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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às onze horas e quarenta
e um minutos, no Lab 2 - Info - UTFPR - Bloco B2 realizou-se a primeira reunião ordinária de
2019 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) Avisos gerais;
(2) Apresentação de novos servidores efetivos; (3) Números preliminares: matrículas e
solicitações; (4) Seletivos COENS - 2019 - Semestre 01; (5) Representante da COENS PLS; (6) Metas, Missão e Visão da Coordenação para 2019; (7) Vagas de orgãos Colegiado; (8) Vagas de orgãos - NDE. (1) Avisos gerais, Rafael inicia a reunião
saudando os colegas de coordenação e inicia a reuniao. São dados os seguintes avisos: o
preenchimento de plano de ensino deve ser finalizado até o dia primeiro de março. Os
preenchimentos de moodle de disciplinas devem ser finalizados até o dia 11 de março. A
semana acadêmica do curso irá ocorrer entre 2 e 6 de setembro - os profs. Alinne e Rodolfo
serão os responsáveis pela organização. A recepção de calouros ocorrerá entre os dias 7 e
8 de março, Rafael explica que haverá uma programação definida junto com o Centro
acadêmico. Rafael reitera a importância da presença de todos os docentes para o
recebimento dos alunos. Rafael adiciona que a Profa Alinne ficará em cargo da organização
do coffee-break da recepção e, assim, quem quiser pode contribuir com uma valor monetário
para viabilizar as compras, pode repassar o valor diretamente para ela. Alinne comenta que
entrará em contato via e-mail solicitando os valores. Rafael reforça a importância de todos
atualizarem seus lattes, principalmente os docentes recém-contratados. Rafael menciona
que fara atualização no site da COENS e outras atualizações serão efetuadas por conta do
reconhecimento. Rafael informa que até o presente momento o BES da COENS tem na
presente data 42 matrículas efetuadas por calouros e, provavelmente, o curso complete as
44 vagas até o final do mês de março. Rafael repassa a palavra para o Prof. Francisco que
comenta que a data de defesas de TCC 1 - para 2019-semestre 01 - ficou para 28/06 a
03/07 e TTCs 2 ficaram para 04/07 e 05/07. (2) Apresentação de novos servidores
efetivos, O Prof. Rafael abriu o segundo ponto de pauta mencionando que a COENS conta
agora com três novos professores efetivos. São eles: Anderson Carniel, Gustavo Souza e
Yuri Lopes. Rafael solicitou, então, que cada servidor se apresentasse. Por ordem, cada
servidor se apresentou, detacando suas trajetórias, linhas de atuação e propósitos diante do
grupo. (3) Números preliminares: matrículas e solicitações, Rafael explica que já tem
uma prévia dos números de matrículas solicitadas para cada disciplina. Rafael menciona que
este número ainda pode mudar na fase de ajuste de matrícula, mas que isso é importante
para os planejamentos de trabalhos. Rafael menciona os números de modo genérico e se

coloca à disposição para mostrar mais números após a reunião. (4) Seletivos COENS 2019 - Semestre 01, Rafael menciona que o processo seletivo que estava sendo executado
não teve candidatos aprovados. Diante disso, Rafael menciona que está usando o recurso
de aproveitamento de vagas. Foi tentado o aproveitamento de vagas de um seletivo do
campus Guarapuava. Adicionalmente, estão sendo iniciadas tratativas para o
aproveitamento de vagas do campus de Ponta Grossa de um seletivo na área de
Programação Web e Estrutura de Dados. Rafael menciona que irá atualizar o grupo assim
que algum andamento for efetuado. Adicionalmente, Rafael menciona que já solicitou um
novo seletivo ao compus. O seletivo foi solicitado com duas vagas para disciplinas na área
de Ciência da Computação, com pontos similares aos pontos do seletivo anteriormente
executado. Rafael menciona que precisa de definições quanto à banca do seletivo e que
gostaria de fazer isso democrativamente, haja vista que participações em concursos têm
valor para a carreira docente. Após debates o grupo estabeleceu que a banca ficaria
composta da seguinte forma: Prof. Francisco (presidente), Prof. Gustavo (membro 1), Prof.
Anderson (membro 2), Prof. Yuri (suplente 1), Prof. Rafael (suplente 2). (5) Representante
da COENS - PLS, Rafael menciona que foi cobrado pela comissão PLS (Planejamento de
Logística Sustentável) de que a COENS precisa indicar um membro para a comissão. Após
discussões, ficou estabelecido que o Prof. Rodrigo Pagno seria indicado pelo grupo para
compor a comissão. (6) Metas, Missão e Visão da Coordenação para 2019, Rafael
destacou a importância do estabelecimento de metas a cada ano letivo. Rafael destacou que
em anos anteriores as metas foram estabelecidas e guiaram a gestão do curso. Após
apresentar um breve histórico do curso, o Prof. Rafael estabeleceu as seguintes metas para
2019: (1) Maior acompanhamento e implementação de projetos de extensão da COENS; (2)
Ampliar a representação discente em decisões de gestão; (3) Melhorar a comunicação e
transparência da coordenação; (4) Melhorar a dinâmica de reuniões de grupo (coordenação,
NDE e colegiado); (5) Ampliar a participação dos docentes da COENS em cargos diretivos e
de decisão dentro do campus; (6) Criação de, pelo menos, uma pós-lato senso envolvendo
docentes do BES; (7) Início de tratativas para escrita de uma APCN para pós stricto
(mestrado acadêmico ou profissional).. Por fim, Rafael menciona que estabeecerá ações
junto ao NDE para melhorar e acompanhar índices dentro do curso e efetivar o uso e
feedbacks e autoavaliações para melhorias contínuas. (7) Vagas de orgãos - Colegiado,
Rafael menciona que devido a afastamentos, vagas do colegiado estão disponíveis. Rafael
menciona que o grupo precisa definir nomes e candidatos para tais vagas e indicá-las para o
colegiado aprovar. Após discussão, Rafael expos as vagas, os docentes se candidaram às
mesmas e a proposta de nova formação de colegiado ficou da seguinte maneira:
(Presidente) - Prof. Rafael, (Atividade Complementares) - Prof. Marisângela, (TCC) - Prof.
Francisco Carlos, (Núcleo Básico) - Prof. Sérgio, (Estágio) Prof. Anderson (acompanhdo e
supervisionado pelo Prof. Rafael, que vem realizando a função em substituição ao Prof.
André. Ficou estabelecido que quando o Prof. Rafael deixar de ser coordenador, o grupo
volta a debater sobre essa função), (Pedagogo) - Glauber, (Engenharia de Software) - Profa.
Alinne, (Linguagem de Programação) - Profa. Simone, (Computação Aplicada) - Prof.
Rodrigo, (rrepresentação discente) - A ser indicada pelo Presidente Walace. Em votação,
todas as trocas foram aprovadas de modo unânime pelo grupo. (8) Vagas de orgãos - NDE,
Igualmente ao colegiado, o Prof. Rafael explicou que existem vagas no NDE do curso devido
a afastamentos. Refael mencionou as vagas existentes. Os Profs. Rodrigo e Marisângela
mencionaram que estão no órgão desde o início e como já estão compondo o colegiado do
curso, caso existam interessados, eles colocam suas vagas à disposição. Rafael mencionou
que com os novos servidores contratados, o grupo poderia estabelecer uma nova vaga para
o NDE, haja vista que o órgão deve trabalhar efetivamente em questões do reconhecimento
do curso e criação de uma nova grade. Em votação, o grupo aprovou de forma unânime a
criação de uma nova vaga de NDE. Após debates, a nova composição do colegiado de
curso do BES ficou do seguinte modo: (Presidente) - Prof. Rafael, Profa. Simone, Profa.
Alinne (na vaga deixada pelo Prof. Rodrigo), Prof. Yuri (na vaga deixada pela Profa.
Marisangela), Prof. Rodolfo (vaga deixada pelo Prof. Newton), Prof. Gutavo (nova vaga).

Após votações, todas as trocas foram aprovadas de forma unânime pelo grupo. 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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