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Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, no Bloco B4 UTFPR-DV realizou-se a quinta 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) Avisos gerais; (2) Análise do chamamento
do aprovado Anderson Chaves Carniel; (3) Feedback sobre TCCs 2018. O coordenador,
Prof. Rafael Oliveira, agradece a presença de todos na reunião extraordinária. Rafael
justifica a necessidade da reunião por conta da importante análise acerca do chamamento
de um candidato aprovado em concurso público. Feitos os cumprimentos, Rafael dá início à
reunião. (1) Avisos gerais, Rafael abre a pauta apresentando os seguintes avisos gerais:
(Aviso Geral 1) em consulta ao MEC, foi informado que realmente não há vagas para técnico
de laboratório (vaga prometida sobre funcionário que iria ser lotado dentro da COENS).
Assim, em conversa com a direção geral, ficou estabelecido que serão feitas cobranças
constantes para que o MEC libere a vaga. Rafael menciona que o COGETI continuará a
fazer manutenções nos laboratórios e dar o apoio necessário aos docentes. Rafael
menciona que chamados podem ser abertos via GLPI. O grupo, então, debate sobre o tema
e decide que será feito uma cobrança formal via SEI, a ser assinada por todos da
coordenação, e também será feita uma cobrança à DIRGE para providências. Dando
continuidade aos avisos gerais, Rafael abre o segundo aviso (Aviso Geral 2) dizendo que o
Seletivo a ser realizado pela COENS deve ter definições de datas a partir de 14/12. Rafael
adiciona que o certame, provalvemente, terá inscrições em janeiro e provas em fevereiro.
Rafael pede o envolvimento de todos na divulgação para evitar cargas horárias altas no
primeiro semestre de 2019. O terceiro aviso (Aviso Geral 3) versa sobre a reunião de
coordenação que será convocada para dia 18/12/2018. Rafael diz que a reunião é
importante porque pode ser que nela seja definidas novas indicações para vagas de NDE e
colegiado. Rafael diz que outra possibilidade seria esperar o ano letivo de 2019 se iniciar,
esperando assim a contratação de novos docentes para, enfim, formar a composição dos
novos órgãos. Em debate com o grupo, é estabelecido que a COENS irá esperar o início de
2019 para fazer a nova composição dos órgãos NDE e colegiado. Independente da espera,
Rafael solicita que os docentes recém contratados e demais docentes da COENS pensem
na possibilidade de integrarem os órgão. Rafael destaca, então, qual a função de cada órgão
e sua importância para o processo de melhora contínua do curso. Por fim, o último aviso
(Aviso Geral 4) é acerca do recebimento de diários. Rafael menciona que o recebimento de
diários de classe referentes ao semestre de 2018/sem. 02 será iniciado a partir do dia 13/12.
Rafael reforça que será compartilhada uma planilha na qual todos poderão agendar seus

horários. Rafael destaca que a data limite para entrega de diários será 17/12, não sendo
aceitos diários pelo coordenador a partir dessa data. Em caso de atrasos, Rafael registra
que, após dia 17/12, os diários deverão ser entregues diretamente para a Diretoria de
Graduação. (2) Análise do chamamento do aprovado Anderson Chaves Carniel, Rafael
abre o ponto de pauta mencionando que a COENS tem uma vaga de docente do magistério
superior para ser implementada e que a decisão sobre essa implementação deve ser
tomada antes do início do semestre 1 de 2019. Rafael destaca que duas possibilidades
podem ser avaliadas: (1) análise do perfil do aprovado Anderson Chaves Carniel; (2)
abertura de um novo concurso a ser realizado em 2019 para contratação imediata. Rafael
pondera sobre o receio acerca do novo governo e da nova direção do MEC implementar o
recolhimento de vagas. O grupo debate sobre o tema. É levantado o questionamento sobre
os docentes que são da área de Eng. Software e ao fato de algumas disciplinas com as
quais os docentes tem pouca afinidade como, por exemplo, Arquitetura de Software,
Gerência de Configuração, Manutenção de Software e Processos de Desenvolvimento de
Software. Rafael destaca que o Prof. Gustavo Jansen Santos (em contratação) poderá
ajudar com tais disciplinas. O grupo faz uma auto-análise sobre áreas e carências. Rafael
destaca as áreas de atuação de alguns professores afastados. Continuando a análise,
Rafael destaca o perfil do aprovado Anderson C. Carniel, destacando as disciplinas com as
quais ele poderá cooperar com a COENS. Rafael destaca que, no quesito pesquisa,
Anderson é bastante ativo, tendo linha de pesquisa acerca de bando de dados. Após
diversas ponderações, Rafael abre para que seja feita a deliberação entre o chamamento de
Anderson ou abertura de um novo concurso. Entre os presentes, seis foram favoráveis ao
chamamento de Anderson e dois docentes foram favoráveis à abertura de um novo
concurso. Sendo assim, Rafael menciona que irá proceder com o chamamento do aprovado
junto à DIRGRAD e RH. (3) Feedback sobre TCCs 2018, O Prof. Newton - docente
responsável sobre TTCs do BES da COENS - conduz o ponto de pauta. Newton menciona
que a ideia da reunião é avaliar números e destacar pontos de melhora. Newton apresenta
as estatísticas dos TCCs. Newton menciona que ao avaliar os trabalhos como um todo,
notou uma heterogeneidade muito grande entre as propostas. Alguns trabalhos destacaramse por propor contribuições pontuais, o que pode ser considerado muito marginal para um
trabalho de conclusão de curso de bacharelado. Rafael destaca que como o curso é
oferecido da modalidade Bacharelado, espera-se de um TCC, uma proposta de contribuição
na área de computação, baseada em uma revisão de literatura bem fundamentada, e com,
no mínimo, uma validação empírica (estudo de caso, prova de conceito, experimento, quasiexperimento, surveys etc). Newton concorda e destaca que além dessa estruturação, a
qualidade do documento escrito (projeto e monografias) precisa ser melhorada. Newton,
então, faz diversas recomendações acerca de melhoras no processo. O Professor Francisco
Carlos - futuro docente responsável sobre TCCs do BES da COENS - comenta que
implementará as melhorias assim que assumir a função no semestre seguinte. Newton
destaca ainda que no segundo semestre, existiu uma reprova em TCC 1 e que ações devem
ser tomadas para evitar que isso ocorra. Rafael menciona que como o grupo de docentes da
COENS é jovem, ainda muitos dos docentes estão iniciando suas primeiras orientações e,
por isso, é natural que tais problemas aconteçam, mas que deve ser implementado um plano
de acompanhamento e melhorias a ser conduzido por parte do docente responsável pelos
TCCs. Diversos docentes fazem comentários e sugestões diante do tema. Ao final, o Prof.
Rafael agradece aos serviços prestados pelo Prof. Newton que realizou a função com muita
dedicação durante aproximadamente dois anos. Rafael, então, promete retomar as
melhorias no processo de TCC junto com o Prof. Francisco Carlos em 2019. 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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