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Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Sala
de Reuniões do Centro de Eventos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) realizou-se a primeira reunião ordinária de 2017 do(a)
Colegiado do Curso de Engenharia de Software, a qual foi conduzida pelo(a) coordenador e
presidente do colegiado, professor Rafael Alves Paes de Oliveira e teve como pauta: (1)
Apresentação de novos membros do colegiado; (2) Discussão e decisões sobre
alteração nas ementas das disciplinas AG21S e AG22S; (3) Referendar sobre pedido
de remoção de um docente da COENS. O professor Rafael agradece a presença de todos
e dá início ao primeiro ponto de pauta. (1) Apresentação de novos membros do
colegiado, O professor Rafael apresenta os novos membros do colegiado, a professora
Helena Macedo Reis, que representa a área de Engenharia de Software, o professor
Fernando, que assume o cargo de Responsável pelas Atividades Complementares, e a
servidora Aline, representando o Departamento Pedagógico da instituição. (2) Discussão e
decisões sobre alteração nas ementas das disciplinas AG21S e AG22S, Professor
Rafael relata que há dificuldades em ministrar a disciplina Algoritmos 2 (AG22S), em virtude
da ementa da mesma estar muito sobrecarregada, enquanto que a ementa da disciplina
Algoritmos 1 (AG21S) possui uma ementa com menos conteúdo, o que permite que parte do
conteúdo de Algoritmos 2 seja abordado na disciplina Algoritmos 1. A alteração proposta é
mover o conteúdo "Tipos de dados avançados: vetores, matrizes e cadeias de caracteres",
que consta na disciplina Algoritmos 2, para a ementa da disciplina Algoritmos 1. O professor
Marlon relata a sua preocupação desta decisão não ser levada para apreciação do NDE do
curso. O professor Rodrigo coloca que os professores membros do colegiado têm
conhecimento suficiente para propor esta alteração. Após um breve debate, ficou definido
que será adicionado à ementa da disciplina Algoritmos 1 os textos "Vetores, matrizes e
cadeias de caracteres" e "Introdução a conceitos de modularização e passagem de
parâmetros", já na disciplina Algoritmos 2 o texto "Tipos de dados avançados: vetores,
matrizes e cadeias de caracteres, registros, conjuntos e arquivos" sofre alteração para
"Tipos de dados avançados: registros, conjuntos e arquivos" e será acrescentado o texto
"Introdução a métodos de busca e ordenação". Tal alteração foi aprovada por unanimidade.
(3) Referendar sobre pedido de remoção de um docente da COENS, Professor Rafael
relata que a professora Marisângela solicitou remoção para o câmpus Curitiba, com a
justificativa de que em tal câmpus existem grupos de pesquisa na área de biomédica, a qual
é a área de seu doutorado, podendo trazer um ganho profissional para a docente, sendo que
a professora coloca que também poderá contribuir efetivamente para aquele câmpus.
Professor Rafael apresentou as prováveis respostas a esta solicitação, as quais envolvem a

não liberação da docente, e a liberação com ou sem reposição de vaga. Professor Marlon
enfatiza que a decisão tomada pelo colegiado a esta solicitação poderá ser colocada como
precedente para futuros pedidos de mesmo teor. Após breve debate, o item foi colocado em
votação, sendo que foi aprovada por unanimidade a opção de liberação do funcionário
mediante nomeação, ou acordo de permuta, de outro servidor para o curso de Engenharia
de Software na área de Computação com anuência do Colegiado do Curso. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Newton Carlos Will, lavrei a
presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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