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Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às catorze horas, no Miniauditório
1 do Centro de Eventos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois
Vizinhos (UTFPR-DV) realizou-se a primeira reunião ordinária de 2016 do colegiado do
curso de Engenharia de Software, a qual foi conduzida pelo coordenador e presidente do
colegiado, professor Evandro Miguel Kuszera e teve como pauta: (1) Escolha do secretário
do colegiado; (2) Formação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso; (3) Data
da assembleia geral do centro acadêmico; (4) Participação de membros do
Departamento de Educação (DEPED) no colegiado; (5) Seleção do professor
substituto; (6) Avisos Gerais. O professor Evandro agradece a presença de todos, justifica
a ausência da professora Marisângela e dá início ao primeiro ponto de pauta (1) Escolha do
secretário do colegiado, apresentando as atribuições do secretário do colegiado, segundo
o Regulamento do Colegiado de Curso de Graduação e Educação Profissional da UTFPR
(Resolução 015/12-COGEP). O professor Newton se prontificou a assumir o posto e não
havendo outros interessados, ficou definido que este será o secretário. (2) Formação do
NDE, o coordenador apresentou as atribuições e objetivos do NDE, segundo o Regulamento
do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação da UTFPR (Resolução 009/12COGEP), destacando que este é responsável pela redação do Projeto Pedagógico do Curso
além de outros assuntos de ordem pedagógica. O Núcleo deve ser composto por no mínimo
cinco docentes vinculados a coordenação, sendo o coordenador membro nato. Outros
pontos destacados foram que deve ser garantida a representatividade das áreas, ser
composto preferencialmente por doutores, e por docentes com dedicação exclusiva. O
professor Evandro ressaltou que devido ao caráter consultivo do NDE, deveria ser evitado
que membros do colegiado também participassem do mesmo, porém devido ao pequeno
número de professores da coordenação, tal fato seria impossível visto que somente os
professores Fernando e Marisângela não estavam no colegiado. Evandro opinou dizendo
que deveriam participar os professores mais antigos, que contribuíram na reformulação do
curso. Em conversa prévia com a professora Marisângela, esta se dispôs a compor o NDE,
não havendo oposição dos presentes. O professor Fernando disse que não gostaria de
participar no momento, pois este acha que sua formação não contribuiria para o núcleo no
estágio inicial do curso. Além destes, os professores Lucio, Marlon e Rafael se prontificaram
em participar, e com acordo dos presentes, a composição do Núcleo Docente Estruturante
ficou da seguinte forma: Evandro, Lucio, Marlon, Marisângela e Rafael. (3) Data da
assembleia geral do centro acadêmico, o professor Evandro informou que convidou os
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alunos Douglas da Cruz, Paulo Cesar Diniz Bicudo e Pedro Júnior Gesser a compor uma
comissão que seria responsável por publicar uma proposta de estatuto para o Centro
Acadêmico do Curso e receber sugestões de alteração, e, a partir destas, discutir, realizar
as alterações e deliberar a respeito em assembleia geral discente. Ficou definido que a
assembleia será realizada no auditório da UTFPR no dia 08 de junho de 2016 às 19h. (4)
Participação de membros do DEPED no colegiado, chegou a coordenação demanda
para discutir a presença de um membro do DEPED no colegiado do curso e o professor
Evandro questiona se os presentes estão de acordo, ressaltando que antes da composição
oficial do colegiado, já ocorreu o convite a um membro do mesmo departamento, naquele
momento declinado pelo mesmo. O professor André, acha que a inclusão de membro do
DEPED poderia ser realizada em próximo mandato do colegiado, o discente Gabriel
discorda e em acordo com o primeiro, o professor Newton acha que não deveria ser alterada
neste momento a portaria visto que o convite foi recusado uma vez. Foi aberta votação e 3
pessoas concordaram com a inclusão, 4 discordaram e houve uma abstenção. Sendo assim
ficou definido que neste momento não será incluído membro do DEPED no colegiado do
curso. (5) Seleção do professor substituto. O professor Evandro informou que o professor
Fábio de Carli, substituto do professor Marcos Talau, não tem interesse em renovar seu
contrato com a instituição, devido a problemas pessoais. O segundo colocado no processo
seletivo realizado foi consultado e não tem interesse em assumir a vaga, sendo necessário
novo processo seletivo para a vaga. O prazo para entrega da documentação necessária
para abertura deste finalizava no dia 30 de maio e como não houve tempo hábil para levar a
discussão do tema ao colegiado, a coordenação se reuniu com os professores Marlon e
Newton para definir às pressas os temas e bibliografia sugerida para constar no Edital de
seleção. O professor Evandro apresentou os pontos definidos para as provas, escrita e
didática, que aborda as disciplinas de Algoritmos 2 e Estruturas de Dados. Foi enviado à
COGERH do câmpus uma formação preliminar da banca de seleção para cumprimentos dos
prazos, porém o professor Evandro apontou que esta poderia ser alterada e perguntou aos
presentes quem tinha interesse em compor a banca. Após discussões ficou definido que a
banca será composta pelos professores Newton (presidente), André e Lucio (titulares) e
Rodrigo (suplente). Os novos membros ficaram de enviar os dados para o e-mail do
coordenador para atualização junto ao órgão responsável. As datas do processo seletivos
serão divulgadas em breve em Edital. (6) Avisos Gerais. (i) Professor Evandro informa aos
professores que estes devem avaliar se suas disciplinas são passíveis de serem oferecidas
como turmas sem presença obrigatória, modalidade de disciplina prevista no regulamento
da UTFPR que possibilita que alunos com média maior ou igual a 4 e frequência maior que
75% cursem disciplinas que possuem horário conflitante com outras regulares, tendo
somente que realizar atividades avaliativas. Em breve, serão discutidas quais disciplinas
podem ser oferecidas nesta modalidade e os docentes devem começar a analisar se suas
disciplinas se enquadram, levando em conta a forma na qual a disciplina é trabalhada.
Posteriormente estas serão elencadas e informadas aos discentes. (ii) O discente Gabriel
comentou que existe demanda de alguns alunos para oferta de curso de oratória, porém os
professores ressaltaram que existe uma disciplina optativa na grade que pode suprir esta
necessidade. (iii) Para finalizar o coordenador trata do concurso público que será realizado
para a vaga de Desenvolvimento Web e Interface Humano Computador e informa que até o
momento existem 20 inscritos e destes seis já realizaram o pagamento da inscrição. A data
limite para pagamento é 06 de junho, o que dá boas perspectivas para a referida seleção.
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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