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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Sala de
Reuniões do Centro de Eventos da Universidade Tecnológica do Paraná Campus Dois
Vizinhos realizou-se a dcima segunda reunião ordinária de 2017 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 e informes; (2)
Devolutiva sobre Trabalhos de Conclusão de Curso; (3) Semana Acadêmica e Escola
Regional de Informática (ERES) 2018; (4) Vaga do décimo quarto docente para COENS;
(5) Atividades de recepção de calouros; (6) Planejamento de ações decorrentes de
estudos do NDE; (7) Reformulações dos Laboratórios de Informática (1 e 2) e na sala
B3S5 e nomenclatura de laboratórios; (8) Fechamento de 2017 (compras, números,
laboratórios, doações, eventos); (9) Propostas de nivelamentos em 2018; (10) Pauta
solicitada pelo Prof. Sergio. O coordenador Prof. Rafael Oliveira sauda os presentes e da
inicio à reunião. Rafael destaca que a reunião obedecerá os seguintes pontos de pauta: (1)
Avisos gerais e informes; (2) Devolutiva sobre Trabalhos de Conclusão de Curso; (3)
Semana Acadêmica e Escola Regional de Informática (ERES) 2018; (4) Vaga do décimo
quarto docente para COENS; (5) Atividades de recepção de calouros; (6) Planejamento de
ações decorrentes de estudos do NDE; (7) Reformulações dos Laboratórios de Informática
(1 e 2) e na sala B3S5 e nomenclatura de laboratórios; (8) Fechamento de 2017 (compras,
números, laboratórios, doações, eventos); (9) Propostas de nivelamentos em 2018; e (10)
Pauta solicitada pelo Prof. Sergio. Dando sequência à reunião, o Prof. Rafael repassa os
seguintes informes. (1) Avisos gerais e informes, Informe 1 - Rafael apresentou
inicialmente o memento da última reunião do Fórum Gestor da UTFPR Câmpus Dois
Vizinhos, realizada no dia dezoito de dezembro de dois mil e dezessete (18/12/2017).
Informe 2 - Rafael solicitou que os professores encaminhassem sua opinião sobre a abertura
de disciplinas sem presença obrigatória para suas respectivas disciplinas, solicitando que
cada um dos professores envie a sua resposta até o dia seguinte. Informe 3 - Rafael
apresentou a necessidade do planejamento de atividades a serem realizadas na semana de
planejamento do primeiro semestre de dois mil e dezoito (2018), sugerindo atividades
referentes a escrita e divulgação do Projeto Pedagógico do Curso e também apresentações
de projetos de pesquisas dos professores da coordenação. O professor Rafael também
solicitou que os professores encaminhem sugestões de atividades para essa semana.
Informe 4 - O Prof. Marlon apresentou que ele e a Prof. Franciele terão um impedimento em
dar início do ao seu afastamento no período planejado pois ainda vão estar em estágio
probatório, sendo assim só poderão solicitar o seu afastamento após o termino do estágio
probatório, o que irá adiar em aproximadamente 2 meses o início do seu período de

afastamento, sendo que o prof. Marlon irá se afastar em vinte e sete de abril de dois mil e
dezoito (27/04/2018) e a Prof. Franciele irá se afastar no dia três de maio de dois mil e
dezoito (03/05/2018). Marlon também apresentou que nesse período ele a Prof. Franciele, já
conversão previamente com o coordenador do curso (Prof. Rafael) e irão ministrar as aulas
das disciplinas que ficaram planejadas para a carga do novo professor substituto, que irá
assumir a vaga do Prof. Marlon , e que eles também irão dividir matérias com outros
professores do curso. Após esse período, os professores Marlon e Franciele irão se afastar,
de acordo com o planejado em reuniões anteriores de colegiado e coordenação, e então o
professor substituto da Prof. Franciele irá assumir as disciplinas conforme já havia sido
planejado. (2) Devolutiva sobre Trabalhos de Conclusão de Curso, o Prof. Newton
(Professor Responsável pelos Trabalho de Conclusão de Curso - TCC) apresentou os
resultados de uma pesquisa de satisfação que aplicou visando saber a opinião de alunos e
professores sobre o processo de condução do TCC. Um dos problemas apontados foi o fato
de as datas das entregas dos documentos de TCC e estágio curricular obrigatório serem
concomitantes, porém o Prof. Newton comentou que já conversou com o Prof. André
(Professor Responsável pela Atividade de Estágio) e eles estão estudando a viabilidade de
se realizar bancas de estágio em fluxo continuo par ao próximo ano, problema assim evitar o
problema de entregas de documentos na mesma data. O Prof. André disse que no início do
próximo semestre pretende apresentar um estudo similar referente ao processo de estágio
do curso. Por fim, o Prof. Newton disse que se compromete a replicar a pesquisa nos
próximos semestres. (3) Semana Acadêmica e Escola Regional de Informática (ERES)
2018, o Prof. Rafael apresentou que precisa definir rapidamente as datas da semana
acadêmica e da Escola Regional de Informática (ERES) que irão acontecer em Dois
Vizinhos no segundo semestre de dois mil e dezoito (2018), e também apresentou uma
sugestão de integração dos eventos com o HUB realizado pela SUDOTEC. O Prof. André
apresentou que pode ser um problema ao unir os três eventos, pois na sua opinião dois dos
eventos citados (o HUB e o ERES) são eventos grandes, e pode haver muitos conflitos na
organização conjunta desses dois eventos. O Prof. Rafael sugeriu a data de vinte e dois (22)
a vinte e seis (26) de outubro para realização do ERES. O Prof. André disse que essa data
pode ocasionar um problema, pois a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está
planejada para a semana anterior. O Prof. Lucio comentou que o HUB parece ser um evento
organizado pela UNISEP e que esse também poderia ser um impedimento para a união dos
eventos, e o professor Rafael argumentou que no ano anterior aconteceu um problema de
comunicação entre a comissão organizadora do HUB e o professor responsável por
representar a UTFPR na organização do HUB e que nesse ano pretende-se evitar que esse
problema aconteça novamente, sendo assim, por consequência a participação da UTPFR
será maior. Os professores André e Newton apresentaram que também houveram
problemas de comunicação na realização do HUB do ano de dois mil e quinze (2015) que
aconteceu em conjunto com o CCT-DV (Congresso de Ciência e Tecnologia da UTFPR
Câmpus Dois Vizinhas). Por fim, os professores sugeriram duas datas para realização do
ERES dois mil e dezoito (2018), de vinte e quatro (24) de setembro a cinco (5) de outubro
(se o evento ocorrer separadamente do HUB) e de vinte e dois (22) de outubro a um (1) de
novembro (se o evento ocorrer em parceria com o HUB). (4) Vaga do décimo quarto
docente para COENS, o Prof. Rafael apresentou que o câmpus Dois Vizinhos da UTFPR
recebeu três novas vagas de professores, sendo que tais vagas serão distribuídas da
seguinte forma: a Coordenação de Engenharia de Software receberá uma das vagas e a
Coordenação de Bioprocessos e o Biotecnologia receberá as duas outras vagas. Rafael
também comentou que a previsão é que a vaga seja liberada em janeiro de dois mil e
dezoito (2018). (5) Atividades de recepção de calouros, o Prof. Rafael apresentou que nos
dias um (1) e dois (2) de março serão realizadas atividades de recepção de calouros e que
foi solicitado que cada coordenação planeja-se suas próprias atividades. O Prof. Lucio disse
não saber se a atividade de recepção de calouros é uma atividade que deve ser feita pelos
docentes. O Prof. Rafael sugeriu que o Prof. Lucio procura-se a DIRGRAD para apresentar
tal questionamento e que não participe das da atividades de recepção se não tiver interesse.

O Prof. Fernando sugeriu que nas atividades de recepção fosse reservado um momento
para ensinar os alunos a utilizarem o Moodle e também sugeriu a participação do DEPED
para apresentar siglas e procedimentos da instituição. O Prof. Rodrigo sugeriu apresentar as
normas e procedimentos de uso dos laboratórios de informática. (6) Planejamento de ações
decorrentes de estudos do NDE, o Prof. Rafael apresentou as ações planejadas pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE) visando melhorar o processo ensino-aprendizagem do
curso. (7) Reformulações dos Laboratórios de Informática (1 e 2) e na sala B3S5 e
nomenclatura de laboratórios, o Prof. Rafael apresentou os novos layouts que estão
sendo implantados nos laboratórios de informatica um (1) e dois (2) e também na sala B3S5,
apresentando também que a previsão é que a reforma dos laboratórios e sala esteja
totalmente concluída até fevereiro de dois mil e dezoito (2018). Rafael também ratificou que
após as mudanças nos layout será necessário ratificar a nomenclatura dos laboratórios de
informática em fevereiro de dois mil e dezoito (2018). (8) Fechamento de 2017 (compras,
números, laboratórios, doações, eventos), o Prof. Rafael apresentou dados referentes ao
número de alunos do curso, que na data contava com 204 alunos ativos, 35 trancamentos,
76 desistências e 0 transferências. Rafael também apresentou dados Relatórios Analíticos
de Gestão (RAG) enfatizando que o curso têm apresentado melhorias nos indicies, e
também destacou que serão planejadas ações para melhorar ainda mais tais indicadores.
Quanto as doações, o Prof. Rafael apresentou que foram recebidas doações de
equipamentos de empresas e entidades da cidade de Dois Vizinhos, e que o câmpus
executou a compra de alguns componentes para manutenção dos computadores recebidos
como doações, entre tais componentes estão memorias, fontes e discos rígidos. Quanto as
compras, o Prof. Rafael apresentou que em 2017 a coordenção recebeu da direção uma
verba de 40 mil reais para compra de livros e também um aditivo de 24 e 500 mil reais
também utilizado na compra de livros. Rafael também apresentou que a coordenação
ganhou da direção verba para comprar 25 arduinos e 15 raspbarrys, estando negociando
com o centro acadêmico o uso de recursos para compra de componentes que possam ser
utilizados em conjunto com os arduinos. O Prof. Rafael também apresentou que existe uma
promessa por parte da direção de que uma verba de 100 mil reais seja utilizada na compra
de 40 computadores e 20 monitores, e que no momento estão sendo adquiridos 20
monitores. (9) Propostas de nivelamentos em 2018, o Prof. Rafael apresentou uma
demanda por cursos de nivelamentos a serem ofertados para os alunos ingressantes no
curso de Engenharia de Software no ano de 2018, solicitando que os professores
apresentassem sugestões. O Prof. Lucio sugeriu uma programação de aulas de recuperação
em paralelo com as disciplinas e que os alunos fossem convidados a participar de tais aulas.
(10) Pauta solicitada pelo Prof. Sergio, O Prof. Sergio apresentou informações referentes
a uma viagem aos Estados Unidos da qual participou para conhecer o ecossistema de
inovação de Boston, que é o segundo mais importante dos Estados Unidos. Sergio
apresentou que a região que visitou conta com setenta e quatro (74) universidades e
aproximadamente trezentos e sessenta (360) mil alunos, destacando que as principais
diferenças que ele observou foram a cultura de inovação e empreendedorismo que é
adotada nos cursos de graduação e pós graduação, a grande integração com empresas e as
estruturas físicas excelentes das universidades. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião, da qual eu, Andre Roberto Ortoncelli, lavrei a presente ata que, após
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
PARTICIPANTES MEMBROS
1 Andre Roberto Ortoncelli

1 _____________________________

2 Fernando Luiz Prochnow

2 _________________________

Ramme

____

3 Franciele Beal

3 Licença Maternidade

4 Gabriel Costa Silva

4 Ausente

5 Lucio Agostinho Rocha

5 _____________________________

6 Marisangela Pacheco Brittes

6 _____________________________

7 Marlon Marcon

7 _____________________________

8 Newton Carlos Will

8 _____________________________

9 Rafael Alves Paes de Oliveira
(coordenador)

9 _____________________________

10 Rodrigo Tomaz Pagno

10 _____________________________

11 Sérgio Luiz Kuhn

11 _____________________________

