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Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no
Centro de eventos da UTFPR-DV realizou-se a segunda reunião extraordinária 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) Estatísticas
do evento; (2) Convites cortesia para a palestra do HUB - Luciano Potter; (3) Aulas em
horários do evento; (4) Definição de logística de palestrantes confirmados; (5)
Definições sobre minicursos; (6) Sorteio das inscrições; (7) Responsável pela criação
dos anais do ERES 2018; (8) Professor responsável por criar sessões técnicas. O
Professor Rafael, coordenador do BES da UTFPR-DV, agradece os presentes e informa que
a reunião é para tratar dos preparativos para a realização do II ERES - Escola Regional de
Engenharia de Software. (1) Estatísticas do evento, Rafael abre o ponto de pauta dizendo
que as estatísticas do evento até o presente momento são: 85 inscrição pagas; e 4
instituições confirmadas. Rafael menciona que tais números devem ser ampliados na
semana do evento, data provável do pagamento de mais inscrições. Quanto aos fóruns, as
estatísticas são as seguintes: 25 submissões para a trilha de graduação; 2 submissões para
a trilha de pós graduação e 5 submissões para a trilha de indústria. (2) Convites cortesia
para a palestra do HUB - Luciano Potter, Rafael menciona que conseguiu 50 convites
cortesia para a palestra do HUB junto à SUDOTEC. Assim, o Prof. Rafael pede se alguns
professores teriam interesse em ter alguns convites para distribuírem para seus alunos.
Diversos convites são distribuídos e é decidido que os convites que sobrarem poderão ser
sorteados entre os alunos da comissão de apoio. (3) Aulas em horários do evento, Rafael
diz que conversou com a DIRGRAD para ter um posicionamento unificado sobre as aulas
que ocorreriam durante o horário do evento. A DIRGRAD informou que devido ao ERES não
constar no calendário acadêmico da instituição, os docentes devem cobrar presença dentro
do evento e registrar em diário. Rafael, então, solicita que os docentes façam o que foi
sugerido. Aos docentes de outras coordenações, Rafael menciona que fará contato
individualmente. (4) Definição de logística de palestrantes confirmados, Rafael apresenta
o grupo de palestrantes confirmados, destacando suas origens e suas retornos com datas. O
ponto de pauta é executado em formato de grupo de trabalho e diversas sugestões de
itinerário são compartilhadas. O Prof. Rodolfo fica responsável por compilar tais informações
com a ajuda do professor Rafael, fazendo reservas de carros e demais ajustes necessários.
(5) Definições sobre minicursos, Rafael destaca a necessidade da criação de um
formulário para que os docentes que irão ministrar minicursos coloquem os requisitos de
infra e software para seus trabalhos. Rodrigo e Rafael criam juntos os formulários e

encaminham os mesmos para os ministrantes. A ideia é ter as respostas até dia 12/10 para
que as instalações e adequações sejam implementadas (6) Sorteio das inscrições, O
grupo discutiu e aprovou uma política de sorteio de inscrições para alunos da UTF e outros
campus. A política foi debatida e aprovada. O facebook será usado como instrumento para
que seja feito o sorteio. (7) Responsável pela criação dos anais do ERES 2018, Rafael
traz a demanda da necessidade de um docente ficar responsável por criar os anais do
evento. Rafael destaca que poderá apoiar esse docente, fornecendo um template látex que
foi criado por ele no ERES de 2017 - ano no qual ele desempenhou essa função. Rafael
destaca que os artigos finais serão recebidos pelos coordenadores dos fóruns (Bernardino,
Elder e Francisco Carlos) em 15/10. Rafael destaca que o principal trabalho é editar a capa e
compilar os pdfs dentro do template. O texto do editorial será elaborado pelo coordenador do
evento após a divulgação de estatísticas. O Prof. Newton se colocou à disposição para
assumir a função. (8) Professor responsável por criar sessões técnicas, Rafael destaca
que após a submissão das versões finais dos artigos, as sessões técnicas. Rafael destaca
que os artigos devem ser agrupados por similaridade de temas, visando a fomentar mais
discussões nas sessões técnicas. Rafael menciona que, provavelmente, serão necessárias
três ou quatro sessões técnicas de graduação, uma sessão de pós-graduação e uma sessão
de indústria. Rafael indica que o trabalho do responsável por essa tarefa deve versar sobre:
(1) agrupamento de artigos por linha; (2) criação das sessões técnicas e nomeação das
mesmas; (3) reservas de ambientes para as sessões; (4) emitir convites para chairs das
sessões; (5) informar as sessões para os autores e cobrar nome do apresentador; (6) alocar
recursos audiovisuais necessários; (7) elaborar e emitir certificados para apresentadores e
para autores. Após discussões sobre a função, o prof André Ortoncelli assumiu a função.
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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