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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Sala
de reuniões do centro de eventos - UTFPR-DV realizou-se a quinta 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) Análise sobre atuação e parcerias do curso na região (Prof. André); (3) Dinheiro da
coordenação em 2018; (4) Laboratórios - Laboratório 1 ; (5) ERES 2018; (6)
Programação Semana de recesso acadêmico - 2018 - sem 2. O Prof. Rafael, coordenador
do curso de Eng. Software, agredece a presença de todos e da início à reunião ordinária de
coordenação. (1) Avisos gerais, Rafael abre o ponto de pauta sobre avisos gerais
mencionando que a instituição está se mobilizando para que pós-graduações EaD sejam
criadas (AVISO GERAL 1). Rafael adiciona que a Profa. Simone participa de uma comissão
sobre institucionalização de atividades EaD (Ensino à Distância) para UTFPR. A Profa.
Simone menciona que cada vez mais será uma realidade a possibilidade de existirem pósgraduações lato-senso com disciplinas na modalidade EaD ou semi-presencial. Simone diz
que a comissão está trabalhando para adequações estruturais e regulamentares para
propiciar a execução de pós-graduações na modalidade EaD. Sendo assim, Rafael deixa a
provocação para que os docentes da COENS pensem em criações de pós-graduações em
médio prazo, destacando que já há egressos interessados em cursos de especialização.
Dando continuidade aos avisos gerais, Rafael destaca que o concurso para professor efetivo
da COENS na área de algoritmos está com inscrições abertas (AVISO GERAL 2) e Rafael
solicita aos membros da coordenação que ajudem com a divulgação. Rafael complementa
que o concurso seletivo para professor substituto terá inscrições abertas entre 29/11 e 31/01
(AVISO GERAL 3), sendo de extrema importância a sua diculgação para a garantia de
existirem candidatos. Rafael menciona que são 3 vagas prioritariamente, podendo existir
mais vagas diante de demandas da direção. Rafael destaca que o sucesso do concurso é
importante para garantir cargas horárias mais amenas para 2019 - semestre 1. A seguir,
Rafael destaca que a comissão que tratou da finalização da coordenação do curso de
Educação no Campo terminou seus trabalhos e que a COENS ficou com uma das vagas
para Magistério Superior (AVISO GERAL 4), adicionalmente, se a Profa. Renata Desbessel
não permanecer lotada no DEPED, a mesma será lotada na COENS, contemplando uma
docente que represente o núcleo básico de disciplinas dentro da coordenação. Por fim, o
último aviso geral refere-se à composição de bancas para os seletivos a serem executados
(AVISO GERAL 5). Rafael menciona que há diversas possíbilidades de criação de bancas
para membros titulares e suplentes. Rafael menciona que espera contar com os docentes

recém-contratados para essa função, visando a aumentar o capital intelectual do grupo e à
promoção do revesamento dessa função, haja vista que a mesma é considerada para os
currículos. O grupo concorda com o revesamento e Rafael destaca que fará contato por email com os docentes para a definição das bancas. (2) Análise sobre atuação e parcerias
do curso na região (Prof. André), Rafael menciona que o segundo ponto de pauta é
referente a um estudo que vem sendo conduzido pelo Professor André Ortoncelli sobre as
parceirias do curso com empresas de desenvolvimento de software. Ande menciona que
vem fazendo um trabalho intenso de parcerias com empresas de desenvolvimento de
software e que, felizmente, diversos alunos da Eng. Software estão estagiando ou
trabalhando na área. Preocupado com a manutenção e melhora desses números, usando
das atribuições de Professor Responsável por Estágios, o Prof. André apresenta então um
estudo sobre quais regiões próximas ao campus DV podem ser exploradas para que novas
parceirias sejam estabelecidas. Sendo assim, André apresenta um roteiro de parceirias com
destaque para algumas cidades de Santa Catarina. Adicionalmente, André apresenta os
questionários que foram feitos com os alunos para identificar suas atuações. Após alguns
comentários, o Prof. Rafael menciona que esse trabalho é essencial para a melhora dos
números da COENS e para dar visão ao curso, colocando bons alunos no mercado trabalho
da região, inicalmente, e posteriormente em nível nacional. André menciona que irá
compartilhar o estudo com toda a coordenação e, principalmente, com o próximo professor
que irá atuar na função de responsável pelos estágios. Ao final, todos os membros
ressaltaram e parabenizaram o trabalho executado pelo Prof. André na função. (3) Dinheiro
da coordenação em 2018, Rafael inicia esse ponto de pauta contextualizando que a
coordenação no ano de 2018 tem uma verba de até cinco mil reais para ser gasta em forma
de custeio, com compras (pregão carona) e, principalmente, pagamento de diárias. Rafael
destaca que em reunião no início do ano foi decidido que dois mil reais seriam utilizando
pela semana acadêmica, como é de costume. Rafael menciona que o Prof. André
(responsável pela semana acadêmica) não gastou toda essa verba. Rafael menciona que o
evento ERES deve ocorrem em breve e o dinheiro pode ser utilizado para o pagamento de
diárias a palestrantes, haja vista que não há nenhuma demanda emergencial para ser
comprada como custeio. Rafael menciona que caso a coordenação seja favorável, a verba
restante seria direcionada para diárias de palestrantes na área de Eng. Software,
beneficiando todos os alunos que assistirem suas apresentações. Rafael menciona que o
ERES devem ocorrer em dois períodos (tarde e noite) e que as palestras da noite devem ser
abertas para todos os alunos da Eng. Software. O grupo então pondera diversas pontos
sobre o uso da verba em outras modalidades de atividades. Ao final Rafael abre para
votação visando a decidir se a diferença de verba restante para a coordenação poderá, ou
não, ser direcionada para pagamentos de diária a palestrantes do ERES. Ao final da
votação, o direcionamento da verba da COENS para o ERES foi aprovada de forma unânime
pelos membros da coordenação. (4) Laboratórios - Laboratório 1 , O terceiro ponto de
pauta foi solicitado pelos professores Rodrigo e Francisco Carlos para conversarem sobre o
Laboratório de Informática 1. Rodrigo menciona que estão fazendo um trabalho de melhora
nas máquinas e nos sistemas operacionais do laboratório 1. Francisco diz que vem fazendo
um diagnóstico de cada máquina juntamente com o estagiário -- Vinícius Planelis, mas que
isso tem tomado um tempo grande devido ao fato de que diversas máquinas estavam com
imagens pesadas. Rafael ressalta o trabalho dos dois professores e coloca à disposição
todos os equipamentos que a coordenação tem para que o laboratório seje melhorado.
Rafael menciona que tem placas-mãe, HDs, memórias e periféricos no armário da
coordenação. Desse modo, Francisco e Rodrigo dizem que continuarão trabalhando para
melhorar continuamente a estrutura do laboratório. Após isso, Rafael agradece e finaliza o
ponto de pauta. (5) ERES 2018, Rafael abre o ponto de pauta sobre o ERES 2018
mencionando que a data está se aproximando. Rafael destaca que esse é um momento
especial do grupo e que todos devem trabalhar em conjunto para mostrar como a
Engenharia de Software de Dois Vizinhos tem identidade. Rafael menciona que o grupo de
alunos recrutrados vêm trabalhando arduamente nos preparativos do evento. Rafael

menciona que está conseguindo alguns patrocínios de modo pontual, por exemplo, por meio
de pagamento de passagens aéreas específicas. O grupo debate sobre o evento e todos se
colocam à disposição para ajudar em atividades que surgirem. Rafael destaca que vem
trabalhando com a Profa. Alinne em diversas atividades e que repassará mais demandas
quando for necessário. Adicionalmente, Rafael destaca que a precisa do CPF de todos,
principalmente dos recém-contratados, até a data de sexta-feira para incluir em sistemas
diversos (ecos SBC e outros). Assim, de acordo com as demandas que surgiram, Rafael
destaca que precisará de mais voluntários para trabalhar na logística dos palestrantes. O
Prof. Rodolfo e o Prof. Newton se colocam à disposição para ajudar, controlando itnerários e
fazendo SCDPs de ferais. O Prof. Rafael agradece. Por fim, Rafael menciona que poderá
dar isenção de inscrições para alunos com publicações no evento. Sendo assim, Rafael
motiva os docentes a submeterem seus trabalhos com alunos aos fóruns do ERES. Rafael
menciona que fará uma assémbleia com alunos no dia 03/10 visando a divulgar melhor o
evento e tirar dúvidas pontuais. Todos concordaram com a assémbleia e se colocaram à
disposição para ajudar. (6) Programação Semana de recesso acadêmico - 2018 - sem 2,
Por fim, o último ponto de pauta consiste da programação da semana de recesso
acadêmico. Rafael menciona que tentou não eleborar uma semana com muitas
programações, haja vista que a maioria dos docentes estão com atividades docentes para
manter e algumas disciplinas com material para ser preparado. Adicionalmente, o ERES
deve consumir horas de trabalho de muitos, haja vista que diversos professores estão no
comitê do evento. Rafael menciona que, diante disso, a prévia da programação, conta com
atividades de ggestão do curso, manutenção de ensino, atividades individuais, reuniões do
grupo de ERES. Rafael apresenta uma planilha com as datas e horários das reuniões. Ao
final, o grupo aprova a programação. Rafael menciona que a mesma será enviada por email
pela DIRGRAD em momento oportuno. 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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