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Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta
minutos, no Sala de Reunião do Centro de Convivência realizou-se a dcima segunda 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 individual de
disciplinas; (2) Apresentação de Mecanismo de Avaliação do Coordenador do Curso.
O professor agradece os presentes e dá incio a reunião. (1) Criar um mecanismo de
avaliação individual de disciplinas, O professor Rafael apresentou a necessidade de se
criar um mecanismo para avaliação individual de disciplinas do 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) Apresentação de Mecanismo de Avaliação do
Coordenador do Curso, O professor Rafael comenta que no dia 04/10/2018 o NDE discutiu
sobre a importância de se definir um mecanismo de avaliação do Coordenador do Curso. Em
seguida o professor Rafael faz a leitura do relatório produzido pelo NDE, que apresenta um
mecanismo para avaliação do coordenador do curso (segue em anexo). Fincando decidido
que será seguido o processo do mecanismo de avaliação do coordenador 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 coordenador de curso pelo NDE
do BES. Tal mecanismo visa a aperfeiçoar o trabalho do coordenador de curso e padronizar mecanismos
de melhoria contínua da qualidade do trabalho da coordenação.
2 - PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO
Os mecanismos de avaliação do coordenador do BES da UTFPR-DV seguem o calendário de
avaliações estabelecido pela CPA (Comissão Própria de Avaliação). Sendo assim, semestralmente, o
coordenador será avaliado
3 - PUBLICIDADE DAS AVALIAÇÕES
A proposta deste órgão é que anualmente o coordenador do BES apresente os resultados de suas
avaliações para a coordenação de curso
4 - PÚBLICO AVALIADOR
O coordenador 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:
Instrumento de avaliação do coordenador do BES da COENS (UTFPR-DV)
Para as afirmações de 1 a 6, atribua conceitos de 10 a 1:
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo
Disponibilidade de horário para atendimento aos alunos.
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo
Organização, fornecimento de informações, divulgação de atividades complementares.
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo

Relacionamento com os alunos.
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo

Postura e ética.
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo
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Iniciativa dá sugestões, soluciona problemas.
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo

Comprometimento e envolvimento do coordenador com o curso e com a profissão, motivação, interesse,
incentivo e dinamismo.
(10) Excelente -- (8) Muito Bom -- (6) Regular -- (4) Ruim -- (2) Muito Ruim -- (1) Péssimo

Você gostaria de encaminhar alguma sugestão ou mensagem ao Coordenador?

Resultados:
Média:
Variância:
Desvio-Padrão:

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento definiu o mecanismo de avaliação do coordenador de curso do BES da UTFPR-DV.
O período de avaliações segue o calendário de avaliações oficial da UTFPR. 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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