018 e 2019. O item foi colocado em votação e foi aprovado por
unanimidade, atificando a decisão apoiada pela coordenação naquele momento que
assumiu o compromisso de absorver a carga horária de aulas dos docentes Marlon Marcon
e Franciele Beal nos anos de 2018 e 2019 e dos professores André roberto Ortoncelli e
Newton Carlos Will noas anos de 2019 e 2020. (6) Alteração do Regulamento
Complementar de TCC, professor Newton apresentou a proposta de inclusão de um novo
artigo no Regulamento Complementar de TCC do Curso de Engenharia de Software,
conforme discutido em reunião do NDE, de acordo com a Ata 04/2017, com o objetivo de
permitir aos acadêmicos redigirem a sua monografia na língua inglesa. A proposta prevê que
para o texto ser redigido em língua inglesa deve haver a anuência do Professor Orientador
do acadêmico, e esta opção deve ser notificada formalmente ao Professor Responsável pelo
TCC. Após ser colocada em votação, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Newton Carlos
Will, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais
presentes.
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