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Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta e
dois minutos, no Centro de eventos - UTFPR realizou-se a sexta 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) Concursos COENS 2019: (1) efetivo para a área algoritmos; (2) seletivos; (3)
Finalização do Semestre 2018/2; (4) Perspectivas do BES da UTFPR e da COENS para
2019; (5) ERES 2018 - Agradecimento. Após cumprimentos e agradecimentos pela
presença de todos, o Prof. Rafael deu início à reunião. Antes de iniciar os trabalhos, Rafael
menciona que o Prof. Newton não pode estar presente devido a um compromisso em
Curitiba associado ao seu doutoramento. (1) Avisos gerais, Rafael deu início aos avisos
gerais (AVISO GERAL 1) mencionando que a UTFPR está padronizando as informações dos
curso de graduação e pós no novo portal online. Assim, as informações sobre o BES e sobre
a COENS serão fornecidas diretamente para a Diretoria de Tecnologia da Informação,
localizada em Curitiba. Gradativamente essas informações serão atualizadas pelo setor
responsável, usando um sistema de chamadas (GLPI) próprio. Por fim, Rafael menciona que
pode ser que algumas informações sejam solicitas aos professores. O segundo aviso
(AVISO GERAL 2) está associado à distribuição de aulas para o primeiro semestre de 2019
01. Rafael menciona que fará a distribuição baseando-se em competências. Rafael
menciona também que fará diversos cenários, considerando aspectos como, por exemplo, a
chegada de três professores efetivos, o afastamento de mais dois docentes para doutorado
(Prof. Newton e Prof. André), a volta do Prof. Marcos Talau e, por fim, a contratação de três
docentes substitutos. Rafael menciona que tais cenários serão elaborados visando a sanar
problemas com imprevistos. O terceiro aviso geral (AVISO GERAL 3) está associado ao
pedido de restrição de horários à coordenação. Rafael alerta os docentes que os pedidos
poderão ser protocolizados na coordenação até a data de 01 de novembro. Rafael explica o
que seriam restrições válidas para os docentes novos. O quarto aviso geral (AVISO GERAL
4) versa sobre EaD. A Prof. Simone Borges, representante da UTFPR-DV na comissão EaD
da UT, menciona que diversos avanços institucionais vêm sendo conquistados e que, muito
provavelmente, tais avanços abram a possibilidade para adequações no BES da COENS.
Diante disso, destaca-se que a UTFPR terá, em todos os seus campus, material e
sala/estúdio para implementação de práticas EaD em cursos de graduação e pós. Um portal
EaD será implementado para toda a universidade. Simone menciona que trará informações
sempre que possível. Simone menciona que o NDE do grupo deverá, em 2019, trabalhar
com a possibilidade de implementar melhorias no curso usando recursos EaD. O próximo

aviso geral (AVISO GERAL 5) é associado à criação de cursos de pós-graduação latosenso. Rafael destaca que, como universidade federal, a UTFPR permite a criação de
cursos de pós graduação na modalidade especialização (lato). Tais cursos podem ser
monetizados, haja vista que a UTFPR tem a FUNTEF (Fundação de Apoio a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná). Rafael destaca, principalmente para os docentes mais
novos no grupo, a importância do grupo saber utilizar a FUNTEF e os mecanismos de
monetização de pós-graduações lato para maturidade do capital intelectual do grupo e,
possivelmente, melhoras estruturais com a arrecadação conseguida. Rafael destaca que a
UT tem um regulamento bem definido para a implementação de pós-graduações no formato
mencionado e que a DIRPPG presta assessoria para a escrita e aperfeiçoamento dos
projetos. Aspectos regulamentares, regimentais e de organização didático-pedagógica
podem ser consultados junto à Profa. Marina (lotada na Diretoria de Pós-Graduação). Rafael
menciona que trará a Profa. Marina em alguma reunião de grupo para esclarecer potenciais
dúvidas. A Profa. Simone menciona que em tempos de contingenciamento de verbas para
educação, as pós-graduações são uma saída para manter equipamentos e estrutura do BES
da COENS em excelência. Rafael menciona que todo projeto de pós deve ter um planilha
orçamentária e que geralmente, 13% do que é arrecadado fica com a FUNTEF, 17% retorna
para o campus que coordena o curso. Desses 17%, em torno de 6% ficam com a DIREC e
11% são atribuídos à coordenação/departamento que executou o projeto. Rafael destaca
que continuará a trazer informações nessa temática para os docentes da COENS. O próximo
aviso (AVISO GERAL 6) é associado à previsão de compras para a coordenação em 2019.
Rafael menciona que tem até dia 10/11 para passar uma previsão de gastos para a
DIRPLAD. Rafael menciona que está aberto a sugestões para previsões de gastos. Rafael
explica para todos a diferença entre verba de custeio e verba de investimento, sendo que a
verba mencionada seria de custeio. Rafael também explica a diferença de orçamento e
financeiro, para o caso de existirem cortes. Rafael, por fim, menciona que a verba que a
DIRGRAD destinou ao curso é de R$ 5.500,00, podendo ser ajustada em 2019. (2)
Concursos COENS 2019: (1) efetivo para a área algoritmos; (2) seletivos, Rafael abre o
segundo ponto de pauta mencionando que o BES da COENS está com inscrições abertas
para uma vaga de professor efetivo na área de Algoritmos. Rafael informa as seguintes
estatísticas atuais: 19 inscritos e 12 pagantes. Rafael destaca que esse número ainda pode
ser alterado. Quanto às vagas de Magistério Superior disponíveis para o BES, Rafael
destaca que são três: (1) vaga oriunda do Prof. Gustavo Paetzold (assumiu em Toledo); (2)
vaga oriunda da desativação da Coordenação de Educação no Campo; (3) vaga criada pelo
desligamento do docente Fernando. Rafael menciona que das três vagas, uma será utilizada
para o chamamento do docente Gustavo Jansen Santos, que está aprovado no Edital
006/2018-CPCP-DV e outra está comprometida com o concurso aberto. Rafael destaca que
a coordenação pode, em conjunto, decidir o que poderá ser feito com a vaga efetiva
restante. Rafael destaca que casos de aproveitamento de listas de outros concursos da
UTFPR ou, então, eventualmente, remoções podem ser avaliadas pelo grande grupo e pelo
colegiado de curso. Por fim, Rafael menciona que solicitou um seletivo com três vagas: (1)
vaga do Prof. Evandro - afastado para doutoramento; (2) vaga do Prof. Marlon (afastado
para doutoramento); (3) vaga do Prof. Newton - que irá se afastar em 2019. Rafael menciona
ainda que há a previsão de retorno do Prof. Marcos Talau para fevereiro de 2019. (3)
Finalização do Semestre 2018/2, Rafael abre o ponto de pauta mencionando que está
preparando os informes para finalização do semestre. Rafael menciona que diversas
atividades e datas ainda estão sendo definidas. Datas de eventos, quedas de energia,
reposições e outras serão informadas no material a ser elaborado para Assessoria da
DIRGRAD. Rafael menciona que até o final do semestre será apresentada a proposta de
horários para 2019 semestre 1. Rafael destaca que os cenários para imprevistos devem ser
contemplados, mas o objetivo da coordenação é ter cargas horárias médias próximas de 12
hora/aula no melhor caso. Adicionalmente, para finalizar o ponto da pauta, Rafael menciona
que o grupo será consultado para informações sobre o edital de aberturas de turma sem
presença obrigatória. Rafael, então, explica o regulamento brevemente para os docentes

mais novos do curso. (4) Perspectivas do BES da UTFPR e da COENS para 2019, Rafael
abre o ponto pauta sobre perspectivas do BES para 2019 destacando que o ano deverá ser
de avanços. Rafael, então destaca que a COENS tem seis grandes perspectivas. A
perspectiva 1 seria a melhoria contínua nos mecanismos de estágio e TCC do curso. Rafael
destaca que o BES deve ter novos representantes de TCC e Estágio, funções que são
reconhecidamente importantes para os avanços do curso. Rafael aproveita para agradecer o
trabalho e dedicação do Prof. André e Prof. Newton que ficaram por quase três anos. A
perspectiva 2 seria a articulação de uma equipe de docentes para a criação de uma APCN
(Aplicativos de Propostas de Cursos Novos para Pós Graduação) de um mestrado em
computação envolvendo os campus da região sudoeste do Paraná (campus DV, FB e PB).
Rafael destaca que já iniciou tratativas com docentes dos respectivos campus e que deve
iniciar 2019 com novidades a respeito do tema. Por isso, Rafael recomenda que caso
alguém tenha interesse em trabalhar dentro da equipe de apoio, em novembro será
convocada uma reunião para isso, sendo facultado o envolvimento de quem estiver
interessado no tema. Rafael menciona que o acolhimentos de todos os docentes em linhas
de pesquisa deve ser um desafio e que para isso é necessário o envolvimento de todos. A
perspectiva 3 relatada pelo coordenador é a criação de pelo menos uma pós-graduação lato
na área de computação do campus DV. Rafael menciona que o grupo já tem experiência e
docentes suficientes para executar esse plano. Rafael menciona que o assunto será
retomado em reuniões de 2019. A perspectiva 4 está associada à troca da grade do curso. A
ideia é fazer uma grade mais atualizada, que converse com a versão 3 do SWEBOK e que
esteja mais alinhada com a Engenharia de Software contemporânea. A implementação de
uma nova grade também será momento para incluir conteúdos e fazer ajustes em disciplinas
já existentes. Adicionalmente, Rafael prevê um aumento da carga horária do curso. Rafael
menciona que a troca da grade é inevitável por conta da necessidade de alinhar o curso às
práticas extensionistas estabelecidas pelo MEC (Ministério da Educação) e CNE (Conselho
Nacional de Educação). A perspectiva 5 destacada por Rafael consiste do contrato de dupladiplomação que está sendo firmado com o IPB (Instituto Politécnico de Bragrança). Rafael
destaca que a minuta do convênio será analisada e executada no primeiro semestre de
2019, devendo ser aprovada e implementada no segundo semestre. Adicionalmente, Rafael
cita que o NDE do BES deve procurar o estabelecimento de novas parcerias, inclusive
parcerias de mobilidade com universidades nacionais que tenham cursos de Eng. Software
de ponta, como, por exemplo, UFG e UNB ou cursos com metodologias diferenciadas como,
por exemplo, o curso de Eng. Software da UNIPAMPA que é implementado com a
metodologia ativa PBL, proporcionando assim oportunidades para mais vivência acadêmica
aos alunos do BES. Por fim, a sexta e última perspectiva está em torno do reconhecimento
de curso que é esperado desde o início do semestre. Rafael destaca que o MEC deve
associar uma comissão e agendar a visita em 2019. Rafael destaca que será um momento
especial para UTFPR e um marco para o curso. Para que tal cerimônia ocorra de modo
adequado, Rafael espera o envolvimento de todos da coordenação. (5) ERES 2018 Agradecimento, Para finalizar, Rafael agradece a todos pelo apoio, profissionalismo e
competência na execução da Escola Regional de Engenharia de Software. Rafael adiciona
que o evento foi um sucesso, sendo muito elogiado pelos participantes, principalmente pelos
docentes e alunos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rafael diz que todos os desafios
e imprevistos foram prontamente superados pela equipe de organização e pelos alunos da
equipe de apoio. Rafael destaca também o apoio do corpo diretivo do campus em, particular,
Prof. Everton (Direção Geral), Prof. Vicente (DIREC) e Prof. Fabiani (DIGRAD) que não
mediram esforços para apoiar o evento. Rafael destaca que em 2019 o evento foi levado
para Rio do Sul (SC), região do Alto Vale do Itajaí. Rafael destaca que o compromisso do
BES e da COENS é incentivar alunos para mandarem artigos para as seções técnicas e, por
fim, mandar um ônibus de Dois Vizinhos para o evento. Por fim, Rafael reitera o trabalho da
equipe de docentes que ajudou em tudo incondicionalmente. 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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