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Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no
Miniauditório 03 do Centro de eventos Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Dois Vizinhos realizou-se a segunda 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) Avisos Gerais;
(2) Deliberação sobre projeto de Pós-graduação em computação em nuvem (Prof.
Gabriel); (3) Deliberação sobre projeto de Pós-graduação em Tecnologias Java (Prof.
André Ortoncelli) - semi-presencial; (4) Aprovação de relatório de estágio (Prof. André)
; (5) Aumento e alterações de representação discente. O professor Rafael agradece a
presença de todos e dá início ao primeiro ponto de pauta. (1) Avisos Gerais, O Professor
Rafael comenta que a partir do mês de setembro, as pautas do colegiado da COENS
tendem a estar com diversos itens para serem deliberados. Sendo assim, o Prof. Rafael
gostaria de, nos próximos dias, receber sugestões para melhorias e agilidades na execução
das reuniões de colegiado da COENS. O Prof. Rodrigo comenta que é favorável à
elaboração da ata e assinatura no final de cada reunião. O Prof. Rafael concorda e finaliza a
pauta pedindo para que novas sugestões sejam trazidas nas próximas reunioes. (2)
Deliberação sobre projeto de Pós-graduação em computação em nuvem (Prof.
Gabriel), O professor Gabriel agradeceu a oportunidade e comentou que para a execução
de seu projeto de pós-graduação, ele precisa da anuência do nosso colegiado. Gabriel
comenta que a ideia para a criação da pós-graduação lato sensu surgiu a partir de uma
pesquisa com empresas da região. Tal pesquisa revelou que as empresas da região veem
com bons olhos a aplicação de cloud computing em seus projetos. Adicionalmente, os
profissionais mostram-se com carência de conhecimentos específicos em computação em
nuvem. O Professor adiciona que preparou um projeto com tópicos que possam alavancar o
conhecimento dos profissionais da região em tópicos relacionados à computação em nuvem
como, por exemplo, DevOps, microserviços e conhecimento científico. O professor
apresentou detalhes sobre a distribuição de vagas, ingresso, avaliações e grade de
disciplinas do curso. Por fim, o professor comentou sobre os professores da pós e também
sobre a previsão do cronograma inicial a ser seguido. Gabriel comenta que alguns pontos
divergentes do regulamento são justificados no projeto por conta da falta de professores com
experiência na área da pós. O Professor Gabriel comenta que o projeto envole a compra de
R$ 15.000,00 em livros, dois servidores para virtualizações, valores para viagens
internacionais e outros. O Prof. Gabriel comenta que adicionalmente a esse cronograma, o
retorno da pós deverá propiciar a reforma e alterações de alguns laboratórios. Após algumas

explicações, o Prof. Rafael abriu para a deliberação acerca da aprovação do projeto de pósgraduação. O resultado final foi: 4 membros favoráveis à abertura, nenhum membro contra a
abertura e 1 (uma) abstenção. (3) Deliberação sobre projeto de Pós-graduação em
Tecnologias Java (Prof. André Ortoncelli) - semi-presencial, O professor Rafael comenta
que o segundo item da pauta trata-se de um projeto de pós-graduação em cooperação com
a UTFPR de Cornélio Procópio. O professor André agradece a oportunidade e comenta
sobre o formato da pós-graduação. André apresentou detalhes sobre o formato semipresencial e comentou que projetos similares já vêm sendo executados em Cornélio
Procópio. André detalhou aspectos de flexibilidade e de propaganda da pós-graduação, bem
como dos benefícios que tal pós-graduação podem trazer para a instituição e para o curso
de Eng. Software. Após alguns comentários e o esclarecimento de algumas dúvidas, o Prof.
Rafael abriu para a deliberação acerca da aprovação do projeto de pós-graduação. O
resultado final foi: 4 membros favoráveis à abertura, nenhum membro contra a abertura e 1
(uma) abstenção. (4) Aprovação de relatório de estágio (Prof. André) , O professor André
apresentou detalhes do modelo de relatório de estágio sugerido pelo NDE do curso. Após
discussões acerca do template, o modelo foi validado pelo colegiado de curso. O professor
André ficará responsável por incluir o modelo no site e fazer sua divulgação junto aos
alunos. (5) Aumento e alterações de representação discente, O professor Rafael inicia a
pauta destacando que a representação discente no colegiado vem sendo pouco aproveitada.
O professor Rafael destaca que os atuais representantes discentes no colegiado não tem
comparecido às reuniões. O aluno Gabriel Junio, que é representante discente indicado pelo
coordenador antigo - Prof. Evandro - na falta do Centro Acadêmico, entrou recentemente
com o processo de trancamento de curso. Assim, o discente suplente - aluno Weldemio
Cavalcante, vem sendo convocado para as reuniões. Entretanto, o mesmo não tem podido
comparecer. O professor Rafael reforça que a falta de representação discente distancia os
alunos das decisões mais importantes do curso. Rafael ainda comenta que o centro
acadêmico, que foi eleito com ampla margem de votos favoráveis, não teve a oportunidade
de indicar membros para a representação discente, devido ao fato de ter iniciado suas
atividades recentemente. Após diversas opiniões dos pares, foi definida a seguinte ação: o
centro acadêmico será acionado para indicar lista tríplice de novos representantes discentes
do colegiado. Essa lista deve conter um membro titular (com direito a voto em pautas) e dois
suplentes que poderão assistir às reuniões do colegiado (sem direito de votos em pautas).
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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