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Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no
Laboratório de Informática 5, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois
Vizinhos realizou-se a quarta reunião ordinária de 2017 do(a) Colegiado do Curso de
Engenharia de Software, a qual foi conduzida pelo(a) professor(a) Marlon Marcon e teve
como pauta: (1) Apresentação de novos membros do colegiado; (2) Deliberação sobre
novas disciplinas optativas sugeridas pelo NDE. O professor Marlon agradece a
presença de todos, explica a ausência do professor Rafael em virtude de sua participação no
ERES 2017 (Escola Regional de Engenharia de Software) e dá início à reunião com o
primeiro ponto de pauta. (1) Apresentação de novos membros do colegiado, professor
Marlon apresenta o professor Gabriel Costa Silva, como novo membro na área de
Engenharia de Software, e os discentes Jéssica Iara Pegorini, Jean Carlos Londero e Arielyn
Pádua Silva como representantes discentes, na condição de titular, primeiro e segundo
suplentes, respectivamente. (2) Deliberação sobre novas disciplinas optativas sugeridas
pelo NDE, professor Marlon colocou que em reuniões anteriores foi colocada a necessidade
de se fazer a inclusão de novas disciplinas optativas e que, em conversas com a DIRGRAD,
foi repassada a informação que, devido ao reconhecimento do curso, limitou-se a inclusão
de duas disciplinas. Foi feito um levantamento entre os professores do curso e foram
propostas cinco novas disciplinas: Tópicos Especiais em Ciência da Computação (3 h/a),
Frameworks Web (4 h/a), Tópicos Especiais em Engenharia de Software 2 (3 h/a),
Fundamentos de Desenvolvimento de Software para Nuvem (3 h/a), a ser ministrada em
inglês, e Projeto e Análise de Algoritmos (4 h/a). Em discussão no NDE, foi proposta a
inclusão das disciplinas Tópicos Especiais em Ciência da Computação e Tópicos Especiais
em Engenharia de Software 2. O professor Fernando colocou a sua opinião contrária à
inclusão de disciplinas de tópicos a nível de graduação. Professor Gabriel também expôs a
sua preocupação em relação ao acadêmico não ter conhecimento do que será tratado na
disciplina no momento da matrícula. Professor Rodrigo questionou sobre o acadêmico poder
visualizar a ementa da disciplina como será executada no semestre, no ato de sua matrícula.
Professor Marlon colocou que a melhor opção é a inclusão de um conjunto de disciplinas
específicas, permitindo ao acadêmico ter um leque de opções maior, mas que para o
momento do curso isso não é possível. Também colocou a questão de, na oferta de uma
disciplina de tópicos especiais, já estar definido anteriormente à matrícula o programa da
disciplina, trazendo os assuntos que serão abordados, para que isso seja divulgado aos
acadêmicos. O discente Jean colocou a sua opinião de ter a disciplina de Tópicos Especiais
em Ciência da Computação e uma segunda disciplina mais específica, preenchendo alguma

lacuna deixada pelo curso na área de formação. O professor Gabriel sugeriu adiar a decisão
para uma próxima reunião, quando já estivessem definidas as disciplinas a serem ofertadas
para o próximo semestre. Tal sugestão foi colocada em votação, tendo quatro votos
favoráveis a votar a decisão nesta reunião, dois votos favoráveis a adiar a decisão, e duas
abstenções. Após, foi aberta a votação com o intuito de aprovar integralmente a sugestão do
NDE, resultando em nenhum voto favorável, cinco votos contrários e três abstenções. Por
fim, foi aprovada a inclusão da disciplina Tópicos Especiais em Ciência da Computação, com
cinco votos favoráveis, e aprovada a sugestão de um estudo sobre a inclusão da disciplina
Frameworks Web, ficando a cargo do NDE o estudo sobre a ementa da disciplina e sobre
sua carga horária. 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.
PARTICIPANTES MEMBROS
1 Aline Ariana Alcantara Anacleto

1 _____________________________

2 Andre Roberto Ortoncelli

2 _____________________________

3 Fernando Luiz Prochnow Ramme

3 _____________________________

4 Gabriel Costa Silva

4 _____________________________

5 Jean Carlos Londero (representante
discente - 1º suplente)

5 _____________________________

6 Jéssica Iara Pegorini (representante
discente)

6 Ausente

7 Marlon Marcon

7 _____________________________

8 Newton Carlos Will (secretário)

8 _____________________________

9 Rafael Alves Paes de Oliveira
(coordenador)

9 Ausência justificada

10 Rodrigo Tomaz Pagno

10 _____________________________

11 Sérgio Luiz Kuhn

11 _____________________________

