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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no Sala de
Reuniões do Bloco G10 realizou-se a quarta 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) Bancas de estágio
- Anderson; (3) Semana Acadêmica - Alinne + Rodolfo; (4) Seletivo da COENS; (5)
Reconhecimento do curso - Nível 5!; (6) Novo grupo de gestão do curso
(Coordenador(a), Coordenador(a) substituto(a) e Suplente). Rafael iniciou a reunião
saudando a todos os presentes. (1) Avisos Gerais, A) Como é reta final de semestre, todos
devem estar atentos aos seus compromissos no sistema acadêmico e demais compromissos
relacionados a este período. B) Horários para segundo semestre: Houve um equívoco nos
horários que foram passados. A comunicação com o Jean do SEGEA não foi efetiva. Haverá
uma reunião na terça dia 25/06/19 com Jean, para acertar a versão final dos horários. Todos
devem desconsiderar o horário atual em função disso. C) Avaliações: Rafael comentou
sobre as avaliações em andamento no Câmpus, como a Avaliação do docente pelo discente.
Avisou que informará outras por e-mail. Pediu ao grupo que ao final de cada disciplina façam
uma avaliação da mesma com alunos, através de formulário padrão que pode ser adaptado
caso a caso. Salientou que é importante como feedback para cada disciplina. Professor
Rodrigo reforçou a importância desta avaliação. Após o Coordenador Informou ainda que
iniciará o processo da Avaliação semestral por nível, que agrupa os alunos por período. D)
Pesquisa de Clima Organizacional: Rafael solicitou que todos os integrantes da COENS
participem. É uma ferramenta de melhoria da Gestão do Câmpus. E) Editais DIRPPG:
Captação de bolsas. É importante que a coordenação participe, através dos trabalhos
existentes, trazendo bolsas para os alunos de pesquisas. Todos têm pesquisa e devem
incluir. F) CCT - Iniciativa do DIRPPG. Congresso de Ciências e Tecnologia - Submissão de
resumos a partir de agosto. Evento Bienal. Rafael incentivou para participação,que os
professores da Coordenação tragam trabalhos de seus alunos. O professor Anderson que é
o representante do curso no comitê do CCT, comentou a respeito, salientando datas. Rafael
comentou que devem ser direcionados trabalhos tanto para CCT como para SIMES, e que
esta gestão pode ser feita através de uma planilha compartilhada, onde cada docente coloca
os seus projetos e a pretensão de qual evento quer participar. Rafael criará e compartilhará
a planilha. G) SIMES - Simpósio de Engenharia de Software em conjunto com semana
Acadêmica. Foi debatido a data dentro da Semana. O professor Yuri, responsável pelo
evento, sugeriu 05/09. Após discussões os responsáveis pela SA, professores Rodolfo e

Alinne ficaram de consultar o CA para definição final da data, entre 04 e 05. Yuri apresentou
as datas importantes para o mesmo, e informou os Chairs do programa: Professores
Anderson, Francisco e Simone. Os nomes podem ser mudados dentro do comitê. H)
Churrasco: Haverá uma confraternização em data a ser definida para celebrar a Troca de
gestão na Coordenação do Curso e o conceito máximo na avaliação de Reconhecimento do
Curso. (2) Bancas de estágio - Anderson, O professor Anderson tomou a palavra e pediu
para que Rafael receba as documentações referente a estágio na próxima semana (24 a
28/06), visto que estará de licença. Anderson esclareceu para Alinne e os demais as datas
de matrícula, marcação de banca e data final para defesa. Anderson explicou o sistema
Siações com o cadastro de alunos e estágios. É um sistema que deve ser usado como
apoio, para o objetivo final. (3) Semana Acadêmica - Alinne + Rodolfo, Alinne e Rodolfo
como docentes responsáveis pela Semana Acadêmica da COENS, tomaram a palavra para
explicar suas preocupações com as datas, e a conversa que tiveram com o Centro
Acadêmico neste sentido. Rafael comentou que a responsabilidade é do CA, e que os
professores devem cobrar a execução. Alinne comentou que o gerenciamento não está
adequado levando-se em conta estas datas e tarefas a serem realizadas. Rafael deu
sugestões para palestrantes, dos Câmpus vizinhos da UTFPR, e solicitou que os
responsáveis conversem com Celiana para cumprirem os trâmites de desembaraço da verba
destinada ao evento. (4) Seletivo da COENS, Rafael explicou que o curso de Engenharia de
Software está dimensionado para ter quatro professores substitutos, para suprir os
afastamentos, mas no momento possui apenas um (professor Renê). Existe então o
processo seletivo aberto com duas vagas. O certame tem três inscritos. A terceira vaga
poderá ser aproveitada da lista deste concurso ou de um novo que pode ser também de
efetivo, tudo dependendo de negociação com a DIRGRAD. (5) Reconhecimento do curso Nível 5!, Rafael apresentou o relatório final da avaliação de reconhecimento de curso, onde
a nota foi de 4,66, sendo arredondada para o conceito 5. Este será o conceito do Curso pelo
menos nos próximos cinco anos, ou até que critérios para uma nova avaliação sejam
definidos (ENADE, nova visita de comissão,... ). Também detalhou os resultados por
dimensão, com 4,86 na 1 - Organização didático-pedagógica, 4,33 na 2 - Corpo docente e
tutorial e 4,90 na 3 - Infraestrutura. Rafael salientou seu orgulho com o resultado e
agradeceu a participação de todos. Disse também que o relatório trás muitas oportunidades
de melhoria. Após a título de conhecimento, o coordenador apresentou planilha com todos
os cursos de Engenharia de Software do Brasil, situando o curso de Engenharia de Software
da UTFPR de Dois Vizinhos entre eles. Dos cursos que já foram reconhecidos no Brasil,
apenas mais três tem conceito 5 (PUC-RS, UFG, UNB). Rafael, salientou que o resultado
deve ser capitalizado, para busca de parcerias, e etc. Deu ideia de se fazer uma assembleia
com os alunos, explicando e capitalizando o resultado, dando ênfase na participação e
contribuição de todos. A proposta foi aceita e a data ficou definida para segunda-feira dia
24/06 nos dois primeiros períodos (das 19 as 21h), no auditório. (6) Novo grupo de gestão
do curso (Coordenador(a), Coordenador(a) substituto(a) e Suplente), Rafael abriu o
ponto de pauta apresentando um vídeo simbolizando a passagem de bastão da
coordenação, onde todos devem participar como protagonistas ou apoio em algum
momento. Após explicou que era chegado o momento de se desligar do cargo de
coordenador, e de novos nomes assumirem. Informou que esta decisão já é de
conhecimento da DIRGRAD. Após, fez um breve relato do seu tempo como coordenador,
dos pontos de destaque e dos pontos que ainda precisam de melhoria. Falou do seu orgulho
com o trabalho na coordenação, e das conquistas trazidas na sua gestão, sendo a principal,
o reconhecimento do curso com o conceito 5. Diante disso se faz necessário a escolha de
um novo grupo gestor do curso. Continuou explicando como é o processo, onde os
integrantes do curso devem eleger uma lista tríplice com nomes para os cargos de
Coordenador, Coordenador substituto e Coordenador suplente. Esta lista é aprovada
posteriormente pelo Colegiado do curso e enviada para DIRGRAD que solicita as portarias,
oficializando o processo. Desse modo Rafael, abriu ao grupo primeiramente para que se
candidatassem a Coordenador. A professora Simone manifestou interesse, explicando que

sua principal motivação para o cargo seria manter o bom trabalho desenvolvido por Rafael, e
que levou o curso ao patamar que se encontra. Destacou a união do corpo docente e o
excelente clima de trabalho, bem diferente de quando da sua chegada a Universidade.
Rafael então pôs o nome de Simone para Coordenadora do Curso em apreciação, o qual foi
aprovado por unanimidade. Após a aprovação do nome de Simone, Rafael explicou a função
de Coordenador substituto, que trabalharia em conjunto com o coordenador e o substituiria
nas suas ausências. Então abriu para candidaturas de Coordenador Substituto. Rodolfo se
pôs a disposição mantendo a linha de ajudar o curso, trabalhando em conjunto com Simone.
Ressaltou também a manutenção do modelo de gestão implantado por Rafael. Foi posto em
apreciação ao grupo e aprovado por unanimidade. O terceiro cargo, suplente de
Coordenador, foi apresentado por Rafael, que destacou as suas funções. Ficaria a
disposição da coordenação para auxiliar e dividir as tarefas de gestão do curso e também
entraria como um nome forte numa futura sucessão. Rafael abriu candidaturas para o cargo,
e a professora Alinne se pôs a disposição, ressaltando a questão de união do grupo, divisão
de trabalhos e gestão compartilhada. Rafael novamente pôs em apreciação do grupo e foi
aceito por unanimidade. Ao final Rafael parabenizou os três nomes e incentivou os mesmos
e os demais integrantes da coordenação. Rafael relatou suas dificuldades na coordenação,
mas que o novo grupo de gestão tem plenas condições de tratar de uma melhor maneira.
Rafael pediu ao grupo que protejam os nomes escolhidos, e que todos apoiem. Finalizou
informando que haverá uma reunião presidida conjuntamente entre atual e futuro
coordenador onde o plano de gestão do novo grupo será apresentado e compartilhado com
todos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Ariston
Pereira Rego Michalski, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e
pelos demais presentes.
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