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Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no
Miniauditório 1 do Centro de Eventos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Dois Vizinhos realizou-se a sexta 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) Atualização de
estudo de absorção de cargas horárias para afastamentos - Convênio UFPR; (2)
Informes - Remoção Professor Gabriel ad-referendum. O professor Rafael agradece a
presença de todos e dá início à reunião com o primeiro ponto de pauta. (1) Atualização de
estudo de absorção de cargas horárias para afastamentos - Convênio UFPR, Professor
Marlon apresentou novamente o cenário de afastamentos apresentado e aprovado em
reunião de coordenação, no final do ano de 2016, contemplando afastamento de dois anos
para cada docente participante do convênio com a UFPR (André Roberto Ortoncelli,
Franciele Beal, Marlon Marcon, Newton Carlos Will). No ano de 2017 ocorreram alguns
eventos que alteraram o panorama do que foi apresentado, como a exoneração da
professora Helena Macedo Reis, e a contratação de um professor temporário, para suprir
uma vaga efetiva que ainda está pendente no MEC, e em virtude destes eventos, foi
atualizado o estudo de impacto de carga horária para os afastamentos dos docentes
participantes do convênio. No cenário previamente aprovado, o maior impacto de carga
horária ficaria para o ano de 2019, com os quatro docentes afastados, e uma carga horária
média de 16,4 h/a para os demais docentes do curso, ofertando todas as disciplinas
regulares do curso, as disciplinas de Computação e Informática dos cursos de Engenharia
Florestal e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, além de 9 h/a de disciplinas
optativas por semestre, totalizando 156 h/a por semana de disciplinas. Com a atualização do
estudo, nas mesmas condições de ofertas de disciplinas, a carga horária média em 2019 cai
para 13,6 h/a para os docentes do curso, considerando o novo quadro de docentes.
Também foi feito um estudo considerando a oferta de mais disciplinas optativas, além da
oferta de disciplinas em turma extra, totalizando um total de 177 h/a por semana de
disciplinas. Neste último cenário, a carga horária média dos docentes no ano de 2019 fica
em 15,4 h/a, considerando o afastamento do professor Rodrigo para o ano de 2020, além de
possibilitar um afastamento para estágio de pós doutorado para 2021. Professor Marlon
comentou que os cenários apresentam a configuração atual, mas que imprevistos podem
acontecer (problemas de saúde, entre outros) o que pode levar a alterações do cenário, mas
que tais situações podem ser contornadas reduzindo o número de disciplinas optativas
ofertadas e/ou a dobra de turmas. A configuração dos afastamentos se dará da seguinte

forma: O professor André Roberto Ortoncelli terá substituto em 2019 (vaga COENS) e em
2020 carga horária absorvida pela coordenação; A professora Franciele Beal terá carga
horária absorvida pela coordenação nos anos de 2018 e 2019; O professor Marlon Marcon
terá substituto em 2018 (vaga do convênio) e absorção de carga horária em 2019; e, o
professor Newton Carlos Will terá substituto em 2019 (vaga do convênio) e carga horária
absorvida pela coordenação em 2020. Além disso, o estudo contempla o afastamento do
professor Rodrigo Tomaz Pagno para doutorado no ano de 2020, utilizando a vaga de
substituto da COENS. O cenário atualizado foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade, com exceção dos votos dos professores André, Marlon e Newton, que são os
beneficiados pelos afastamentos. Sendo assim o Colegiado ratifica a decisão dos docentes
da Coordenação do Curso de Engenharia de Software e de reunião prévia de Colegiado de
curso, que concordaram em redistribuir a carga horária dos integrantes do convênio UFPR x
UTFPR. (2) Informes - Remoção Professor Gabriel ad-referendum, Professor Rafael
informou que o professor Gabriel foi aprovado em concurso no Câmpus Cornélio Procópio
da UTFPR e foi proposta a remoção do professor Gabriel para tal câmpus, para agilizar o
processo e possibilitar executar um concurso para a contratação de um novo docente ainda
no mês de fevereiro de 2018. Professor Rafael já aprovou a remoção do professor Gabriel
ad-referendum. Tal decisão foi ratificada por unanimidade do colegiado. 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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