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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quinze horas, na Sala1
de Reuniões, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Dois Vizinhos2
(UTFPR-DV), realizou-se a primeira reunião extraordinária de 2017 do colegiado do curso3
de Engenharia de Software, a qual foi conduzida pelo coordenador e presidente do4
colegiado, professor Rafael Alves Paes de Oliveira e teve como pauta: (1) Indicação de5
novo membro do NDE; (2) Indicação de novos membros do Colegiado; (3) Aprovação6
do Regulamento Complementar de Estágio; (4) Aprovação do Regulamento7
Complementar de TCC. O professor Rafael agradece a presença de todos, e dá início ao8
primeiro ponto de pauta (1) Indicação de novo membro do NDE, o professor Rafael9
relatou que, em virtude da mudança de coordenação e do afastamento do professor10
Evandro Miguel Kuzsera para o doutorado, ficou em aberto uma vaga no NDE (Núcleo11
Docente Estruturante), ficando a cargo do colegiado indicar um nome para ocupar a vaga.12
Em reunião de ordinária de coordenação, realizada na data de 21/12/2016, registrada em13
ata 11/2016, o professor Gabriel Costa Silva se voluntariou para ocupar a vaga, sendo que a14
sua indicação foi aprovada para ser levada ao colegiado. A indicação do nome do professor15
Gabriel para compor o NDE foi colocada em votação e, com 5 votos a favor e uma16
abstenção, foi deliberado que o mesmo passará a integrar o NDE do curso de Engenharia17
de Software. (2) Indicação de novos membros do Colegiado, novamente em virtude da18
mudança de coordenação e do afastamento do professor Evandro, também abre-se uma19
vaga no colegiado do curso, para representar a área de Engenharia de Software. Também20
na reunião de coordenação realizada na data de 21/12/2016, os professores Fernando Luiz21
Prochnow Ramme e Helena Macedo Reis se colocaram à disposição para preencher a22
referida vaga, sendo que os professores da coordenação indicaram o nome da professora23
Helena para compor o colegiado. A indicação do nome da professora Helena para compor o24
colegiado foi colocada em votação e, por decisão unânime, a mesma passará a ocupar a25
vaga de Engenharia de Software no Colegiado do Curso de Engenharia de Software. Após26
isso, o professor Lucio sugeriu que os membros do colegiado, preferencialmente, tenha27
participação prévia no NDE, de forma a adquirir um conhecimento maior sobre curso. (3)28
Aprovação do Regulamento Complementar de Estágio, o professor Rafael relatou que o29
regulamento já foi amplamente discutido em reunião do NDE, realizada na data de30
16/12/2016 e registrada na ata 05/2016, onde foram propostas adaptações a serem feitas31
para que o regulamento se adeque ao perfil do curso e do discente. O professor André32
Roberto Ortoncelli, responsável pelas atividades de estágio, fez uma breve explanação33
acerca do regulamento de estágio da UTFPR e do regulamento de estágio proposto para o34



curso de Engenharia de Software. O professor Marlon Marcon levantou a questão de o35
aluno fazer o aproveitamento das atividades de Iniciação Científica de forma cumulativa36
para estágio e atividades complementares. O regulamento complementar de estágio foi37
alterado para evitar tal ocorrência. Por fim, o regulamento complementar de estágio foi38
colocado em votação e foi aprovado por decisão unânime. (4) Aprovação do Regulamento39
Complementar de TCC, o professor Rafael relatou que este documento também já passou40
por discussão no NDE em duas reuniões, nos dias 24/08/2016 e 20/09/2016, registradas41
nas atas 02/2016 e 03/2016, respectivamente. O professor Newton Carlos Will, responsável42
pelas atividades de TCC, fez uma breve explanação sobre Regulamento Complementar de43
TCC do Curso de Engenharia de Software, o qual foi novamente colocado novamente em44
discussão. Após esclarecimentos, o regulamento foi colocado em votação, sendo aprovado45
de forma unânime. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu,46
Newton Carlos Will, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos47
demais presentes.48
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