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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no
Sala B3S5, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos
realizou-se a quinta 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) Validação de nova disciplina
optativa (Frameworks Web); (2) Horários das assessoras no período noturno; (3)
Apreciação de faltas. O professor Rafael agradece a presença de todos e dá início à
reunião com o primeiro ponto de pauta. (1) Validação de nova disciplina optativa
(Frameworks Web), Professor Rafael explicou o contexto para a adição de duas novas
disciplinas optativas no projeto do curso, citando que o NDE propôs a inclusão das
disciplinas de Tópicos Especiais em Ciência da Computação e Tópicos Especiais em
Engenharia de Software 2, com o colegiado aprovando a inclusão da primeira. O colegiado
também propôs ao NDE um estudo sobre a disciplina de Frameworks Web, para definição
de carga horária e ementário. O NDE propôs uma carga horária de 3h/a semanais para a
disciplina e o professor André apresentou uma proposta de ementa dividindo em três
grandes tópicos: frameworks para desenvolvimento Web front-end, frameworks para
desenvolvimento Web back-end, e desenvolvimento de aplicativos mobile híbridos. Professor
Fernando se colocou favorável à inclusão da disciplina mas contrário à ementa proposta pois
o professor necessita contemplar todos os três grupos da ementa. Por fim, sugeriu uma
ementa que contemplasse onze tópicos: conceitos de arcabouço Web; benefícios do uso de
arcabouços Web; arcabouços Web baseado em ações; componentes de software
reutilizáveis; Web services; arcabouços Web de mensageria; arcabouços Web MVC;
arcabouços Web voltados a autenticação e autorização; arcabouços Web voltados ao
paradigma lógico; arcabouços Web para persistência de dados; arcabouços Web para
testes. Professor Rafael propôs manter a ementa colocada pelo professor André, com a
inclusão do tópico "conceitos de frameworks Web", com o intuito de apresentar uma
introdução ao conteúdo da disciplina. Também foi proposta a inclusão da disciplina de
Programação Web 2 como pré-requisito. Por fim, o item foi colocado em votação, obtendo
seis votos favoráveis e um voto contrário, ficando os itens da ementa definidos como:
conceitos de frameworks Web; frameworks para desenvolvimento Web front-end;
frameworks para desenvolvimento Web back-end; e desenvolvimento de aplicativos mobile
híbridos. (2) Horários das assessoras no período noturno, Professor Rafael citou que a
SELIB solicitou uma consulta aos colegiados dos cursos noturnos sobre a presença das
assessoras no período noturno, já que as mesmas informaram que a carga de trabalho é

maior durante o dia. A SELIB tem a proposta de que as assessoras façam o primeiro
atendimento aos acadêmicos, para dirimir dúvidas em relação a regulamentos e normas.
Professor Fernando expôs a sua opinião de que, a partir do momento em que a instituição
oferta cursos noturnos, deve-se ter uma estrutura física e de pessoal para atender aos
docentes e discentes que frequentam a instituição neste período. Professor André colocou
que o trabalho das assessoras se faz mais importante na ausência do coordenador, para
efetuar o atendimento aos discentes. O discente Jean expôs a dificuldade encontrada pelos
acadêmicos quando procuram a coordenação e a mesma está fechada, com a ausência do
coordenador e das assessoras. Também foi sugerido que o expediente das assessoras se
estendesse até às 22:00. Colocado em votação, obteve-se dois votos para um expediente
até às 23:00, cinco votos para expediente até às 21:30, e nenhum voto para que não
houvesse expediente noturno. (3) Apreciação de faltas, Professor Rafael solicitou que os
membros que faltaram nas últimas duas reuniões do colegiado justificassem suas faltas.
Professor Rafael justificou sua falta na reunião do dia 18/10/2017 em virtude de sua
participação no ERES 2017. Professor Newton justificou sua falta na reunião extraordinária
do dia 23/10/2017 em virtude de minicurso ministrado na UFPR, e o professor Gabriel
justificou sua ausência na mesma reunião por motivos pessoais. Em nenhum dos casos foi
conferida falta. 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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