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Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta
minutos, no Miniauditório 1 do Centro de Eventos, da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná - Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) realizou-se a segunda reunião extraordinária
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) Referendar novo representante de atividades complementares; (2)
Referendar entrada de novo membro do DEPED; (3) Discussão e definição de
disciplinas a serem ofertadas em turma sem presença obrigatória; (4) Validação de
alguns planos de ensino do sexto período. O professor Rafael agradece a presença de
todos e dá início ao primeiro ponto de pauta. (1) Referendar novo representante de
atividades complementares, Professor Rafael relata que a professora Franciele iniciou o
processo de regulamentação das atividades complementares do curso e, em virtude de sua
licença maternidade, a tarefa foi repassada ao professor Lucio, o qual também é membro do
NDE, foi colocado em discussão em reunião de coordenação, registrado na ata 02/2017, a
substituição do professor responsável pelas atividades complementares. O professor
Fernando se dispôs a assumir o cargo e, colocado o seu nome para votação pelos membros
da coordenação, não houveram votos contrários. O professor Rodrigo manifestou a
preocupação em relação ao doutorado do professor Fernando não ser na área de
computação, e o professor Rafael explicou que não há problemas quanto a esta questão.
Colocado em votação, o resultado foi 4 (quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. (2)
Referendar entrada de novo membro do DEPED, O professor Rafael relata que em
reunião anterior do colegiado foi aprovada a entrada de um membro do Departamento de
Educação no colegiado do curso e, para esta vaga, foi proposta a entrada da psicóloga Aline
Ariana Alcântara Anacleto Marchesan. O professor Rodrigo expõe que o ideal para ocupar a
vaga seria um pedagogo, em virtude do reconhecimento do curso. O item foi colocado em
votação, tendo como resultado 4 (quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. (3)
Discussão e definição de disciplinas a serem ofertadas em turma sem presença
obrigatória, O professor Rafael relata que a DIRGRAD solicitou que cada curso crie
mecanismos para definir quando e quais disciplinas serão ofertadas na modalidade sem
presença obrigatória. Professor André relata que não vê qualquer disciplina do curso que
não pode ser ofertada sem presença obrigatória. Professor Marlon relata que, na sua
opinião, não cabe ao colegiado decidir quais disciplinas podem ser ofertadas sem presença
obrigatória, sem anuência do professor responsável da disciplina. O professor Newton relata
que, em sua opinião, a oferta de turma sem presença obrigatória deveria ser aberta apenas
a alunos que estão no final do curso. O discente Gabriel relata a cultura dos alunos sempre

requisitarem turma sem presença obrigatória mesmo sem haver a real necessidade do
pedido, e muitas vezes não aproveitam a oportunidade oferecida. O professor Lucio relata
que já ofertou disciplina sem presença obrigatória e não houve resultado efetivo para alguns
dos alunos. O professor Rodrigo expõe que, em sua opinião, a lista de quais disciplinas
poderão ser ofertadas sem presença obrigatória deveria ser discutida em reunião de
coordenação no início de cada semestre. Professor Newton coloca que o processo de
pedido para abertura de turma sem presença obrigatória deveria ser feito após a matrícula
presencial, para dar a oportunidade de o aluno tentar primeiro uma vaga em turma
presencial. Professor Rodrigo expõe a sua opinião de ofertar turma na modalidade sem
presença obrigatória apenas para casos onde haja bolsões ou para alunos em final de curso.
Foi deliberado que em reunião posterior será definido o procedimento adotado pela
coordenação para a oferta de turma sem presença obrigatória. (4) Validação de alguns
planos de ensino do sexto período, O professor Rafael coloca que, em virtude do horário
adiantado, este ponto de pauta ficará para discussão em reunião posterior. 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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