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Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Sala de
reuniões do centro de eventos - UTFPR-DV realizou-se a dcima primeira reunião ordinária
de 2018 do(a) Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Software, a qual foi
conduzida pelo(a) coordenador e presidente do NDE, professor Rafael Alves Paes de
Oliveira e teve como pauta: (1) Criar um mecanismo de avaliação do coordenador de
curso; (2) Discussao e propostas de curricularizacao da extensao no curso de Eng.
Software; (3) Apresentação de Mecanismo de Avaliação do Colegiado. Após agradecer
os membros do NDE, o professor Rafael Oliveira deu início à reunião. (1) Criar um
mecanismo de avaliação do coordenador de curso, O professor Rafael apresentou a
necessidade de se criar um mecanismo para avaliação do coordenador do curso de
Bacharelado em Engenharia de Software (BES), esclarecendo que deve ser um dos
mecanismos de avaliação interna do BES que estão sendo criados experimentalmente.
Todos concordaram que existe a necessidade de se conduzir um estudo para definir os
critérios e parâmetros que serão utilizados nesse mecanismo. Ficou combinado que os
membros do NDE devem se organizar em grupos de trabalho, editando um documento
compartilhado em um repositório on-line e que em uma próxima reunião de NDE o
documento produzido por esse grupo de trabalho será apresentado e referendado. (2)
Discussao e propostas de curricularizacao da extensao no curso de Eng. Software,
Rafael abre o ponto de pauta mencionando que o Plano Nacional de Educação, em sua
meta 12, estabelece que todo curso deve se adequar de modo a promover um número
mínimo de 10% de sua carga horária total para atividades de extensão. Rafael menciona que
o BES da UTFPR-DV deverá então se adequar até o final de 2020. Por se tratar de um tema
delicado, Rafael menciona que os estudos de viabilidade e ações devem ser tratados o
quanto antes dentro do curso. O grupo inicia então um debate sobre possível estratégias de
implementações extensionistas e efetivas dentro do BES. É debatido a preocupação com
práticas profissionais que além de promoverem a extensão, podem aproximar o aluno do
mundo real de trabalho e boas práticas Após alguns debates, o grupo se direciona para o
modelo de Fábrica de Software, implementado com sucesso dentro do BES da UFG. O
modelo de fábrica de software promove a extensão, atendendo demandas reais e ajudando
o aluno a entender o setor produtivo de desenvolvimento profissional de software. A Fábrica
de software trata-se de um mecanismo a ser coordenador por um, ou mais, docentes do
BES com editais regulares para alunos de diversos períodos trabalharem de modo conjunto
na solução de problemas do mundo real demandados por diversos setores da sociedade.
Discentes de diversos períodos devem trabalhar em projetos reais, com atribuições reais e
dealines reais. O coordenador da fábrica gerência os projetos e os grupos de trabalho. A
fábrica de software se torna um requisitos para a formação do discente, sendo requisito para
formação a execução de um número mínimo de horas de trabalho em fábrica. (3)

Apresentação de Mecanismo de Avaliação do Colegiado, O professor Rafael comenta
que no dia 19/09/2018 o NDE discutiu sobre a importância de se definir um mecanismo de
avaliação do Colegiado do BES. Em seguida o professor Rafael faz a leitura do relatório
produzido pelo NDE, que apresenta um mecanismo para avaliação do colegiado (segue em
anexo). Fincando decidido que será seguido o processo do mecanismo de avaliação do
colegiado criado pelo NDE, sendo que tal mecanismo será levado para o colegiado após 1
ano de execução com possíveis correções ou ajustes. Nada mais havendo a tratar, deu-se
por encerrada a reunião, da qual eu, Rafael Alves Paes de Oliveira, lavrei a presente ata
que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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1 - INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta a sugestão do mecanismo de avaliação do colegiado de curso pelo NDE do
BES. Tal mecanismo visa a aperfeiçoar o trabalho do colegiado do curso e padronizar mecanismos de
melhoria contínua da qualidade do trabalho do colegiado e dos professores membros da comissão.
2 - PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO
Os mecanismos de avaliação da atuação do colegiado do BES da UTFPR-DV seguem o calendário
de avaliações estabelecido pela CPA (Comissão Própria de Avaliação). Porém, a sugestão deste órgão é
que a avaliação do colegiado seja realizada anualmente, diferente do que ocorre com a avaliação dos
docentes, realizada semestralmente.
3 - PUBLICIDADE DAS AVALIAÇÕES
A proposta deste órgão é que anualmente o coordenador do BES apresente o resultado das
avaliações do colegiado para o corpo docente do curso e posteriormente ao corpo discente.
4 - PÚBLICO AVALIADOR
O colegiado poderá ser avaliado por alunos e docentes lotados na coordenação do BES COENS-DV.
5 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
O formulário de avaliação é o seguinte:
Para as afirmações de 1 a 6, atribua conceitos de 1 a 5:
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio
( ) Docente/( ) Discente

1) Os componentes do colegiado possuem domínio de suas atribuições, possibilitando o atendimento às
necessidades.
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio

2) A definição dos representantes docentes sendo feita de forma direta entre os professores que compõem
o curso de graduação ou tecnológico e o representante discente indicado pelo Coordenador do Curso
assegura um processo democrático.
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio
3) A representação discente vendo sendo feita de modo efetivo e transparente.
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio
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4) A atuação do colegiado partindo de sua institucionalização e através de sua representatividade dos
segmentos têm atuação efetiva nas reuniões com periodicidade prevista e cumprida.
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio

5) O registro das decisões do Colegiado do curso ocasiona um fluxo determinado para o encaminhamento
das mesmas com alcance para todos os membros da comunidade acadêmica.
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio

6) O colegiado do BES tem precisão e velocidade no encaminhamento das solicitações e demandas.
(1) Concordo Totalmente -- (2) Concordo -- (3) Discordo Totalmente -- (4) Discordo -- (5) Não Avalio

Você gostaria de encaminhar alguma sugestão ou mensagem ao Colegiado?

Resultados:
Média:
Variância:
Desvio-Padrão:

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento definiu o mecanismo de avaliação do colegiado do curso do BES da UTFPR-DV. O
período de avaliações segue o calendário de avaliações oficial da UTFPR, sendo realizado apenas durante
o segundo semestre de cada ano. Para o primeiro ano, a avaliação irá ocorrer em caráter experimental.
Após uma experiência piloto, no ano 2019, a comissão retomará o trabalho e encaminhará a avaliação para
o CEP e colegiado de curso.
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