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Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos,
no UTFPR-DV realizou-se a quarta 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; (2) Novo calendário para o
reconhecimento do curso (metas e prioridades); (3) Distribuição de aulas para
2017/02; (4) Disciplinas optativas e regras para ofertamento; (5) Pauta para o Prof.
Gabriel (Lato sensu) . (1) Avisos gerais, Avisos sobre a Semana acadêmica do curso.
Sobre esse ponto de aviso inicial, o Prof. Rafael destaca que foi realizada uma reunião no
dia 19/05 da comissão que irá apoiar os alunos do centro acadêmico na execução da SAES
2017. Naquela reunião foi abordado: (i) repasses do prof Fernando sobre palestrantes. Foi
discutido o uso de verbas de projetos do sebrae, utilização de um convênio com a empresa
Princesa dos Campus para trazer palestrantes cooperadores de Curitiba e a possibilidade de
um palestrante da área acadêmica a ser convidado pelo Prof. Rafael (pensa-se no
palestrante Prof. Wesley - UTFPR campus Toledo, que poderia ser trazido com o carro da
instituição): (ii) foi definido que haverá um submissão de artigos científicos em um evento a
ser coordenado pelo Prof. Rafael e comissão por ele a ser montada. Os artigos serão
apresentados em sessões técnicas dentro da semana acadêmica; (iii) o Prof. Rafael
destacou que a portaria de presidncia da semana acadêmica, conforme repassado pela
DIRGRAD, somente poderá ser emitida no final do mês de julho, devido à recomendação de
portarias para semanas acadêmicas não poderem contemplar mais de 60 dias. Avisos sobre
as deliberações do colegiado em maio: O prof. Rafael destacou que, sempre que achar
conveniente, trará deliberações do colegiado de curso para serem repassadas como avisos
gerais no grande grupo. Sendo assim, o prof. Rafael fez o repasse de dois importantes
pontos deliberados no colegiado no mês de maio. O primeiro deles é a alteração nas
ementas das disciplinas AG21S e AG22S. Após um breve debate, ficou definido que será
adicionado à ementa da disciplina Algoritmos 1 os textos "Vetores, matrizes e cadeias de
caracteres" e "Introdução a conceitos de modularização e passagem de parâmetros", já na
disciplina Algoritmos 2 o texto "Tipos de dados avançados: vetores, matrizes e cadeias de
caracteres, registros, conjuntos e arquivos" sofre alteração para "Tipos de dados avançados:
registros, conjuntos e arquivos" e será acrescentado o texto "Introdução a métodos de busca
e ordenação". Adicionalmente, foi debatido e aprovado o pedido de remoção da Profa.
Marisângela Brittes. Rafael destaca que a aceite do pedido ficou condicionado à permuta de
servidor ou, então, à nomeação de um servidor para a reposição da vaga sem prejuízo ao
curso. Avisos sobre a nova equipe de gestão: Rafael destaca que uma nova equipe de
gestão deve assumir as diretorias e cargos de chefia do campus no próximo dia 1 de junho.

Sendo assim, o Prof. Rafael pede que os docentes fiquem atentos às novas equipes para
que façam encaminhamentos de modo correto. Quanto às diretorias mais comumente
acionadas por docentes da COENS, o prof. Rafael destaca que a gestão ficou elaborada da
seguinte maneira: (i) Diretoria Geral - Prof. Everton Lozano (indicado democraticamente pela
comunidade acadêmica); (ii) Diretora de Graduação - Profa. Fabiani Miranda - Diretor de
Relações Empresariais e Comunitárias - Prof. Vicente de Macedo; (iii) Diretor de Pesquisa e
Pós Graduação - Prof. Frederico Vieira. Por fim, o Prof. Rafael parabeniza o prof. Marlon por
ser o novo assessor executivo do diretor geral. Rafael deseja sucesso e realizações a frente
do cargo de gestão. Aviso sobre editis de pedido de auxílio. O prof. Rafael destaca que
estão se esgotando os dias para os editais de pedido de fomento da PROPPG. Sendo
assim, docentes da COENS com projetos homologados devem solicitar bolsas por meio de
um dos seguintes editais (Edital PROPPG 02/2017 - PIBIC - Programa Institucional de
Iniciação Científica, Edital PROPPG 03/2017 - PIBIC-AF - Programa Institucional de
Iniciação Científica nas Ações Afirmativas, Edital PROPPG 04/2017 - PIBITI - Programa
Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e Edital PROPPG
05A/2017 - PIBIC-EM - Programa Institucional de Iniciação Científica para o Ensino Médio).
O prof Rafael menciona que fazer pesquisa com bolsistas é mais efetivo do que com alunos
voluntários, haja vista que a bolsa cria um vínculo de comprometimento maior dos discentes.
(2) Novo calendário para o reconhecimento do curso (metas e prioridades), O professor
Rafael menciona que após os encaminhamentos da reunião extraordinária realizada em
19/05/2017, o novo cronograma para o reconhecimento de curso deve ficar da seguinte
maneira: (i) em setembro de 2017 será feito o preenchimento de e-MEC para a primeira fase
do pedido de visita “in loco” para reconhecimento de curso; (ii) a segunda fase de
preenchimento de dados de e-MEC deve contemplar alguma data entre fevereiro e abril de
2018. Sendo que a data de abertura pode variar em consonância com o INEP. Sendo assim,
Rafael destaca que a priorização e os direcionamentos de esforços da coordenação serão
no sentido de estruturar o curso para contemplar mais recursos para os discentes.
Estruturação de laboratórios, ampliação de espaços nos quais a COENS atua e
reivindicações de equipamentos junto à DIRGRAD serão considerados. (3) Distribuição de
aulas para 2017/02, O Prof. Rafael destaca que em breve será feita a divisão de disciplinas
para 2017/02. Para isso, o Prof. Rafael pede que os docentes preencham novamente ou
atualizem a planilha de intenção de ministrar disciplinas. Rafael destaca que o interesse em
ministrar disciplinas dentro do curso é muito dinâmico e que pode ser que tal interesse mude
de semestre para semestre. Sendo assim, como forma de apoiar a coordenação durante as
atribuições das disciplinas, é desejável que tal planilha se mantenha atualizada de modo
semestral. Após alguns comentários dos docentes sobre os interesses em disciplinas, Rafael
solicitou que a planilha fosse revisitada pelos docentes até a data da próxima reunião. (4)
Disciplinas optativas e regras para ofertamento, O Prof. Rafael introduz esse ponto de
pauta lembrando que a partir do semestre seguinte a COENS deverá ofertar disciplinas
optativas. Sendo asssim, Rafael relembra que foi repassada por email um formulário no qual
os docentes poderiam indicar o interesse em ministrar disciplinas optativas. Rafael destacou
que tal e-mail consistia de um instrumento para poder alocar as disciplinas para docentes
por competência. Rafael destaca que poucos docentes demonstraram interesses em
ministrar disciplinas optativas naquele momento. É aberta uma discussão sobre os
interesses particulares de cada docente em ministrar disciplinas optativas. O grupo levanta a
possibilidade de serem criadas novas disciplinas optativas. Rafael responde que levará o
caso para a Diretoria de Graduação e SELIB, entretanto, Rafael lembra que devido à
preservação da grade de disciplinas 29, pode ser que poucas disciplinas possam ser
incluídas e que isso deveria ter sido discutido durante o ajuste de grade feito em 2015.
Rafael inicia, então, uma averiguação acerca das respostas sobre os interesses em ministrar
disciplinas optativas dos docentes da COENS. É constatado que há pouca familiaridade da
maioria dos docentes da COENS com as disciplinas optativas identificadas. Assim, Rafael
indica que endossará seu pedido por novas disciplinas optativas com base nas constatações
da reunião, levando o tema para reunião de NDE e colegiado quando isso for possível. (5)

Pauta para o Prof. Gabriel (Lato sensu) , O Prof. Gabriel destaca que está criando um
projeto para a implementação de uma pós graduação Lato Sensu em Cloud Computing.
Gabriel destaca que a ideia da pós é a realização de um curso lato sensu a ser monetizado.
Gabriel destaca que está definindo corpo docente e fechando alguns escopos do projeto.
Gabriel destaca que, quando o projeto for executado, alguma verba poderá entrar no caixa
da coordenação. Sendo assim, Gabriel destaca que gostaria de ter a anuência do grupo para
monitorar e gerir o dinheiro que será creditado à COENS. Gabriel adiciona que sua intenção
é a criação de um laboratório multiuso específico, por isso, Gabriel se compromete a mostrar
em um momento futuro o layout de tal laboratório. Sendo assim, Gabriel destaca que o grupo
não precisa deliberar sobre o tema naquele momento e que em momento oportuno, o tema
será trazido para uma nova pauta de coordenação. Após alguns poucos questionamentos, o
grupo concorda que em um momento futuro o Prof. Gabriel trará o ponto de pauta para se
deliberado. 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.
PARTICIPANTES MEMBROS
1 Andre Roberto Ortoncelli

1 _____________________________

2 Fernando Luiz Prochnow Ramme

2 _____________________________

3 Franciele Beal

3 _____________________________

4 Gabriel Costa Silva

4 _____________________________

5 Helena Macedo Reis

5 _____________________________

6 Lucio Agostinho Rocha

6 _____________________________

7 Marisangela Pacheco Brittes

7 _____________________________

8 Marlon Marcon

8 _____________________________

9 Newton Carlos Will

9 _____________________________

10 Rafael Alves Paes de Oliveira
(coordenador)

10 _____________________________

11 Rodrigo Tomaz Pagno

11 _____________________________

