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Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quarenta e dois
minutos, no realizou-se a sexta 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) Cronograma de
Reconhecimento do Curso; (3) Concurso Público para Professor; (4) Novo Membro
NDE; (5) Novo Membro Colegiado; (6) Apresentação da proposta de polo da
Especialização de Tecnologia Java. (1) Avisos Gerais, O primeiro aviso do professor
Rafael foi que possivelmente se teria um novo laboratório de informatica para ministrar aulas
no segundo semestre de 2017, tratando do laboratório das professores Fabiani das Dores
Abati Miranda e Maria Madalena Santos Da Silva, que comportaria 14 alunos. Nesse
momento o professor Fernando se manifestou dizendo que o laboratório em questão não é
recomendado para mais de 8 alunos e então os professores Rodrigo e Rafael se
comprometeram a conduzir um estudo referente ao uso do laboratório no segundo semestre
de 2017. O segundo aviso foi referente a Semana Acadêmica do curso de Engenharia de
Software, o professor Rafael disse que está em desenvolvimento o site para submissão de
trabalhos no sistema eash share, e que o prazo máximo para submissão de trabalhos será o
dia 05/09. (2) Cronograma de Reconhecimento do Curso, O professor Rafael apresentou
o cronograma de reconhecimento do curso, dizemos que temos até o dia trinta de setembro
de dois mil e dezessete para o preenchimento de formulários no E-MEC, até o mês de
fevereiro de dois mil de dezoito para o envio do PPC definitivo e por fim, que a visita em
Loco irá ocorrer entre o meses de fevereiro de dois mil e dezoito e dezembro de dois mil e
dezoito. (3) Concurso Público para Professor, O professor Rafael apresentou o
cronograma do concurso público e em seguida comunicou a todos que de acordo com
solicitação do RH, a banca do concurso que será realizado para contratação de um
professor da área de Engenharia de Software deve ser composta por apenas um membro
local do campus, dois professores externos de outras universidades e dois professores
suplentes que podem ser de outro campus da UTFPR ou de outra universidade. Com base
nessa solicitação, ficou decidido que o professor Rafael irá continuar na banca como
presidente, e outros dois professores irão ser convidados a compor para a banca. Três
nomes de professores externos foram indicados e aprovados: Edson Oliveira Jr.
(Universidade Estadual de Maringá), Lucas Bueno (Instituto Federal de São Paulo) e Bruno
Cafeo (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). Também ficou decidido que seriam
mantidos os suplentes definidos anteriormente. (4) Novo Membro NDE, O professor Rafael
informou a todos que no campus Campo Mourão da UTFPR, o coordenador de TCC faz
parte do NDE do curso, visando diluir a carga de trabalho do NDE, o professor Rafael propôs

que isso também acontecesse no NDE do curso de Engenharia de Software. O professor
Gabriel comentou sobre a carga de trabalho que o o coordenador de TCC iria ter no
momento, pois no segundo semestre de 2017 teremos a primeira turma de TCC 1. Em
seguida o professor Newton que é o atual coordenador de TCC, falou que espera que a
carga de trabalho não seja tão grande no início do semestre, devendo ser maior no final de
semestre. Em seguida foi aberta uma votação com duas alternativas: i) adicionar o
coordenador de TCC ao NDE; ii) adicionar um outro professor do curso ao NDE (não
obrigatoriamente o coordenador de TCC). Na votação, 6 professores votaram em adicionar
um adicionar um outro professor do curso ao NDE (não obrigatoriamente o coordenador de
TCC), eu dos professores se absteve da votação. A votação para definir qual professor será
adicionado ao NDE foi adiada para a próxima reunião. (5) Novo Membro Colegiado, O
professor Rafael comunicou que devido ao pedido de exoneração da professora Helena,
será necessário adicionar um novo membro ao colegiado para a vaga de Engenharia de
Software, portanto é necessário adicionar um novo professor ao colegiado. Foi solicitado que
os professorem refletissem sobre o interesse em participar do colegiado do curso. (6)
Apresentação da proposta de polo da Especialização de Tecnologia Java, O professor
André apresentou a proposta da criação de um polo de uma especialização em tecnologia
Java ofertada pelo campus Cornélio Procópio da UTFPR, e que atualmente já conta com um
polo no Parque Tecnológico da Itaipu (Foz do Iguaçu). O professor André apresentou
detalhes sobre o funcionamento especialização, que é ofertada na modalidade a distância,
com vídeo conferencias e provas presenciais, tal que as vídeo conferencias ocorrem em
algumas quintas feiras do semestres e que as provas são comumente agendadas para
sábados, mas que esse dia pode ser alterado. O professor André propôs que o campus Dois
Vizinhos da UTFPR se tornasse um polo da especialização, sendo que para isso seria
necessário que uma sala livre para que os alunos da pós pudessem assistir as vídeo
conferencias nas quintas a noite e também uma sala livre para que os alunos da pós
pudessem fazer a prova (muito provavelmente aos sábados). Quanto aos benefícios para o
campus Dois Vizinhos, o professor André explicou que após retirada a porcentagem do
dinheiro paga pelos alunos da especialização necessária para o custeio da especialização e
pagamento da fundação, o restante seria dividido proporcionalmente por todos os polos, em
relação ao número de alunos. Nenhum professor presente apresentou nenhuma oposição a
abertura da especialização. O professor Marlon fez duas perguntas: i) o aluno precisa ter
diploma de graduação para iniciar a especialização?; e ii) se todos os professores do
campus Dois Vizinhos, independentemente de ministrarem aulas na especialização poderem
orientar alunos? Quanto as perguntas, o professor André se comprometeu a buscar as
respostas e apresenta-las em uma próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião, da qual eu, Andre Roberto Ortoncelli, lavrei a presente ata que, após
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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