ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ESTUDANTES DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016.

Às quinze horas e trinta minutos (15h30min) do dia quatro de abril de dois mil e dezesseis (04/04/2016), no Hall de
Entrada do Prédio de Administração do Centro Politécnico, na cidade de Curitiba, Paraná, iniciou-se a Assembleia Geral
Ordinária dos Estudantes do Bacharelado em Ciência da Computação da UFPR, tendo como presidente da mesa o Sr.
Vytor dos Santos Bezerra Calixto e como secretária de mesa a Srta. Nicole Martinelli Brum. A pauta foi estabelecida
com os seguintes itens:
1 – Informes. Relator: Vytor Calixto
Foram repassados informes sobre:
- Reforma curricular. Relator: Alexandre Peres. Foi repassada a informação de que o relatório da comissão da
reforma curricular está pronto, entretanto, faltam as matérias optativas para Ciência da Computação na nova grade
curricular. Foi dada a sugestão da criação de um formulário para pesquisa de quais optativas colocar na nova grade.
- Dados sobre reprovação. Relator: Aurélio Tomasi. Foi relatada a obtenção de dados sobre as reprovações e
matrículas de cursos da engenharia. Foi repassado para os presentes o pedido de ajuda para organizar os dados, bem
como a sugestão de contatar o CEIB para reunir e organizar os dados de Ciência da Computação e Informática
Biomédica.
2 – Carta para o Colegiado. Relator: Alexandre Peres
Foram relatados os acontecimentos da última reunião de colegiado, referente às análises de casos de jubilamento e
extensão do prazo do curso, na qual dois alunos tiveram seus pedidos de prorrogação de tempo de curso negados. O
relator apresentou uma carta a ser entregue para os representantes docentes do colegiado, cujo principal ponto é a
criação de uma comissão para o acompanhamento de casos em que os alunos estão próximos de se formar e acabam
não obtendo desempenho suficiente, o que pode levar à tomada de medidas administrativas possivelmente
desnecessárias. Por unanimidade, foi decidido que a carta pode ser apresentada ao colegiado sem alterações.
3 – Comissão da Resolução 96/15. Relator: Vytor Calixto
Foi repassado um relato sobre a atual situação da resolução 96/15, cujos principais pontos são a suspensão temporária
da resolução e a formação de uma comissão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para a elaboração de uma
nova resolução. Dado que é ideal que cada curso tenha um representante nesta comissão do DCE, a posição de
representante de Ciência da Computação na comissão foi aberta para voluntários se candidatarem. Ficou decidido que
Matheus de Campos Horstmann será o representante na comissão.
3 – Reformulação da resolução de estágios. Relator: Vytor Calixto
Foi feita uma breve descrição do documento divulgado pela PROGRAD em novembro de 2015, referente a mudanças
nas regras para a assinatura de contrato de estágios para alunos da graduação. O documento atual apresenta duas
propostas para restrição de assinatura de contratos de estágio: primeiro, o aluno que reprovar por frequência em uma
matéria cursada no semestre anterior não poderá obter assinatura oficial para contratos de estágio no semestre
corrente. Segundo, o aluno que não obtiver pelo menos 75% de frequência em cada uma das matérias cursadas no
semestre anterior não poderá obter assinatura oficial para contratos de estágio no semestre corrente. Foi repassada a
informação de que o DCE estaria reunindo sugestões dos Centros Acadêmicos para mudanças nas regras propostas
pela PROGRAD. O Centro de Estudos de Informática aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do primeiro
item (uma reprovação por frequência) para duas reprovações por frequência.
4 – Semana Acadêmica. Relator: Victor Perszel
Foi divulgada a comissão de organização da Semana Acadêmica de 2016. Os seguintes presentes se apresentaram
como voluntários para participar da comissão: Davisson Paulino, Enris Nogare, Matheus Horstmann e Victor Mocelin.
5 – Departamentalização do CEI. Relator: Victor Perszel

Foi divulgada para os presentes a decisão interna de atribuição de um responsável principal por cada diretoria do CEI. A
proposta busca melhorar a comunicação e organização dos membros da chapa. Cada diretoria deve decidir,
internamente, quem será o representante principal.
6 – Vendas no CEI. Relator: Victor Perszel
Foram repassados informes sobre o formulário de vendas de produtos no CEI, com destaque para a possibilidade de
inclusão de novos produtos entre as possibilidades de venda. A decisão de inclusão de novos itens e detalhes em
relação às compras foi repassada para a comissão de vendas, interna à diretoria do Centro de Estudos de Informática.
7 – Caravanas CSBC e FISL. Relator: Vytor Calixto
Foi apresentado o calendário de eventos de computação de 2016, no qual CSBC e FISL ocorrem quase que
consecutivamente, no começo de julho. Foi deliberada a possibilidade de organizar caravanas para ambos os eventos,
ou apenas para a FISL. No caso de organizar uma caravana para ambos os eventos, seria responsabilidade do CEI
discutir com os professores a possibilidade de adiantar em duas semanas as provas finais. Foi decidido que o CEI deve
divulgar mais e melhor o formulário de pesquisa da caravana entre os alunos. Atribuída a Vytor Calixto a
responsabilidade de contatar o coordenador da pós-graduação para divulgar a caravana. Atribuída a Davisson Paulino a
responsabilidade de contatar alunos de Engenharia elétrica para divulgar a caravana. Atribuída a Enris Nogare as
responsabilidades de contatar alunos de Análise de Sistemas para divulgar a caravana, contatar o Centro de Estudos de
Informática Biomédica para a discussão da possibilidade de organizar a caravana em conjunto e de contatar o
coordenador, André Vignatti, para discutir o adiantamento das provas finais.
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