
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 189ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ. Às 10:03 do dia 30 de setembro de 2021, realizada de forma remota por meio
da plataforma virtual C3SL, o colegiado do curso se reuniu sob a presidência do Coordenador de Curso
Carlos Alberto Maziero e com as presenças dos professores:  Bruno Muller, Eduardo Spinosa, Eduardo
Almeida, Marcos Cas�lho, Le�cia Mara Peres, Marco Zanata, Carmem Hara, Luiz Carlos Albini e David
Meno�. Esteve presente também os alunos: Iago Bueno, Matheus Horstmann, Gabriel Luders e Odair
Ditkun. Observada a existência quórum a reunião do colegiado prosseguiu tratando dos seguintes
itens: 0 – Informes: Houve duas manifestações. 0.1 – PROGRAD - AUDIN: O coordenador informou a
todos  os  presentes  que  nosso  curso  foi  selecionado  pela  AUDIN  para  averiguação  das  prá�cas
pedagógicas  e  uso  de  recursos  tecnológicos  durante  pandemia.  0.2  –  Redimensionamento  do
colegiado BCC: O coordenador expôs que o colegiado se encontra maior do que necessita e que os
requisitos que orientam sua composição permitem o enxugamento do número de representantes.
Neste contexto, este tópico será observado posteriormente. Antes do início, foi solicitado a inclusão de
pauta sobre pedido de adiantamento de conhecimento do aluno Bibinson Celissant e a re�rada do
Item  7  -  rela�vo  ao  Estágio  Obrigatório.  1  –  Aprovação  das  Atas  187ª  e  188ª  (relator
Maziero): Aprovadas por unanimidade. 2 – Análise de pedidos de quebra de pré-requisito (diversos
relatores). Foi ressaltado o entendimento em que o colegiado se manifesta sobre o desempenho dos
alunos, bem como, determina seu enquadramento conforme as regras já pré-estabelecidas e cabe a
coordenação  efetuar  a  matrícula  nas  disciplinas  em  conformidade  a  solicitação  do  aluno  e
disponibilização de vagas. Casos excepcionais serão tratados como tal.  2.1 –  Solicitação do aluno
Felipe de Lima Mesquita - GRR20174479 (Relator Albini): O aluno se enquadra na regra do IRA alto,
assim o relator é favorável a liberar para qualquer obrigatória após a barreira, observados os pré-
requisitos. Parecer aprovado por unanimidade. 2.2 –  Solicitação do aluno Felipe Mazur Romaniuk de
Freitas -  GRR20185072 (Relator Albini):  Desempenho médio,  o parecer do relator é por conceder
4  disciplinas.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.3  –   Solicitação  do  aluno  Gabriel  Lüders  -
GRR20190172 (Relator Albini): Aluno com IRA alto: assim, conforme as regras, é atendido todos os
pedidos do aluno. Parecer aprovado por unanimidade. 2.4 –  Solicitação do aluno Gabriel Razzolini
Pires  de  Paula  -  GRR20197155  (Relator Albini):   Desempenho  Bom,  o  parecer  do  relator  é  por
conceder  5  disciplinas.  Parecer  aprovado por  unanimidade.  2.5  –   Solicitação  do  aluno Giordano
Henrique Silveira - GRR20197154 (Relator Albini):  IRA excelente, o parecer do relator é por conceder
todos os pedidos do aluno. Parecer aprovado por unanimidade. 2.6 – Solicitação da aluna Alessandra
Souza da Silva - GRR20182558 (Relator Maziero): Desempenho médio, o parecer do relator é por
conceder 4 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.7 – Solicitação do aluno Alex Matsuo
-  GRR20196993  (Relator  Maziero):  IRA  excelente,  o  parecer  do  relator  é  por  conceder  todos  os
pedidos do aluno. Parecer aprovado por unanimidade. 2.8 – Solicitação do aluno André Felipe de
Almeida Pontes - GRR20196474 (Relator Maziero): Desempenho Bom, o parecer do relator é por
conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.9 – Solicitação do aluno Arthur Dias
Viana de Castro - GRR20190371 (Relator Maziero): Desempenho Ruim, o parecer do relator é por
conceder 3 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.10 – Solicitação do aluno Carlos Iago
Bueno - GRR20190171 (Relator Maziero): Aluno com IRA alto: assim, conforme as regras, é atendido
todos os pedidos do aluno. Parecer aprovado por unanimidade. 2.11 – Solicitação do aluno Cris�ano
Creppo Mendieta - GRR20190394 (Relator Spinosa): Desempenho Bom, o parecer do relator é por
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conceder  5  disciplinas.  Parecer  aprovado por  unanimidade.  2.12  –  Solicitação  do  aluno  Eduardo
Camargo Neves -  GRR20196066 (Relator Spinosa):  Desempenho Bom, o parecer  do relator  é  por
conceder  5  disciplinas.  Parecer  aprovado por  unanimidade.  2.13  –  Solicitação  do  aluno  Eduardo
Henrique dos Santos Cerolli - GRR20190397 (Relator Spinosa): Aluno com desempenho excelente,
isto é, IRA alto. Assim, o parecer do relator é pela concessão de todos os pedidos do aluno. Parecer
aprovado  por  unanimidade.  2.14  –  Solicitação  do  aluno  Eduardo  Vinicius
Schroeder - GRR20195695 (Relator Spinosa): Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder
5  disciplinas.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.15  –  Solicitação  do  aluno  Erick  da  Silva
Santos -  GRR20182554 (Relator Spinosa): Vislumbrado o desempenho mediano, o parecer do relator
é por conceder 4 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.16 – Solicitação do aluno Erick
Eckermann Cardoso - GRR20186075 (Relator Spinosa): Desempenho Bom, o parecer do relator é por
conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.17 – Solicitação do aluno Guilherme
Costa Pateiro - GRR20197152 (Relatora Carmem): Aluno com excelente desempenho, isto é, IRA alto.
Assim, o parecer do relator é pela concessão de todos os pedidos do aluno. Parecer aprovado por
unanimidade.  2.18  –  Solicitação  do  aluno  Henrique  Margo�e  -   GRR20191978 (Relatora
Carmem): Aluno com IRA alto:  assim, conforme as regras,  é atendido todos os pedidos do aluno.
Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.19  –  Solicitação  do  aluno  Henrique
Prokopenko -   GRR20186712  (Relatora  Carmem):  Desempenho  Bom,  o  parecer  do  relator  é  por
conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.20 – Solicitação do aluno João Pedro
Kieras Oliveira - GRR20190379 (Relatora Carmem): Desempenho Bom, o parecer do relator é por
conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.21 – Solicitação do aluno João Pedro
Zanche� - GRR20195150 (Relatora Carmem): Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder
5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.22 – Solicitação do aluno Kokouvi  Hola Kanyi
Kodjovi - GRR20170300  (Relator Cas�lho): Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder
5  disciplinas.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.23  –  Solicitação  da  aluna  Larissa  Hey
D'Andrade - GRR20196473  (Relator Cas�lho): Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder
5  disciplinas.  Parecer  aprovado por  unanimidade.  2.24  –  Solicitação  do  aluno  Leonardo  da  Silva
Camargo - GRR20203903 (Relator Cas�lho):Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder
5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.25 – Solicitação do aluno Leonardo de Quadros
Gonçalves  -  GRR20197157 (Relator  Cas�lho):  Aluno  com  IRA  alto:  assim,  conforme  as  regras,  é
atendido  todos  os  pedidos  do  aluno.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.26  –  Solicitação
do aluno Leonardo Krambeck - GRR20190482 (Relator Cas�lho): Aluno com IRA alto: assim, conforme
as  regras,  é  atendido  todos  os  pedidos  do  aluno.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.27  –
Solicitação  do  aluno  Lucas  Soni  Teixeira  -  GRR20190395 (Relator  Bruno):  Desempenho  Bom,  o
parecer do relator é por conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.28 – Solicitação
do aluno Lucas Vecino Rodrigues - GRR20195702 (Relator Bruno):  Desempenho Bom, o parecer do
relator  é  por  conceder  5  disciplinas.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.29  –  Solicitação
do aluno Luiz Victor Prestes Ramos - GRR20171589 (Relator Bruno): Desempenho Bom, o parecer do
relator  é  por  conceder  5  disciplinas.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.30  –  Solicitação
da aluna Maria Emilia Castello - GRR20203921 (Relator Bruno): Aluno com IRA alto: assim, conforme
as  regras,  é  atendido  todos  os  pedidos  do  aluno.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.31  –
Solicitação da aluna Mirele Nayara Miranda - GRR20185071 (Relator Bruno): Desempenho Bom, o
parecer do relator é por conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.32 – Solicitação
do  aluno  Pedro  Henrique  da  Silva  Churata  -  GRR20205506 (Relatora  Le�cia):  Vislumbrado  o
desempenho  mediano,  o  parecer  do  relator  é  por  conceder  4  disciplinas.  Parecer  aprovado  por
unanimidade.  2.33  –  Solicitação  do  aluno  Rafael  Cassol  Chadai  -  GRR20190562 (Relatora
Le�cia): Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por
unanimidade. 2.34 – Solicitação do aluno Richard Fernando Heise Ferreira - GRR20191053 (Relatora
Le�cia):  Aluno  com  excelente  desempenho,  isto  é,  IRA  alto.  Assim,  o  parecer  do  relator  é  pela
concessão de  todos  os  pedidos  do  aluno.  Parecer  aprovado por  unanimidade.  2.35  –  Solicitação
do aluno Rodrigo Campos Serra Domingues - GRR20190358 (Relatora Le�cia): Desempenho Bom, o
parecer do relator é por conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por unanimidade. 2.36 – Solicitação
do aluno Rodrigo Yuji Koga Kuroda - GRR20166364 (Relatora Le�cia): Desempenho Ruim, o parecer
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do relator é por conceder 3 disciplinas.  Parecer aprovado por unanimidade. 2.37 – Solicitação  da
aluna Sofia Pessini Scherer - GRR20190133  (Relator Eduardo Almeida): Desempenho Bom, o parecer
do  relator  é  por  conceder  5  disciplinas.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.38  –  Solicitação
do  aluno  STEPHANE  METOGNINOU  AWASSI  -  GRR20199996  (Relator  Eduardo
Almeida): Desempenho Bom, o parecer do relator é por conceder 5 disciplinas. Parecer aprovado por
unanimidade. 2.39 – Solicitação do aluno Thauan de Souza Tavares da Silva - GRR20171591 (Relator
Eduardo Almeida):  Desempenho Ruim, o parecer  do relator é por conceder 3 disciplinas.  Parecer
aprovado  por  unanimidade.  2.40  –  Solicitação  do  aluno   Thomas  Bianchi
Todt - GRR20203910 (Relator Eduardo Almeida): Aluno com IRA alto: assim, conforme as regras, é
atendido  todos  os  pedidos  do  aluno.  Parecer  aprovado  por  unanimidade.  2.41  –  Solicitação
do aluno Túlio de Pádua Dutra - GRR20206155 (Relator Eduardo Almeida): Aluno com IRA alto: assim,
conforme as regras, é atendido todos os pedidos do aluno. Parecer aprovado por unanimidade. 2.42 –
Solicitação do aluno Vinicius Comarella Ferreira - GRR20196048 (Relator Eduardo Almeida): Aluno
com IRA alto: assim, conforme as regras, é atendido todos os pedidos do aluno. Parecer aprovado por
unanimidade. 2.43 – Solicitação do aluno Felipe de Lima Mesquita - GRR20174479 (Relator  David
Meno�): O relator mencionou que o caso do aluno é crí�co, contudo há precedentes na ordem do
colegiado. Assim, ele é favorável ao pedido específico para CI1355 (opta�va Maratona). Aprovado por
unanimidade. 2.44 – Solicitação do aluno Murilo Santos Ferreira - GRR20186317 (Relatora Le�cia): A
palavra foi dada a professora Le�cia que relatou o caso do aluno mencionando que o sua trajetória
está imbricada com a linha de so�ware, no entanto, mesmo tendo acompanhado a disciplina CI1163
este foi reprovado por nota. Acredita que será mais proveitoso se ele cursar as disciplinas no período
indicado. Assim é de parecer contrário ao pedido do aluno e recomenda que ele peça posteriormente
o aproveitamento na disciplina CI1163. Posto em discussão, o parecer da relatora foi aprovado por
unanimidade.  3 – Aprovação do plano de ensino disciplinas 2021/1 (ad referendum, processo SEI
23075.046120/2021-18) - relator Maziero: O relator mencionou que devido ao caráter de  urgência,
bem como, o assunto ter passado pelo crivo de negociações juntos aos departamentos e por fim,
abarcando um momento de férias de muitos docentes, foi procedido ad-referedum  a aprovação do
plano de ensino das disciplinas do semestre de 2021/1. Consciente em resguardar a melhor condução
do curso,  o  relator  submete  ao  colegiado  o  pedido  para  referendar  a  decisão  exposta.  Aberto  a
deliberação,  referendado  por  unanimidade.  4  –  Aprovação  PRIC  -  (ad  referendum,  em  anexo,
processo  SEI  23075.038326/2021-74)  -  relator  Maziero:  Legi�mado  a  necessidade  de  prover  um
planejamento para recuperar e equacionar as ofertas de disciplinas em simetria ao proporcionado em
anos  sem  o  contexto  pandêmico,  o  relator  informou  e  detalhou  ao  colegiado  o  documento
apresentado no processo SEI 23075.038326/2021-74. Ele levou em consideração a manifestação dos
alunos, bem como, o ofertado nos períodos ERE. Julgando adequado o proposto no documento, o
coordenador submeteu a apreciação do colegiado. Aberto a deliberação, a aprovação foi referendada
por unanimidade. 5 – Cancelamento de matrícula em disciplinas de Gabriel Kozievitch França (ad
referendum,  processo  SEI  23075.042376/2021-56)  -  relator  Maziero:  Infelizmente  houve  o
falecimento do referido aluno em virtude do COVID, cabendo a coordenação efetuar o cancelamento
das  disciplinas  a  pedido  da  família.  Posto  em deliberação,  item referendado por  unanimidade.  6
–  Solicitação de adiantamento de conhecimento - BIBINSON CELISSAINT - GRR20169928: (Relator
David Meno�). O relator expôs que aluno solicitou adiantamento de conhecimento para a disciplina
CI086 – Tópicos em Arquitetura de Computadores. As observações iniciais é que o relator compadece
da dedicação do aluno na tenta�va de adiantar sua formação, no entanto, este pedido esbarra nos
critérios técnicos para concessão do adiantamento. O relator menciona que o aluno não comprova
notável saber e sua jus�fica�va não atende quaisquer dos outros critérios mencionados no Art.º 14 da
resolução 92/13. Em vista dos fatos e levado em conta o não atendimento dos critérios da resolução, o
parecer do relator foi desfavorável ao pedido do aluno. Colocado para a apreciação do colegiado, o
parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: O vice-coordenador, na condição
de representante da COE, trouxe ao colegiado a ciência de embaraços ocorridos em casos de Estágios
Obrigatórios.  Esclarecido que muitos alunos já  estão efe�vados na empresa e assim gostariam de
valer-se de seus empregos para validar o estágio obrigatório.  A COE tem recebido declarações de
funcionário-estudante;  o  quê,  entretanto,  não  está  em  total  consonância  com  as  regras  internas
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preliminarmente previstas  para  os  estágios.  Como salientado no PPC que os  casos  omissos  serão
sujeitados  ao  colegiado,  em  breve  ele  e  os  demais  membros  irão  apresentar  um  texto  para  o
equacionamento desse embaraço. Não havendo mais nada a tratar, deu se por encerrada a sessão, da
qual eu, Lucas Silva Costa, Secretário do Curso de Ciência da Computação, lavrei a presente ata que
uma vez aprovada, será assinada por todos os presentes par�cipantes do colegiado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO MAZIERO,

COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE CIENCIA DA

COMPUTACAO) - ET, em 20/10/2021, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO CUNHA DE ALMEIDA, PROFESSOR

DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MULLER JUNIOR, PROFESSOR 3

GRAU, em 29/10/2021, às 10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO JAQUES SPINOSA, PROFESSOR DO

MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por IOMARA SCANDELARI LEMOS, PROFESSOR

DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID MENOTTI GOMES, PROFESSOR DO

MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO ZANATA ALVES,

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III,

"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS PESSOA ALBINI, PROFESSOR

DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARMEM SATIE HARA, PROFESSOR DO

MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER MACHADO NUNAN ZOLA,

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 21:12, conforme art. 1º, III,

"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA MARA PERES, PROFESSOR DO

MAGISTERIO SUPERIOR, em 05/11/2021, às 06:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3940305 e

o código CRC 00134A12.

Referência: Processo nº 23075.035194/2020-48 SEI nº 3940305
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