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Ata n°03/2016
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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na
Sala de Reuniões do Centro de Eventos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) realizou-se a terceira 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)
Elaboração da listra tríplice de indicação da Coordenação de Curso; (2) Data de posse
do novo coordenador; (3) Alterações de membros do colegiado. O professor Evandro
agradece a presença de todos, e dá início ao primeiro ponto de pauta (1) Elaboração da
listra tríplice de indicação da Coordenação de Curso, o coordenador explica que o
objetivo deste encontro é a deliberação da lista tríplice de indicação de coordenação de
curso, previamente discutida em uma reunião de coordenação. Adicionalmente, Evandro
explica que será apresentada a data de posse do novo coordenador de curso. E, por fim, ele
explica que o grupo precisa discutir e deliberar algumas alterações de membros e de
estrutura a serem feitas no colegiado do curso. O professor Evandro explica para o discente
Gabriel, que não estava presente na reunião de coordenação de número 09/2016 sobre as
motivações para troca de coordenador de curso. O professor Evandro explica também a
ordem da lista tríplice definida em na referida reunião. O professor Evandro reforça para o
grupo três motivos o levam a deixar a coordenação: (i) o fato de o professor ter contribuído
significativamente no processo de implantação do curso e um novo coordenador pode
contribuir ainda mais com novas ideias e novos processos; (ii) o professor Evandro está
iniciando seu doutorado junto à UFPR, o que vai requerer esforços significativos de sua vida
acadêmica; e, por fim, (iii) o curso está próximo de ser avaliado em um processo de
reconhecimento do curso, fato que requer dedicação redobrada do coordenador no sentido
de centralizar e editar a escrita do PPC e atividades que serão realizadas durante o
reconhecimento do curso pelo MEC. Finalizadas suas justificativas, o professor Evandro
relembra que é papel do colegiado referendar as decisões da coordenação e NDE, incluindo
assim a necessidade de apreciarmos a lista tríplice previamente definida pelos docentes na
reunião de coordenação 09/2016. O professor Evandro relembra que a lista tríplice
estabelecida ficou configurada da seguinte maneira: 1) Rafael Alves Paes de Oliveira
(coordenador); 2) Marlon Marcon (coordenador substituto); 3) Newton Carlos Will (suplente).
O professor Evandro questiona se os membros presentes do colegiado referendam a lista,
tendo o seguinte resultado: 6 (seis) votos a favor; 0 (nenhum) voto contra; 1 (uma)
abstenção. Sendo assim, o colegiado referenda com parecer favorável a lista tríplice
apontada pelo grupo de docentes. (2) Data de posse do novo coordenador, o professor
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Evandro explica que conversou com a direção de graduação e a mesma mencionou que o
novo coordenador inicia na função sempre no primeiro dia do mês. Como consequência
disso, o professor Evandro explica que, em termos práticos, a data de troca da coordenação
da COENS será efetuada de modo definitivo no dia 01/11/2016. O professor Evandro
questiona se os membros do colegiado têm algum comentário ou observação a respeito de
tal data para a troca de coordenação. Nenhum membro se manifesta e a data da posse do
próximo coordenador é aprovada. (3) Alterações de membros do colegiado, o professor
Evandro argumenta que algumas questões associadas ao colegiado ficaram pendentes
desde de sua criação. São elas: (i) inclusão da área de educação e, consequentemente,
adesão de um novo membro do Departamento de Educação do câmpus para tal área; e (ii)
troca do membro de área de "Atividades Complementares". Em relação ao primeiro tópico, o
professor Evandro questiona sobre a adequação do nome da área e como ela poderia ser
inserida no colegiado. O professor Marlon questiona sobre a nomenclatura da área. Os
membros discutem e decidem por determinar o nome da área como sendo "Área de
Educação". Dando início às discussões, o professor Rodrigo questiona sobre a efetiva
contribuição da entrada de um membro dessa área (educação) em um colegiado como o do
curso de Bacharelado em Engenharia de Software. O discente Gabriel menciona sobre o
alto conhecimento de regulamentos e processos internos que tal membro teria em relação
às diversas áreas da pedagogia. Em seguida, o professor Rafael comenta sobre a
importância de termos membros diversos no colegiado por conta das recomendações do
MEC, inclusive o professor menciona que o colegiado é um dos itens mencionados no
instrumento de avaliação de curso do MEC. Após a exposição das opiniões dos membros, o
professor Evandro pergunta se o colegiado aprova a inclusão da área de Educação no
colegiado. Por decisão unânime é referendada a adesão da "área de educação" ao
colegiado da COENS. Então, o professor Evandro explica que o DEPED já indicou o nome
da docente Renata da Silva Dessbesel como docente voluntária e interessada em colaborar
ingressando no colegiado da COENS, em caso de aprovação do próprio colegiado. Sendo
assim, o professor Evandro pergunta se o colegiado da COENS aprova a indicação da Profa.
Renata da Silva Dessbesel como docente da Área de Educação da COENS. Por decisão
unânime é aprovada a indicação da professora Renata para ingresso no colegiado. Em
relação ao segundo tópico associado à pauta de alterações de membros do colegiado, o
professor Evandro explica que a área de "Atividades Complementares" vem sendo
representada pelo professor Lucio Agostinho Rocha. Entretanto, a professora Franciele Beal,
que estava afastada por licença maternidade na data de elaboração do colegiado, foi a
docente que dedicou esforços para elaborar materiais, planilhas e alimentar o site da
COENS com documentações acerca das atividades complementares do curso. Sendo assim,
para manter a integridade do colegiado por meio de associação de membros às áreas
importantes para o curso, é prudente que a professora Franciele Beal integre o colegiado da
COENS como membro da área de atividades complementares. O professor Evandro reitera
que o professor Lucio e a professora Franciele já conversaram sobre uma provável
substituição do professor Lucio pela professora Franciele. Assim, o professor Evandro
pergunta se o colegiado está de acordo com o ingresso da professora Franciele no
colegiado na área de atividades complementares. Por decisão unânime é referendado o
ingresso da professora Franciele no lugar do professor Lucio. O professor Marlon relembra o
grupo de que, em breve, será necessário fazer uma nova alteração de membros do
colegiado por conta da vaga a ser liberada pelo Prof. Rafael Oliveira, futuro coordenador e
membro do colegiado na área de Engenharia de Software. O professor Evandro opina que
tal alteração deve ser feita de modo mais global, com o envolvimento e validação dos
docentes lotados na COENS. O grupo, de um modo geral, comenta e discute sobre as
possibilidades, implicações e processos para que seja feita essa alteração. O professor
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Marlon, então, sugere de que seja feita uma reunião do colegiado com a presença dos
docentes lotados na COENS, visando a proceder com as trocas de membros do NDE
(Núcleo Docente Estruturante) e colegiado. O grupo concorda com a sugestão. 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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