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Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Miniauditório
01, do Centro de Eventos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois
Vizinhos realizou-se a terceira reunião extraordinária 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) Deliberação
sobre novo regulamento de TCC; (2) Agenda de reuniões do semestre; (3)
Apresentação do novo site do curso; (4) Deliberação sobre novo docente responsável
por Atividades Complementares; (5) Deliberação sobre pós-graduação lato senso
(Java e Redes). Professor Rafael agradece a presença de todos e dá início à reunião com o
primeiro ponto de pauta. (1) Deliberação sobre novo regulamento de TCC, Professor
Newton, Responsável pelo TCC, explica que a PROGRAD efetuou alterações no
Regulamento de TCC para os Cursos de Graduação da UTFPR e, com isso, foi necessário
ajustes no Regulamento Complementar do Curso. O novo regulamento foi discutido em
reunião de NDE e encaminhado para apreciação dos membros do colegiado. Colocado em
votação, o novo regulamento foi aprovado por unanimidade. (2) Agenda de reuniões do
semestre, Professor Rafael apresenta a agenda de reuniões do colegiado para o segundo
semestre do ano, ficando definidas as datas de 29/08, 19/09, 24/10, 21/11 e 12/12, todas
ocorrendo às 14 horas, em local a definir. (3) Apresentação do novo site do curso,
Professor Rafael apresenta o novo site do curso, desenvolvido pela empresa júnior
CodePlus, e que passará a ser divulgado para os acadêmicos do curso a partir deste
semestre. Colocado em votação, a divulgação do novo site foi aprovada por unanimidade.
(4) Deliberação sobre novo docente responsável por Atividades Complementares,
Professor Rafael explica que com a saída do professor Fernando Ramme, ficou vago o
cargo de Responsável por Atividades Complementares. A questão foi levada para reunião de
coordenação e a professora Marisângela Brittes se colocou à disposição para assumir a
vaga. Colocado em votação, a nomeação foi aprovada por unanimidade. (5) Deliberação
sobre pós-graduação lato senso (Java e Redes), Professora Simone explica que a
UTFPR está em processo de reconhecimento para o fornecimento de cursos na forma EaD,
e que todos os câmpus estarão aptos a fornecer cursos nesta modalidade e será fomentado
o fornecimento destes cursos. Como primeira ação, a Coordenação do Curso iniciou
conversas com o Departamento de Computação da UTFPR Câmpus Cornélio Procópio para
atuar como um polo nas Especializações em Java e Redes, ofertadas por aquele câmpus na
modalidade EaD. Esta parceria foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.
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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