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Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no
Sala de Reuniões do Centro de Eventos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Dois Vizinhos realizou-se a segunda reunião extraordinária de 2018 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)
Alteração de PLANCAP - Convênio UTFPR-UFPR; (2) Deliberação sobre nomeação do
servidor Gustavo Henrique Paetzold. O Professor Rafael agradece a presença de todos e
dá início à reunião com o primeiro ponto de pauta. (1) Alteração de PLANCAP - Convênio
UTFPR-UFPR, Professor Rafael explica que a COENS dispõe de uma vaga de afastamento
com substituto para ser utilizada pelos professores que estão fazendo o doutorado no
convênio com a UFPR (André, Franciele, Marlon e Newton), onde consta o nome do
professor Marlon para afastamento em 2018 e do professor Newton em 2019. A PROPPG
está fazendo reformulação da forma como se dão os afastamentos para pós-graduação, e o
PLANCAP para 2019 está suspenso. Desta forma, a proposta é substituir o nome do
professor Newton no PLANCAP de 2019, colocando o professor Marlon nesta vaga, de
forma a garantir um professor substituto para cobrir estes dois anos de afastamento. A
proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, colocando o nome do
professor Marlon para usufruir da vaga do convênio por 24 (vinte e quatro) meses. (2)
Deliberação sobre nomeação do servidor Gustavo Henrique Paetzold, Professor Rafael
comenta que a COENS dispõe de três vagas para professor efetivo, que está em trâmite de
abrir o edital de concurso, e uma quarta vaga que contempla a remoção do professor Lucio
para o câmpus de Apucarana. Para esta quarta vaga, o professor Rafael propôs um estudo
da lista de aprovados em um concurso do câmpus de Ponta Grossa, na área de
Desenvolvimento para Web e Dispositivos Móveis / Algoritmos e Complexidade, a qual tem o
candidato Gustavo Henrique Paetzold aprovado em segundo lugar. O professor Rafael
apresentou o currículo do candidato, destacando o seu doutorado na Inglaterra e sua
produção acadêmica na área de Inteligência Artificial. Professor Fernando questiona a
alocação deste novo docente na vaga do professor Lucio e não na vaga do professor
Gabriel, e o professor Rafael explica que isso se deve à utilização rápida da vaga enviada
pelo câmpus Apucarana, e o professor Marlon também ressalta que, pela área de pesquisa
do candidato, ele se adaptaria mais fácil à área do professor Lucio do que na área do
professor Gabriel. A proposta foi colocada em votação tendo seis votos favoráveis ao
chamamento do candidato Gustavo Henrique Paetzold e uma abstenção. 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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