ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ESTUDANTES DO CURSO
DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.
Às treze horas e trinta minutos (13h30) do dia vinte e quatro de junho
de dois mil e dezesseis (24/06/2016), no Auditório do Departamento
de Informática no Centro Politécnico da UFPR, 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. Relatores: Enris Nogare e Vytor Calixto. Foi destacada a
importância do desligamento de eletrônicos e verificação do estado
geral da sede do CEI antes do fechamento da mesma. Foram
divulgados os formulários de avaliação da Gestão Dinamite
Pangaláctica e de pesquisa de saúde mental entre os alunos de
Ciência da Computação.
2 – Mudança de grade. Relator: Vytor Calixto. Foi apresentada a carta
final de mudanças na grade do curso de Ciência da Computação, que
será apresentada para o colegiado para avaliação após a aprovação
em assembleia. O objetivo da pauta era discutir cada um dos itens da
carta. Após alguns destaques feitos pelos presentes, ficou decidido
que a discussão e aprovação da carta serão feitas em outra
assembleia posterior, devido à falta de tempo na assembleia atual.
3 – Resolução 96/15. Relator: Vytor Calixto. Foi esclarecida a situação
atual em relação à resolução 96/15, bem como o andamento da
discussão para uma nova versão da resolução. Foi apresentado aos
presentes um documento colaborativo contendo esta nova versão da
resolução (em andamento) e dada a possibilidade de se acrescentar
pontos à discussão, que seriam levados ao grupo responsável.
Nenhum ponto foi adicionado pelos presentes. Foi feita uma votação
por parecer contrário ou favorável à resolução 96/15. A assembleia
aprovou o parecer contrário por unanimidade.
4 - Segurança no campus. Relator: Matheus Horstmann. Foi feito um
breve relato sobre a situação da segurança no Centro Politécnico, com
destaque para as seguintes estatísticas: atualmente, são roubadas
duas bicicletas por dia e dois carros por semana no campus. As
seguintes propostas foram colocadas em votação: 4.1 – Compra de
bicicletário (Vytor Calixto): comprar um bicicletário e alarmes de
movimento para a criação de um bicicletário próximo à porta da sede
do CEI. Aprovada. 4.2 – Iluminação no campus (Davisson Paulino e
Victor Perszel): pedido para autoridades do setor de exatas para
melhor iluminação no campus: Aprovada. 4.3 – Bicicletário UFPR
(Leonardo Stefan): apoiar ativamente o projeto que busca colocar
bicicletários seguros em todos os campi da UFPR. Aprovada. 4.4 –
Câmeras de Monitoramento (Jomaro Rodrigues): colocar câmeras de

monitoramento dentro dos ou próximas aos bicicletários. Aprovada.
4.5 – Bicicletário no Dinf (Victor Perszel): requisitar um espaço dentro
do prédio do Departamento de Informática para construção de um
bicicletário. Aprovada.
5 – Mudança de Sede. Relator: Vytor Calixto. Foi apresentada a
situação de divisão de espaço entre CEI, CAM e CAEST durante e após
a reforma do Departamento de Informática. As seguintes propostas
foram colocadas em votação: 5.1 – Espaço para mudança (Vytor
Calixto): aceitação do espaço cedido para mudança (atualmente
ocupado pelo PET Computação). Aprovada. 5.2 – Mudança de espaço
(Alexande Arias): acelerar a mudança de espaço e contatar o quanto
antes o CCE sobre o espaço ocupado atualmente por eles. Aprovada
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