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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, no
Sala de Reuniões do centro de eventos - UTFPR-PR Dois VIzinhos realizou-se a quarta
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) Avisos Gerais; (2) Apresentação de novos servidores; (3) Permanências alterações; (4) Balanço Semana Acadêmica; (5) ERES - Escola Regional de Engenharia
de Software. Rafael, coordenador de curso e condutor da reunião, agradece os presentes e
dá início à reunião. (1) Avisos Gerais, Rafael abre os aviso gerais mencionando que é com
orgulho que esta reunião será conduzida com a presença de três novos professores efetivos
recém contratados e vinculados à COENS. Rafael adiciona que haverá uma pauta específica
para a apresentação dos novos servidores. O primeiro aviso geral (AVISO GERAL 1) é que
as reuniões de coordenação mantêm-se agendadas para a última quarta-feira de cada mês.
Rafael destaca que adicionalmente às reuniões mensais, pode ser que surjam reuniões por
demandas específicas e, assim, fazendo uso do que é especificado no regimento dos camp
da UTFPR (Deliberação nº 10/2009 de 25/09/2009), Rafael poderá convocar reuniões
extraordinárias. Assim, Rafael pede que todos os docentes em atividade na COENS façam
agendamento das reuniões de coordenação do semestre, relembrando que as pautas devem
ser enviadas com antecedência pelo coordenador. Em seguida, Rafael passa para o
segundo aviso geral (AVISO GERAL 2), que trata-se da programação da semana de recesso
acadêmico do segundo semestre de 2018. Rafael menciona que a entre 08 e 11 de outubro
de 2018 não haverá aulas e a semana será destinada à preparações, atualizações e
aproximações entre o grupo de docente do curso de Engenharia de Software. Rafael
destaca que devido ao fato do campus e do curso estarem organizando o II ERES-SBC
(Escola Regional de Engenharia de Software), pode ser que diversas questões sobre o
evento sejam tratadas nessa semana. Por fim, Rafael mencionou que irá preparar a
programação e fará divulgação nos próximos dias. Dando sequência aos avisos, Rafael
apresentou o calendário para as matriculas de 2019 (AVISO GERAL 3) destacando datas de
pedidos de restrição de horários, atribuição de disciplinas, matrículas, ajustes de laboratórios
e outras informações. Rafael aproveita para explicar o processo de matrículas para dos
docentes recém-contratados. Ainda nesse contexto, Rafael menciona que o curso de Eng.
Software mais uma vez fechou turma, tendo as 44 vagas preenchidas por alunos via
ingresso no SISU. Dando sequência aos avisos gerais, Rafael apresenta diversos repasses
e demandas pontuais da coordenação oriundas da reunião com a DIGRAD/SELIB (AVISO
GERAL 4), Rafael destaca que fara encaminhamentos no que for necessário por meio de e-

mail. Por fim, o último aviso geral (AVISO GERAL 5) é de que em 25 e 26 de outubro a
UTFPR-DV realizará a EXPOUT e o curso de Eng. Software precisa indicar um docente para
coordenar as apresentações durante o processo de visitação de alunos. Rafael destaca que
o evento visa a receber alunos do ensino médio por dois dias, expondo projetos e trabalhos
com a ajuda de acadêmicos. Após debates a Profa. Marisângela ficou responsável por
coordenar as ações do curso de Eng. Software durante o evento. (2) Apresentação de
novos servidores, Rafael abre o segundo ponto de pauta destacando que o curso de Eng.
Software conta com três novos servidores. Rafael pede para cada um deles se apresentar. A
primeira servidora a ser apresentar é a Profa. Dra. Alinne Souza. Alinne conta sua trajetória
acadêmica destacando seus interesses e linhas de pesquisa, destacando que sua área de
atuação é Engenharia de Software. O segundo servidor a se apresentar é o Prof. Dr.
Francisco Souza, que menciona suas experiências prévias, suas expertises e seus
interesses, destacando que sua área de pesquisa atual é Engenharia de Software, em
particular, Eng. Software baseada em busca. Por fim, o Prof. Dr. Rodolfo Silva se apresenta,
destacando sua trajetória acadêmica e revelando seus interesses de pesquisa e extensão.
Rafael retoma a palavra e deseja boas vindas aos novos servidores em nome da COENS e
em nome da instituição UTFPR. Rafael reitera seus votos de sucesso acadêmico aos novos
servidores e se coloca à disposição para qualquer tipo de ajuda na adaptação. (3)
Permanências - alterações, Rafael inicia o ponto de pauta mencionando que PROGRAD
indicou que um novo regulamento da atividade docente está sendo preparado e precisa ser
repassado para os docentes. Rafael explica que até o presente momento, o regulamento da
atividade docente da UTFPR estabelecia que os docentes em dedicação exclusiva deveriam
cumprir nove (9) permanências em cinco (5) dias da semana. Nesse contexto, um período
era considerado como sendo uma sequência de três ou quatro permanências. Dependendo
do número de aulas ministradas pelo docente, o sistema acadêmico determinava o número
de permanências nas quais o docente deveria estar à disposição do aluno para dúvidas e
apoios extra-sala (PAluno). Rafael disse que o novo regulamento está sendo trabalhado pela
PROGRAD e deve ser implementado de imediato. Rafael destaca que o novo regulamento
deve estabelecer que os docentes cumpram 40 permanências distribuídas durante os cinco
dias da semana. Entretanto, o novo regulamento deve regulamentar as atividades home
office (remotas da instituição) para atividades de preparação/manutenção de aulas. Em
breve, o sistema acadêmico deve ser adaptado para que as marcações sejam
implementadas como é estabelecido no regulamento. Por enquanto, Rafael relembra que é
importante que todos façam a marcação de suas permanências no sistema para que os
alunos possam se programar para atendimentos. Após alguns debates, Rafael se
compromete a buscar mais informações e atualizações contínuas sobre datas junto à
DIRGRAD. Por fim, Prof. Rafael destaca que as alterações do regulamento devem tramitar
no COGEP (Conselho de Graduação e Educação Profissional) durante o semestre letivo,
devendo ser implementadas de fato, com correspondência no sistema acadêmico, no
primeiro semestre de 2019. (4) Balanço Semana Acadêmica, O Prof. André Ortoncelli
conduz o ponto de pauta sobre o balanço da semana acadêmica III SAES. André destaca
que a ideia do ponto de pauta é registrar pontos positivos e pontos a serem melhorados,
além de apresentar números. André traz números de inscritos, valores e feedbacks obtidos
junto ao Centro Acadêmico de Eng. Software Allan Turing (CAES). Após apresentar os
números, André se coloca à disposição para repassar as informações para o docente que
estiver disposto a organizar a SAES em 2019. Rafael retoma a palavra e agradece
publicamente o Prof. André pelo empenho e engajamento com o CAES. Rafael menciona
que o evento foi um sucesso e, adicionalmente, poucos recursos da coordenação foram
consumidos. Por fim, outros membros parabenizaram o Prof. André publicamente pelo
sucesso do evento. (5) ERES - Escola Regional de Engenharia de Software, Rafael abriu
o ponto de pauta lembrando que o entre 22 e 24 de outubro o campus Dois Vizinhos recebe
o II ERES - Escola Regional de Engenharia de Software. Rafael destacou que o evento tem
a realização da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) e, por isso, muita
responsabilidade está envolvida em torno do evento. Rafael relembrou que o evento teve

início na UNIPAMPA (instituição parceira da UTFPR) em 2017 e foi organizada pelo curso de
Eng. Software daquela instituição. Rafael menciona que o evento deve ser considerado um
ponto de encontro entre acadêmicos e profissionais da indústria de Software e computação
da região sul do país. Rafael menciona que evento deve ocorrer, prioritariamente, no interior
e que no evento de 2017 ofereceu a estrutura do curso de Eng. Software e do campus Dois
Vizinhos da UTFPR para realizar o evento, conseguindo assim sucesso na realização do
mesmo. Rafael destaca que a relização do evento deve beneficiar muito os alunos que se
envolverem, além de servir para amadurecer o grupo de docentes envolvidos na
organização. Rafael reitera que o grupo de docentes da Eng. Software irá compor a
comissão local e que todos terão funções administrativas diversas. Rafael destaca que é
importante que os docentes comecem a comentar em sala de aula com os alunos sobre a
grandeza do evento. Após alguns feedbacks do grupo, todos se colocam à disposição para
ajudarem na organização do evento. Rafael adiciona que o evento ocorrerá em conjunto com
a Semana de Tecnologia de Dois Vizinhos, sendo realizado junto com o HUB (Conferência
de Tecnologia do Sudoeste do Paraná). O Prof. André relembra que alguns recursos que
não foram gastos pela SAES podem ser redirecionados para o ERES. Rafael menciona que
há disponibilidade de recursos para diárias junto à coordenação. Após debates, o grupo
concorda em direcionar esses recursos para apoio o que for necessário dentro do ERES,
haja vista que o evento deve beneficiar os alunos. Rafael destaca que há um patrocínio junto
à COPEL que está sendo gerido pela SUDOTEC, parceira na realização do evento. Rafael
menciona que, como coordenador geral do ERES, está finalizando a programação do
evento, tendo diversos nomes já confirmados. Por fim, a Profa. Alinne sugere que o Prof.
Rafael crie grupos de trabalhos e atribua funções aos docentes da COENS. Todos
concordam com a criação de grupos de trabalho. Rafael agradece, destacando que o evento
é trabalhoso, mas é essencial para evidenciar o trabalho que vem sendo feito pelo curso e
pelos alunos. Rafael finaliza o ponto de pauta mencionando que irá criar grupos de trabalhos
e fazer repasses sistematicamente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
reunião, da qual eu, Rodolfo Adamshuk Silva, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai
assinada por mim e pelos demais presentes.
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