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Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, no
Sala de Reuniões do Centro de Eventos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Dois Vizinhos realizou-se a primeira reunião ordinária de 2018 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) Referendar o
nome da docente Simone Borges como coordenadora substituta da COENS; (2)
Referendar o nome da docente Simone Borges como membro do NDE do Curso; (3)
Referendar o nome do docente Newton Carlos Willl como membro do NDE do Curso;
(4) Referendar o nome da docente Marisângela Brittes como membro do Colegiado do
Curso na vaga de Engenharia Software; (5) Referendar o nome da docente Simone
Borges como membro do Colegiado do Curso na vaga de Linguagem de Programação;
(6) Aprovação da nova logo do curso de Bacharelado em Engenharia Software; (7)
Alterações no regulamento de Estágio do Curso de Engenharia de Software; (8)
Alteração no plano de ensino da disciplina de Programação para Web 2. Professor
Rafael agradece a presença de todos, justifica a ausência dos professores Rodrigo e Sérgio,
e dá início à reunião com o primeiro ponto de pauta. (1) Referendar o nome da docente
Simone Borges como coordenadora substituta da COENS, Professor Rafael relata que,
com o afastamento do professor Marlon Marcon, que ocupa atualmente o cargo de
coordenador substituto, para cursar doutorado, esta vaga ficaria em aberto e, assim, a
direção geral solicitou que fosse indicado outro docente para ocupar a vaga. Em reunião de
coordenação, a professora Simone Borges demonstrou interesse em ocupar a vaga. Tal
sugestão foi colocada em votação, tendo quatro votos favoráveis e uma abstenção. (2)
Referendar o nome da docente Simone Borges como membro do NDE do Curso, Com
o afastamento do professor Marlon Marcon, e a remoção dos professores Gabriel Costa e
Lucio Rocha, os quais ocupam vagas no NDE do curso, surgiu a necessidade de
substituição de seus nomes no órgão, em virtude da alta carga de trabalho que tal órgão irá
enfrentar devido às atividades de reconhecimento do curso. Em reunião de coordenação, a
professora Simone Borges demonstrou interesse em ocupar uma das vagas do NDE. Tal
sugestão foi colocada em votação, tendo quatro votos favoráveis e uma abstenção. (3)
Referendar o nome do docente Newton Carlos Willl como membro do NDE do Curso,
Para a segunda vaga ociosa no NDE, o professor Newton Carlos Will se colocou à
disposição para ocupá-la. O seu nome foi colocado em votação, tendo três votos favoráveis
e uma abstenção. (4) Referendar o nome da docente Marisângela Brittes como membro
do Colegiado do Curso na vaga de Engenharia Software, Tendo em vista

a remoção do professor Gabriel Costa Silva para o câmpus de Cornélio Procópio, fica aberta
a vaga na área de Engenharia de Software no Colegiado do Curso. A professora
Marisângela se colocou à disposição para ocupar tal vaga e, após colocado em votação, a
sua entrada no Colegiado foi colocada em votação, tendo quatro votos favoráveis e uma
abstenção. (5) Referendar o nome da docente Simone Borges como membro do
Colegiado do Curso na vaga de Linguagem de Programação, Com o afastamento do
professor Marlon Marcon, fica aberta a vaga na área de Linguagem de Programação no
Colegiado do Curso. A professora Simone Borges se colocou à disposição para ocupar tal
vaga e, após colocado em votação, a sua entrada no Colegiado foi colocada em votação,
tendo quatro votos favoráveis e uma abstenção. (6) Aprovação da nova logo do curso de
Bacharelado em Engenharia Software, Professor Rafael apresentou o resultado da
votação conduzida pelo Centro Acadêmico para a escolha da Logomarca do Curso de
Engenharia de Software, tendo 86 votos válidos computados, com 54 votos para a
Logomarca proposta pelo Centro Acadêmico, 2 votos para a Logomarca utilizada atualmente
pelo curso, e outros 30 votos para uma terceira opção. Os professores Marlon e Fernando
questionaram a publicidade do edital de votação, visto que a única via de publicação foi o
Facebook. Os professores Marlon, André e Newton questionam a utilização de uma quarta
logomarca por parte do Centro Acadêmico, o que descaracteriza a identidade do curso. Após
discussões, ficou decidido que os representantes discentes do Colegiado agendarão uma
reunião com os integrantes do Centro Acadêmico e os docentes para discutir as questões
pertinentes da Logomarca. (7) Alterações no regulamento de Estágio do Curso de
Engenharia de Software, O professor André apresenta as mudanças propostas no
Regulamento de Estágio Curricular, sendo que a primeira delas é a remoção dos anexos do
regulamento, indicando a sua disponibilidade no site da UTFPR, no SIACOES e com o
PRAE. O item foi colocado em votação, tendo quatro votos favoráveis e uma abstenção. A
segunda alteração diz respeito à alteração na ficha de avaliação do estágio, para se adequar
ao padrão utilizado no TCC. O item também foi colocado em votação, tendo quatro votos
favoráveis e uma abstenção. A terceira proposta é alterar o regulamento de estágio,
permitindo que o prazo de entrega do plano de estágio pelo acadêmico se dê com no
mínimo dez dias antes do início do Estágio Curricular Obrigatório com empresas que estão
conveniadas com a UTFPR Dois Vizinhos e listadas na página oficial do Curso de
Bacharelado em Engenharia de Software. O professor Marlon sugere que a mesma regra se
aplique quando o Estágio Curricular Obrigatório é efetuado em projeto com orientação de um
docente lotado na Coordenação do Curso de Engenharia de Software. Tal alteração foi
colocada em votação, tendo quatro votos favoráveis e uma abstenção. (8) Alteração no
plano de ensino da disciplina de Programação para Web 2, O professor André solicita a
alteração de dois itens no conteúdo programático da disciplina de Programação para Web 2,
substituindo o texto "Introdução ao desenvolvimento de um Sistema Web em camadas:
Cliente (Navegador Web), Servidor (Aplicação)" para "Introdução ao desenvolvimento de
aplicações Web com os estilos arquiteturais cliente-servidor e em camadas". O professor
Fernando pontua que, ao seu ver, acredita que não seja o momento adequado para
alterações nos conteúdos de disciplinas em virtude do reconhecimento do curso. Tal
alteração foi colocada em votação, tendo quatro votos a favor, e um voto contrário. A
segunda sugestão é a alteração do texto "Introdução a uma linguagem de programação Web
do lado do servidor para o desenvolvimento de aplicações" para "Introdução a uma
linguagem de programação Web no lado servidor para o desenvolvimento de aplicações
Web". Tal alteração foi colocada em votação, tendo quatro votos a favor, e um voto contrário.
A terceira alteração diz respeito à ementa da disciplina, alterando o texto "Conceitos de
desenvolvimento de aplicações para servidor Web" para "Conceitos de desenvolvimento de
aplicações Web". Tal alteração foi colocada em votação, tendo quatro votos a favor, e um
voto contrário. 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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