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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quinze horas, no UTFPRDV realizou-se a quinta 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) Repasses da DIRGRAD; (3)
Vaga para concurso de Prof. Efetivo; (4) Fechamento de 2017/01 e perspectivas para
2017/02; (5) Devolutiva para o Prof. Gabriel (Pós). Após as saudações iniciais, o
coordenador fez uma breve leitura dos itens de pauta, passando aos pontos a serem
tratados. (1) Avisos gerais, O primeiro aviso do professor Rafael é que há um seletivo
aberto para um substituto da Profa. Franciele. O mesmo está sendo realizado e 6 candidatos
estão participando do certame. Em seguida, prof. Rafael mencionou que a COENS tem um
novo laboratório à disposição. Tal laboratório é o lab de geoprocessamento que é utilizado
pela Eng. Florestal. O Prof. Rafael argumentou junto à direção que tal Lab. tem capacidade
para até 15 alunos e pode ser utilizado em disciplinas da COENS. A direção autorizou o uso
do laboratório pela COENS em definitivo e a incorporação de tal laboratório para as
disciplinas que a coordenação achar adequada no período noturno. Continuando com os
avisos, o Prof. Rafael informou que os alunos da COENS não foram enquadrados no
ENADE 2017. O Prof. Rafael, em reunião com coordenadores de cursos de Eng. Software
de outras instituições constatou que nenhuma instituição faz o enquadramento do curso
dentro de Eng. de Computação, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação por
conta da diversidade dos perfis de tais cursos. O Prof. Marlon destacou da necessidade de
se verificar se o não enquadramento implicaria em os alunos fazerem a prova somente de
conhecimentos gerais. O Prof. Rafael argumentou que acredita que o não enquadramento
implique em os alunos não fazerem nenhuma prova, mas o mesmo se comprometeu em
checar isso com a PROGRAD. O Prof. Rafael avisou que o curso recebeu novas doações
(mesas da sudotec, cadeiras e baias da CISS) e destacou que no segundo semestre tais
equipamentos serão colocados para uso, oportunizando a alteração de layouts de
laboratórios da COENS, bem como o aumento na relação alunos/máquinas (métrica
utilizada, por exemplo, no guia do estudante). O Prof. Rafael registrou que está liderando um
grupo que está criando a lei de inovação do município de Dois Vizinhos. A ideia da lei é criar
um fundo de investimentos e incentivos fiscais para empresas de tecnologia. No contexto
acadêmico, tal lei pode proporcionar bolsas de pesquisa para alunos por meio de
financiamento privado. O Prof. Rafael destacou que novos membros podem coloborar com a
escrita da lei. O Prof. Lucio se voluntariou a ajudar na redação da lei. O Prof. Rafael
destacou que haverá uma reunião na próxima semana. O Prof. Rafael destacou que a
Empresa Junior do curso está sendo formada e solicitou aos docentes que ajudem e

orientem os alunos quando consultados. O Prof. Rafael informou que está em contato com o
IPB (Instituto Politécnico de Bragança em Portugal) para estabelecer uma cooperação de
dupla-diplomação. O Prof. Rafael destacou que um primeiro contato positivo foi feito via email. Entretanto, o convenio deve acontecer em consonância com o reconhecimento do
curso. Por isso, o Prof. Rafael vai manter o contato para que, em momento oportuno, retome
o tema. A ideia inicial seria ter alunos do BES (Bach. em Eng. Software) cumprindo um
catálogo de disciplinas no IPB e obtendo o título de licenciado em Engenharia Informática e
mestre em Sistemas de Informação, permitindo exercício profissional em Portugal. A
contrapartida é que a UTFPR-DV confira diploma de Engenheiro de Software para alunos
portugueses que escolherem a UTFPR-DV. O Call for paper do evento científico da semana
acadêmica será enviado na semana de 03/07 a 10/07. Em consulta aos colegas, ficou
determinado que haverá submissões em dois formatos: (i) o formato de 2 a 4 páginas para
resumos expandidos; e (ii) o formato de 8 a 10 páginas para artigo completo. O Prof. Rafael
destacou que sugestões para palestrantes podem ser enviadas no e-mail dele. O Prof.
Gabriel sugeriu conversas com o Prof. Sérgio e Almir para utilização de verba de um projeto
de fomento vinculado ao SEBRAE e coordenado por tais docentes. O Prof. Rafael informou
que no segundo semestre será necessário ter um site da COENS. A Prof. Marisangela
sugeriu que tal demanda seja repassada para a E.J em formação. O Prof. Newton sugeriu o
uso de um framework que facilite a manutenção do site. O Prof. Rafael se comprometeu em
iniciar contato para viabilizar o projeto. O Prof. Rafael destacou que um novo regulamento
geral de TCCs será criado e que sugestões podem ser dadas até sexta-feira (30/06) por
meio do documento enviado em e-mail de coordenação. O Prof. Rafael destacou que em
2018 irá submeter uma proposta às chamadas para novas sedes do POSCOMP. O Prof.
destacou a importância de ter a prova no município e que o local mais próximo onde a prova
é realizada é Cascavel. O Prof. Rafael pediu ajuda para a elaboração do documento e o
Prof. Marlon se colocou à disposição para cooperar. (2) Repasses da DIRGRAD, O Prof.
destacou que está sendo criado um programa de mentoring de carreira que deve ser
executado em todos os cursos sob coordenação da psicóloga Aline. O Prof. Rafael informou
que já deu algumas sugestões à profissional, entretanto é possível que outros docentes
colaborarem com a elaboração do formato do programa para obter maior produtividade. Em
momento oportuno, tal assunto será retomado pela direção e trazido em pauta pelo
coordenador do BES. O Prof. Rafael destacou que, por força de lei, a partir do segundo
semestre de 2017 (2017/02) pode ser que até 6 alunos com necessidades especiais
ingressem no BES. A reitoria, preocupada em alinhar a UTFPR aos requisitos para
proporcionar ensino adequado para tais alunos, solicitou a criação de comissões que levarão
demandas dos cursos para tal alinhamento. Além disso, os membros de tais comissões
poderão ser capacitados para o ensino de PNEs (Portadores de Necessidades Especiais). O
Prof. Rafael deixou aberto para voluntários da COENS que queiram compor tal comissão no
câmpus da UTFPR-DV. Não havendo voluntários, o Prof. Rafael definiu que irá indicar
alguns nomes para tal comissão, sendo tal nome definido pela DIRGRAD para emissão de
portaria. O Prof. Rafael aproveitou para destacar que a COENS precisa indicar um
representante para a comissão de avaliação do docente pelo discente. O Prof. Gabriel se
colocou à disposição para integrar tal comissão. O Prof. Rafael trouxe uma informação
acerca da importância e seriedade da utilização de atestados (para fins diversos) na vida
acadêmica. Baseando-se em um exemplo recente do câmpus, o Prof. Rafael solicitou que os
professores da COENS que conscientizem os alunos de que atestados e certificados
adulterados podem ser punidos com expulsão. A DIRGRAD solitou que todas as
coordenações façam campanha para que os alunos tenham noção da seriedade com que
casos de fraudes são tratados dentro do câmpus. O Prof. Rafael destacou quem, em fórum
de coordenadores, foi decidido que os planos de ensino para o segundo semestre deverão
ser entregues em 02/08 para a coordenação. O Prof. Rafael informou que, em fórum de
coordenadores, foi decidido que a entrega de diários de classe referentes a 2017/01 será
realizada entre os dias 07/07 e 11/07, sem execeções. O Prof. Rafael destacou que as
requisições de turma sem presença obrigatória serão recebidas por ele em 11/07, tendo que

ser dado um retorno para a SEGEA em 12/07. Desse modo, o Prof. Rafael destacou que irá
consultar alguns docentes por e-mail sobre a abertura ou não de algumas turmas, sendo
necessária a resposta até 12/07. A não resposta da consulta implicará na abertura da turma.
O Prof. Rafael adicionou que solicitações de discentes periodizados no sétimo ou sexto
período terão o aceite automático de abertura de turma sem presença obrigatória por
recomendação regimental e anuência da coordenação. Para esclarecer o ponto, Rafael
destaca que tal recomendação é consenso entre os coordenadores e chancelada pela
DIRGRAD com base no artigo 48 do regulamento da organização didático-pedagógica da
UTFPR. Basicamente, existe um consenso de que alunos "formandos" ou na iminência de se
formarem têm a prioridade para abetura de turma não presenciais. Isso é uma prática
comum que vem ocorrendo em outros cursos (e.g. Engenharia Florestal). Rafael destaca
que quando for necessário, poderá levar o item para ser discutido em colegiado e destaca
que não tomará decisões arbitrárias quanto ao tema sem apoio do colegiado do curso. Por
enquanto, os pedidos de turma sem presença obrigatória continuarão sendo deliberados
pelos docentes com apoio da coordenação. O Prof. Rafael informou que cortes de gastos
estão sendo feitos pela direção. Nesse sentido, pode ser que os materiais de consumo
solicitados pelo curso em planilha elaborada no final de 2016 sejam cortados ou reduzidos.
No entanto, o Prof. Rafael destacou que passou algumas prioridades a serem consideradas
pela direção ao se fazer os cortes. Adicionalmente, o Prof. Rafael menciona que cortes em
estagiários estão sendo feitos mas a COENS conseguiu manter seu estagiário e ainda
conseguir apoios regulares do estagiário do DERDI para a execução de algumas atividades
pontuais e previamente agendadas. O Prof. Rodrigo aproveitou o momento para destacar
que o estagiário da COENS está se desligando de suas funções por conta de problemas
pessoais e que um novo estagiário será contratado em breve. O Prof. Rodrigo pediu a
palavra para mencionar que o estagiário da COENS estará se desligando por problemas
pessoais. O Prof. Fernando manifestou sua preocupação com o processo de instalação de
softwares nos labs. O Prof. Rodrigo disse que deverá ser feita uma força tarefa para tal
instalação devido à falta de estagiário. O Prof. Rafael mencionou que tentará alinhar o
estagiário do DERDI para fazer tais instalações nas férias e se comprometeu de dar um
retorno sobre isso. O Prof. Rafael mencionou que acordou com a DIRGRAD para que a
COENS ofereça 10 vagas para o edital de mobilidade nacional. Por fim, o Prof. Rafael
destacou que a DIRGRAD irá repassar todo e qualquer questionamento de
desproporcionalidade de cargas horárias para a coordenação. O Prof. Rafael destacou que o
CGU tem feito constantes questionamentos sobre docentes com carga abaixo do permitido.
Rafael destaca que na COENS esse problema não será configurado pelo fato do curso
estarmos com o BES em implantação e que os docentes foram distribuídos todos com carga
horária acima da mínima. (3) Vaga para concurso de Prof. Efetivo, O Prof. Rafael
destacou que após a saída da Profa. Helena, a COENS tem agora uma vaga de docente
efetivo que pode ser concursada de imediato. Após a elaboração dos horários para 2017/02,
fazendo uma gestão por competências, o Prof. Rafael notou que há possibilidade do grupo
absorver as disciplinas anteriormente ministradas pela Profa. Helena. Em consulta com o RH
do câmpus, o Prof. Rafael levantou informações que há a possibilidade de se criar um novo
concurso para professor efetivo, direcionando o edital para pontos mais carentes do curso no
presente momento e em consonância com necessidades futuras. Caso o grupo opte por
essa opção, é necessário que sejam passados os pontos de concurso para o RH até, no
máximo, 10/07/2017. O Prof. Fernando destacou sua preocupação com a distribuição de
cargas horárias no caso de ser criado um concurso com novos pontos, podendo haver
desbalanceamento. O Prof. Rafael e o Prof. Marlon argumentaram que uma nova
distribuição de disciplinas por competência e afinidade pode ser feita de modo a mitigar esse
potencial problema. O Prof. Gabriel destacou que há docentes que podem ter familiaridade e
preferência por outras disciplinas da grade, podendo aumentar a produtividade e a qualidade
do ensino se forem indicados para ministrar tais disciplinas. O Prof. Rafael destacou que,
então, seria necessária uma reunião extraordinária tendo como ponto de pauta uma gestão
de competências, afinidades e preferências do grupo para identificar disciplinas que podem

ser assumidas por um novo docente a partir de 2018/01. O Prof. Rafael destacou que esse
concurso seria aberto para titulação mínima de doutor, contribuindo para a melhora de
diversas métricas docentes no processo de reconhecimento de BES junto ao MEC. Após
uma ampla discussão com participação de vários docentes, foi decidido que uma reunião de
extraordinária de coordenação será agendada para deliberar sobre o que segue: (1)
estabelecimento de uma nova gestão de competências, afinidades e preferência dos
docentes atuais; (2) definição de pontos para o novo concurso, bem como definição de
banca de avaliação. (4) Fechamento de 2017/01 e perspectivas para 2017/02, De modo
rápido, o prof. Rafael destacou os principais acontecimentos do semestre. Informou ainda
que o curso está fechando o semestre com 192 alunos regulares, com o Centro acadêmico
sendo regulamentado e criando CNPJ e com um embrião de uma Empresa Junior em
efetividade e servindo a comunidade acadêmica. O Prof. Rafael adicionou que neste
semestre que se encerra, o BES se aproximou muito das empresas das cidade, bem como
da comunidade acadêmica como um todo. Doações diversas foram efetivadas e os bens
incorporados na COENS serão postos em utilização já no próximo semestre. O Prof. Rafael
encerrou o tema dizendo que o curso está em continua melhora e que a coordenação tem se
esforçado para entregar melhores condições de ensino para os docentes e melhores
condições de aprendizagem para os alunos. Para o próximo semestre, o Prof. Rafael
destacou que será dado um enfoque maior na integração entre alunos e docentes por meio
comunicados e atividades que envolvam diretamente ações cooperadas entre alunos e
professores. Adicionalmente, Rafael destacou que será iniciado o processo de
reconhecimento com perspectiva de finalização em fevereiro de 2018, esperando visita de
comissão do MEC até o final do ano de 2018. (5) Devolutiva para o Prof. Gabriel (Pós), O
Prof. Gabriel, por meio de apresentação em recursos audiovisuais, demonstrou um possível
layout para um dos laboratórios a serem modernizados por meio do recurso captado do
ofertamento de um curso de pós-graduação em computação em nuvem sob sua
coordenação. O Prof. Gabriel destacou o intuito do aumento da produtividade por meio da
disposição de mesas e máquinas de modo industrial em algum dos laboratórios da COENS.
O Prof. Gabriel enfatizou o diferencial que um ou mais laboratórios com tal configuração
poderá garantir ao BES da UTFPR-DV. Adicionalmente, o Prof. Gabriel mostrou alguns itens
de mobiliário que podem ser adiquiridos por meio do recurso que entrará no caixa da
coordenação. Então, o Prof. Gabriel propôs que os recursos da pós que forem creditados
para a coordenação sejam utilizados prioritariamente para a modernização da sala e sob sua
gerência. Sendo que, caso haja caixa extra após a modernização da sala, a coordenação
decida de comum acordo o destino de tais valores. Após diversos comentários, foi levantado
o questionamento sobre o caso de poder haver prioridades de uso de recursos. O Prof.
Gabriel destacou que tais prioridades podem surgir independente de pós graduação e não
há o que se prever quanto a isso. O Prof. Newton questionou sobre a necessidade de
averbar o destinamento da tais recursos para a modernização do lab. O Prof. Gabriel
mencionou que tal averbação é complexa por conta da dificuldade de prever custos no
projeto e isso pode encarecer a execução da pós como um todo, sendo mais viável nao
definir valores, mas, sim, definir um propósito para a pós graduação. O Prof. Fernando
mencionou que, dependendo do valor a ser levantado, pode ser que outras ações como, por
exemplo, consultorias possam ter uma maior compensação financeira com menor esforço.
Despois de alguns comentários, foi levantado que o impacto da pós graduação é mais
positivo e benéfico para a instituição. O Prof. Gabriel também destacou que os esforços para
a abertura da pós são diversos e que caso haja a garantia de que os recursos levantados
não sejam prioritariamente destinados para estruturação de laboratórios, o mesmo não teria
interesse em executar o projeto. O prof. Rafael abriu para a deliberação do grupo em
favorável ou desfavorável à execução da pós graduação no formato proposto, ou seja, com o
uso dos recursos gerados destinados prioritariamente para a estruturação de laboratório e
com tais recursos sob gerência do Prof. Gabriel. Após a votação, sete docentes foram
favoráveis ao formato, um docente se absteve e um docente não votou por conta de que já
havia se ausentado no momento de tal deliberação. 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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