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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), pelas 14:00 (quatorze horas), na sala de
reuniões do bloco G10, reuniram-se em reunião extraordinária, professores do colegiado da COENS, a
qual foi conduzida pela coordenadora e presidente do colegiado, a professora Simone de Sousa Borges. A
professora Simone iniciou a reunião apresentando os pontos de pauta: 1) Mudanças no regulamento das
defesas de estágio; 2) Alterações no formato da defesa de estágio; 3) Apresentação do novo regulamento
do colegiado e organização das eleições; 4) Data da eleição do novo colegiado da COENS. Para o primeiro
ponto da pauta, 1) Mudanças no regulamento das defesas de estágio, professor Anderson apresentou a
proposta do novo regulamento de defesas de estagio, onde foram realizados os ajustes pontuais no texto e
explicadas as principais atualizações no regulamento, como os prazos de inscrição no estágio e a entrega
da documentação via SIACOES. Foi discutida a reforçada a condição de que o orientador de estágio deve
realizar ao menos uma visita presencial para o estagiário na empresa . O regulamento foi aprovado ficando
o professor Anderson encarregado das mudanças pontuais sugeridas. O segundo ponto da pauta, 2)
Alterações no formato da defesa de estágio, foi apresentada a proposta do evento de avaliação de
estágio, com datas pré-estabelecidas para inscrição e apresentação dentro do período letivo. Foram
acordados também o tempo de apresentação dos trabalhos de estágio, assim como o formato de
apresentação com poster. A documentação a ser entregue quando da conclusão do estágio também foi
definida devendo ser enviada via SIACOES e entregue fisicamente para o PRAE para fins de
arquivamento. O colegiado aprovou o novo regulamento por unanimidade, o Prof. Anderson deverá
realizar apenas ajustes pontuais de formatação no texto, sem alteração de conteúdo já aprovado. O terceiro
ponto de pauta, 3) Apresentação do novo regulamento do colegiado e organização das eleições,
a Prof.a Simone iniciou a reunião apresentando o novo regulamento para eleçoes do colegiado de cursos
de graduação da UTFPR, Resolução nº 103/2019 - COGEP, trouxe para a reunião uma proposta
preliminar de regulamento de eleição do colegiado. Foi conduzida leitura do documento, discutindo-se
vários pontos a serem definidos, com diversas dúvidas a serem esclarecidas posteriormente, devendo-se
trazer novamente para discussão em nova reunião do colegiado. O quarto e último ponto, 4) Data da
eleição do novo colegiado da COENS, ficou decido que será feito pedido de portaria para os membros da
comissão, os professores Gustavo Jansen, Rafael Oliveira e Francisco Carlos foram indicados para compor
a comissão. A data para eleição será definida na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião, da qual eu, Marisângela Brittes lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada
por mim e pelos demais presentes.
Documento assinado eletronicamente por ANDERSON CHAVES CARNIEL, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/09/2020, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARISANGELA PACHECO BRITTES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/09/2020, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO CARLOS MONTEIRO SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/09/2020, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ALINNE CRISTINNE CORREA SOUZA, PROFESSOR DO
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MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/09/2020, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TOMAZ PAGNO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 14/09/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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