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Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h30 (dezesseis horas e
trinta minutos), na sala de reuniões do Departamento Acadêmico de Eletrônica, na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Curi�ba, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, a saber: Bruno Sens Chang (SIAPE 19163222), Daniel
Fernando Piga�o (SIAPE 23825901), Dyson Pereira Junior (SIAPE 12865132), Gabriel Kovalhuk (SIAPE
10373470), Kleber Kendy Horikawa Nabas (SIAPE 21995663), Luis Alberto Lucas (SIAPE 21909961), Nelson
Garcia de Paula (SIAPE 73937028), Nilson Bueno Kominek (SIAPE 3929581) e Sergio Moribe (SIAPE
10372791). Também es�veram presentes os novos representantes discentes do curso Sergio Murilo Coelho
(RA 02027607) e Thiago Antonio Acordi (RA 02027615). O presidente, Prof. Daniel Fernando Piga�o,
conduziu a reunião de acordo com pauta enviada previamente via e-mail a todos os membros convocados,
na qual estavam previstos comunicados e assuntos para discussão/homologação. COMUNICADOS:
Comunicado 1: a representante discente do Colegiado está em licença maternidade e em processo de
formatura, então uma nova eleição de representante discente foi realizada pelo Coordenador de Curso,
responsável por fazer a indicação. As regras para a eleição foram divulgadas a todos os alunos, com prazos
para candidatura de alunos interessados, data para votação e data para divulgação do resultado. A eleição foi
realizada no dia 30/09/2019 pelo professor Daniel Fernando Piga�o (Coordenador de Curso), professora
Jamea Cris�na Ba�sta Silva Franklin (PRAE) e professor Gabriel Kovalhuk (responsável pelas A�vidades
Complementares) na sala Q-212, das 18h às 20h20. Houve um total de 50 votos, tendo sido eleitos os dois
candidatos mais votados: Thiago Antonio Acordi (RA 02027615) e Sergio Murilo Coelho (RA 02027607). Os
respec�vos suplentes indicados pelos representantes eleitos são: Clayton Jefferson de Andrade (RA 2127237)
e Rafaela Bruna de Jesus da Silva Rolim (RA 02193701). Comunicado 2: os novos representantes discentes
eleitos, presentes nesta reunião, indicaram em comum acordo o aluno William Hamilton Moreira Alves (RA
01648764) como representante do curso no Conselho Departamental do DAELN, sendo o Thiago Antonio
Acordi (RA 02027615) seu suplente. Comunicado 3: o Coordenador de Curso informou que realizou dois
eventos durante o semestre 2019/2 para reunir os alunos regulares do curso, repassar informações/avisos
relevantes e ouvir demandas do corpo discente. O evento, chamado "Conversa com a Coordenação", ocorreu
nos dias 22/08/2019 e 18/10/2019, no Miniauditório da UTFPR Curi�ba - Sede Centro. Comunicado 4: o
Coordenador de Curso informou que os horários para o semestre 2020/1 deverão ser elaborados até o final
do semestre le�vo em andamento. ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO: Assunto
1: homologação de pontuação de horas complementares para o Programa de Apadrinhamento, a qual foi
votada via e-mail no dia 12/07/2019 e definiu as seguintes novas pontuações: a) Padrinho que possui apenas
um afilhado em uma disciplina = 5 pontos/semestre; b) Padrinho que possui apenas um afilhado em duas
disciplinas = 7 pontos/semestre; c) Padrinho que possui dois afilhados em uma mesma disciplina = 7
pontos/semestre; d) Padrinho que possui dois afilhados em disciplinas diferentes = 10 pontos/semestre; e)
Padrinho que se dispõe a atender uma turma inteira em uma disciplina = 10 pontos/semestre (se a turma
�ver dois padrinhos dividindo o atendimento, atribui-se 5 pontos para cada). Assunto 2: avalização de
Estágio Docência do aluno de pós-graduação do CPGEI Jean Kuhne, por solicitação do professor Valmir de
Oliveira (supervisor) enviada via e-mail em 19/07/2019. Todos os membros presentes foram favoráveis à



realização do estágio docência. Assunto 3: o presidente atualizou os membros presentes sobre o andamento
do Programa de Apadrinhamento e alertou sobre a baixa par�cipação dos alunos afilhados. O Colegiado
discu�u mudanças na dinâmica do programa de apadrinhamento e as seguintes sugestões foram feitas: a)
disponibilizar horário e espaço para atendimento de afilhados antes do horário regular de aula diariamente;
b) orientar padrinhos a procurarem os afilhados, considerando que a situação inversa não está ocorrendo; e
c) orientar padrinhos e afilhados a se reunirem aos sábados de manhã. O Coordenador de Curso vai orientar
os alunos sobre as decisões tomadas nesta reunião e o professor Nelson se responsabilizou em gerenciar a
abertura de uma sala para atendimento de alunos aos sábados, viabilizando o item c. Assunto 4: a 1ª
Semana Acadêmica de Telecomunicações (SATELE 2019) está sendo organizada por comissão composta pelos
professores Daniel Fernando Piga�o, Jamea Cris�na Ba�sta Silva Franklin, Joilson Alves Junior, Kleber Kendy
Horikawa Nabas, Marcos Eduardo Pivaro Monteiro, Omero Francisco Bertol, Paulo de Tarso Neves Junior,
Robson Luiz Schiefler e Silva, Tânia Lucia Monteiro e Ubirajara Zoccoli. O evento ocorrerá nos dias 18, 19 e 20
de novembro, a par�r das 19h, em locais a serem definidos. O presidente redigiu um edital de patrocínio que
foi apreciado e aprovado pela Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC-CT) do Câmpus
Curi�ba, pela Direção-Geral (DIRGE-CT) do Câmpus Curi�ba, pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e
Comunitárias (PROREC) e pela Procuradoria Jurídica (PROJU) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). O edital será u�lizado para obtenção de patrocínio de diferentes �pos para o evento. Assunto 5:
discu�u-se a possibilidade de oferecer disciplinas de verão e ficou definido que, se houver solicitação formal
dos alunos, esta será tratada pelo Colegiado na próxima reunião, ainda sem data prevista. Assunto 6: o
professor Gabriel Kovalhuk (responsável pelas A�vidades Complementares) abriu dois ques�onamentos para
discussão: a) como considerar e pontuar cer�ficações como a�vidades complementares? b) como considerar
e pontuar exames de línguas estrangeiras como a�vidades complementares? O professor Gabriel elaborará
uma tabela de pontuações equivalentes para os principais exames e cer�ficações, a qual será discu�da e
aprovada pelo Colegiado futuramente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo professor
Daniel Fernando Piga�o às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos).

Documento assinado eletronicamente por DANIEL FERNANDO PIGATTO, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 02/11/2019, às 02:32, 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 NELSON GARCIA DE PAULA, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em 02/11/2019, às 08:38, 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 LUIS ALBERTO LUCAS, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
em 02/11/2019, às 09:01, 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 KLEBER KENDY HORIKAWA NABAS, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em 03/11/2019, às 08:22, 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 DYSON PEREIRA JUNIOR, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO,
em 03/11/2019, às 12:48, 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 GABRIEL KOVALHUK, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
04/11/2019, às 09:59, 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 SERGIO MORIBE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
04/11/2019, às 10:49, 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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Documento assinado eletronicamente por BRUNO SENS CHANG, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
04/11/2019, às 11:15, 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 NILSON BUENO KOMINEK, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em 05/11/2019, às 13:10, 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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