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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta
minutos, no Mini 2 - Centro de Eventos - UTFPR-DV realizou-se a primeira reunião ordinária
de 2018 do(a) Coordenação do Curso de Engenharia de Software, a qual foi conduzida
pelo(a) coordenador, professor Rafael Alves Paes de Oliveira e teve como pauta: (1)
Apresentação de nova servidora - Simone; (2) Avisos gerais e informes; (3)
Afastamento do Prof. Talau - 2019; (4) Atividades de recepção de calouros; (5)
Propostas de Nivelamentos em 2018; (6) Verbas para visitar técnicas até março; (7)
"Empenho" de verbas de coordenação (5k); (8) Banco de oportunidades da SUDOTEC;
(9) Layout de novo site da COENS; (10) Cooperação com o "Novo Aprender e
Crescer". Após agradecer a presença de todos, o coordenador de curso Prof. Dr. Rafael
Oliveira deu a reunião por iniciada. (1) Apresentação de nova servidora - Simone, O
Professor Rafael apresentou a nova servidora efetiva da COENS. Simone contou sua
tragetória acadêmica e se declarou à disposição do grupo para cooperar com o crescimento
da coordenação. O grupo desejou boas vindas e se colocou à disposição para ajudar com a
adaptação da nova servidora. (2) Avisos gerais e informes, O primeiro aviso geral
repassado é referente ao preenchimento dos planos de ensino no sistema acadêmico.
Rafael destaca que os docentes devem preencher os planos e levar para que a correção
seja feita juntamente com a coordenação. Rafael destacou que após finalizados os
preenchimentos, os planos ainda ficarão disponíveis para alteração pelo período de duas
semanas. Após isso as alterações somente poderão ser feitas via requerimento ao SEGEA.
Rafael destacou que o processo é novo e, por isso, pode ser que algumas dúvidas sejam
geradas. O segundo aviso é referente às adequeções de layout nos laboratórios 1 e 2.
Rafael destaca que foram feitas adequações no Lab 1 e Lab 2 visando à melhora da
distribuição do espaço e ampliação da capacidades dos laboratórios. Rafael explicou que o
Lab 1 ficou com uma layout que proporciona uma adequação para atividades cooperativas e
o Lab 2 ficou com a capacidade para 44 alunos. Rafael ainda destacou que será feita a
adequação da sala B3S5 para que a mesma seja ajustada para as disciplinas de Engenharia
de Software que visem à cooperação de equipes como, por exemplo, Análise OO e Oficinas.
O terceiro aviso geral é quanto às perspectivas para o reconhecimento do curso. Rafael
destaca que no ano de 2018, provavelmente, no segundo semestre, o curso deve receber a
visita in loco do MEC. O processo encontra-se parado no MEC desde do dia 04/01/2018 e
deve ser aberto em breve para o preenchimento da segunda fase. Rafael destaca que pode
ser que seja necessária uma força tarefa para coletar informações dos docentes no
momento do preenchimento. Adiconalmente, Rafael destaca que a coordenação pode ser
informada de qualquer problema estrutural ou pedagógico para que ações sejam tomadas.

Para isso, Rafael pede a ajuda de todos os integrantes da coordenação. (3) Afastamento
do Prof. Talau - 2019, O professor Rafael comentou sobre o afastamento do Prof. Talau,
iniciado em 2016 e que tem portaria até fevereiro de 2019. Rafael mencionou que o Prof.
Talau deseja solicitar uma extensão desse prazo. Rafael passou a palavra para o Prof.
Talau, que explicou o surgimento da oportunidade de uma cooperação com a Universidade
da Califórnia nos Estados Unidos onde uma pesquisadora sênior seria supervisora de seu
trabalho pelo período de um ano. Talau, então, mencionou que trata-se de uma grande
oportunidade para aprimorar suas pesquisas. Para executar a cooperação, Talau menciona
que precisaria de uma extensão do prazo de sua portaria de afastamento. Por não haver
previsão de substituto para a vaga, haja vista que há um DINTER sendo executado, o Prof.
Talau pede, então, a absorção de sua carga horária pela coordenação. Talau menciona que
precisa se programar para a viagem, haja vista que o programa de doutorado de sua
instituição não tem bolsa prevista para essa modalidade de cooperação e, por isso, precisa
saber o retorno do grupo. Talau destaca que sua contrapartida seria a cooperação com
outros colegas do grupo em futuras absorções de cargas horárias condicionada a
prorrogação de sua carga horária. Os professores André, Newton e Marlon pedem a palavra
e relambram que o Prof. Talau, antes de seu afastamento, mencionou que já estava
cursando disciplinas e que terminaria dentro do prazo de afastamento estabelecido em
portaria e, por isso, o mesmo se afastou antes do Prof. Evandro que era o primeiro da "fila"
estabelecida anteriormente. O Prof. André Ortoncelli destacou que já existe uma previsão de
cargas horárias para os anos subsequêntes devido ao convenio de doutorado firmado com a
UFPR. André destaca que tal planejamento não deve ser afaetado por uma nova decisão.
Adicionalmente, André destaca que a DIRPPG indicou uma vaga exclusiva de PLANCAP
para os afastamentos do convênio. O Prof. Rafael pede a palavra e menciona que, no
momento, há três vagas a serem contratadas, prioritariamente, na área de Engenharia de
Software: a vaga do professor Gabriel Costa e duas vagas conseguidas junto à DIRGRAD.
Depois de diversas ponderações e considerações de todos, o Prof. Rafael pediu
encaminhamentos para deliberações. O Prof. André sugere que em vez de votarmos apenas
pelo prorrogamento, ou não, do afastamento do Prof. Talau, também pode ser incluída uma
terceira opção que seria o aceite da absorção de carga horária e prorrogação do
afastamento mediante a nomeação de três novos professores efetivos para a COENS. Após
ponderações, o grupo aceitou fazer a votação com três opções: (1) favorável à absorção da
carga horária; (2) favorável à absorção mediante a nomeação de três servidores; (3)
desfavorável à absorção. Os docentes Newton, André Ortoncelli, Marlon Marcon e Franciele
Beal deixam claro que não irão participar da votação por estarem afastados no período no
qual se dará a absorção de carga horária. Assim, o Prof. Rafael inicia o processo de votação
que teve o seguinte resultado: um vota a favor da absorção da carga horária independente
das contratações; um voto contrário às absorções de carga horária e dois votos favoráveis à
absorção mediante a nomeação de três novos professores efetivos (os quatro docentes
envolvidos se absteram da votação). Sendo assim, considerando a manutenção do cenário
atual de docentes, o Prof. Rafael encerrou o ponto de pauta destacando que o Prof. Talau
deverá ter o afastamento extendido mediante à contratação de mais três docentes efetivos
pelas COENS. (4) Atividades de recepção de calouros, Rafael menciona que a partir
desse semestre a UTFPR-DV terá atividades de recepção de calouros. As atividades visam
a fazer a integração entre alunos e docentes, facilitando a adaptação dos novatos. Rafael
apresenta, então, uma prévia de atividades planejadas para a recepção de calouros. Depois
de algumas considerações, as atividades planejadas ficaram da seguinte maneira: DIA 01/03 - quinta-feira 19:00 às 20:00 - Apresentação da Coordenação + Apresentação de
docentes; 20:00 às 20:45 - DEPED; 20:45 às 21:15 - ECOSSISTEMA DE
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DE BOSTON, E.U.A.; 21:15 às 21:30 - Coffee break
com professores; 21:30 às 23:00 - Visita ao Laboratório + Moodle + Bilblioteca. DIA - 02/03 Sexta-feira 19:00 às 20:45 - Conversa com C.A + Passeio pelo campus 21:00 às 21:15 Atlética 21:15 às 22:30 - Diretor Geral 22:30 às 23:00 - Empresa Júnior Code Plus (5)
Propostas de Nivelamentos em 2018, Rafael destacou que a COENS tem recebido alunos

de diversos níveis e que isso tem dificultado bastante o trablhos dos professores dos
períodos iniciais. Assim, o Prof. Rafael menciona que em 2018 deverá fomentar diversas
atividades de nivelamento. O nivelamento será apoiado pela DIRGRAD e, por isso, as aulas
de sexta-feira do primeiro e segundo período serão reservadas para atividades de
nivelamento. Rafael menciona que a ideia é ir gradativamente envolvendos os alunos nas
seguintes atividades: (1) Disponibilização de Cursos EaD - moodle; (2) Aulas de nivelamento
em Matemáticas (MD, AL); (3) Criação de um programa de nivelamento, com diversas
atividades; e (4) Participação de veteranos com a contrapartidade de atividades
complementares. Rafael destacou que conta com as ideias e propostas de outros membros
do grupo para ajuda. Os professores Lucio, André, Newton e Rodrigo se dispuseram a
ajudar. (6) Verbas para visitar técnicas até março, Rafael destacou que a DIREC indicou
ter um recurso (por volta de R$ 9.000,00) para ser utilizado EXCLUSIVAMENTE no contrato
com a empresa de ônibus para viagens técnicas. O problema é o prazo para gastá-lo, visto
que o limite máximo para a execução da viagem será até o dia 23/03, bem no início do
semestre letivo. Rafael destacou que foi solicitado que colocassem em pauta nas
coordenações de modo a levantar demandas por viagens técnicas até, no máximo, o dia
12/03. Depois disso é para ser feito o repasse à SELIB para os devidos encaminhamentos e
tentativa de execução da viagem para aproveitamento do contrato. Rafael destaca que não é
garantido que a viagem irá ocorrer devido ao fato de que a DIREC verificará a viabilidade de
logística e financeira. Após um levatamento de possibilidades, foram identificadas três
possibilidades: (1) viagem para o vale dos sinos para conhecer o Tecnosinos (UNISINOS);
(2) viagem para a HP em Campinas-SP; (3) viagem para o parque de Itaipu. Rafael
encaminhará as demandas para a SELIB que irá dar um retorno sobre a possibilidade de
executar a viagem. Rafael destaca que não tem nenhuma garantia de que a viagem será
executada, mas que se a resposta da direção for positiva o grupo será avisao em tempo. (7)
"Empenho" de verbas de coordenação (5k), Rafael avisa os pares que em 2018 as
coordenações terão uma verba para decidirem internamente seu uso. Para 2018, a COENS
terá R$ 5.000,00 que poderão ser destinados para diversos fins: viagens, custeis, semana
acadêmica e outros. Sendo assim, o Prof. Rafael solicita aos membro que seja levantadas
demandas para destinar esse gasto. Rafael destaca que será executada uma reunião
somente para "empenhar" esse valor. Após considerações, os membros da coordenação
consideraram trazer possíveis demandas para fazer a divisão do valor. (8) Banco de
oportunidades da SUDOTEC, Rafael apresentou e destacou o Banco de Oportunidades da
SUDOTEC e pediu colaborações dos pares. O Banco de oportunidades visa a funcionar
como um portal de oportunidades para iniciações científicas e projetos. O cadastramento de
ideis é livre para docentes e empresas. Rafael destaca que a SUDOTEC pede auxílio para
divulgação e, assim, caso algum docente queira incluir novos projetos ou se envolver em
projetos já cadastrados, que entrem em contato por meio do portal. O docente Fernando se
mostrou desfavorável ao envolvimento da faculdade com o órgão externo SUDOTEC. Rafael
destacou a importância de cooperação com o setor produtivo e os demais foram favoráveis à
diovulgação. Após considerações de todos, o pontos de pauta foi encerrado. (9) Layout de
novo site da COENS, Rafael mencionou que um novo site para a COENS está sendo
desenvolvido pela Empresa Junior. O objetivo é criar gradativamente um portal a ser
utilizado pelos alunos e docentes. O portal deve ser mais atrativo e proporcionair mais
informações do que o site plone da UTFPR. A aluna Janaina Ludwig apresentou o portal.
Após considerações e sugestões o portal foi aprovado. Rafael agradeceu a discente e disse
que até o segundo semestre deverá ser feita sua divulgação. (10) Cooperação com o
"Novo Aprender e Crescer", Rafael apresentou o grupo o novo aprender e crescer. O
Aprender e Crescer visa capacitar jovens a partir de 16 anos de idade de escolas públicas
e/ou privadas, a fim de proporcionar qualificação profissional, de forma gratuita no contra
turno escolar, tendo como o foco desenvolvimento de software web e aplicativos móveis. Ao
final do curso os alunos com maior aproveitamento em sala de aula ganharão um curso
presencial de Designer de Interface - 16 horas e ainda terão a oportunidade de concorrer a
bolsas estágio remunerada nas empresas parceiras do projeto. Rafael menciona que faz

parte da comissão que está reestruturando o novo AC. Sendo assim, Rafael destaca que
todos estão convidados a colaborar com a nova estruturação do curso. Quem tiver interesse
em cooperar deve procurar o Prof. Rafael para ele apresentar a grade antiga e a proposta de
nova grade com ementas e conteúdos. Para finalizar, Rafael destaca que a ideia é aproximar
os conteúdos do AC de conteúdos em cursos de computação de nível superior. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Rafael Alves Paes de Oliveira,
lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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