Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Dois Vizinhos
Diretoria de Graduação e Educação Profissional
COENS – Coordenação do Curso de Engenharia de Software

Ata n° 02/2018
Data e horário: 18/04/2018 às 13 horas e 30 minutos.
Local: Sala de reuniões
Coordenação: Rafael Alves Paes de Oliveira
Participantes membros: Lucio Agostinho Rocha, Marisangela Pacheco Brittes, Marlon
Marcon, Newton Carlos Will, Rafael Alves Paes de Oliveira (coordenador), Rodrigo Tomaz
Pagno, Simone de Souza Borges.
Secretário(a): Rafael Alves Paes de Oliveira
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no
Centro de eventos - UTFPR-DV realizou-se a 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) Apresentação de consulta pública sobre regulamento de atividades
complementares (Profa. Simone); (2) Compilação de atividades da mobilidade
intercurso (Prof. Newton); (3) Apresentação de caps 1 e 2 do PPC e redefinição de
cronograma; (4) Discussão sobre disciplinas sem presença obrigatória (tempo para
edital). O Prof. Rafael agradece os presentes e dá início à reunião. (1) Apresentação de
consulta pública sobre regulamento de atividades complementares (Profa. Simone),
Simone explica o contexto da atividade, que foi aberta para consulta pública e os alunos
contribuiram por mais de um mês com as sugestões de alterações na tabela de pontuações
das atividades complementares. Profa. Simone explica que, após uma análise dos
comentários dos discentes, quatro categorias de pedidos foram apresentadas: (i) adição do
termo certificado; (ii) alterações de valores de pontuação; (iii) alterações de limites de
pontuação; (iv) adição de exigência de documento. Após isso, Simone explica que criou uma
tabela compilando as sugestões e incluindo sua opinião acerca da alteração sugerida para
cada item. Sendo assim, deu-se início às análises no formato de grupo de trabalho. Decidiuse analisar as sugestões da consulta pública de modo global, sendo aplicado um mesmo
critérios para as categorias e analisando casos específicos. O Prof. Lucio comenta que o
Prof. Fernando Ramme se colocou à disposição para participar da atividade, sendo o
professor responsável pelas atividades complementares. Rafael explica que a pauta emanou
do próprio Prof. Fernando e que na época o tema não foi levado a frente depois de algumas
reuniões que o Prof. Fernando veio ao colegiado. Rafael destaca que naquela ocasião o
NDE se comprometeu a executar a atividade. Rafael adiciona que o documento compilado
será enviado para o Prof. Fernando que é membro do colegiado e que poderá ser relator da
pauta naquele órgão, refinando ainda mais as definições do item. Assim, o grupo continuou o
trabalho, discutindo ponto a ponto a cada item. O Prof. Lucio levantou a ideia de as
alterações do documento sejam válidas somente depois da data de publicação. Rafael
argumentou que é contra por conta de que isso poderá gerar injustiças com alguns alunos
que não teriam seus documentos validados, mas que isso será discutido em colegiado no
dia da validação final do documento. Ao final das análises, SImone ficou responsável por
criar um documento com os textos já alterados para ser levado para colegiado na próxima
reunião. Sendo o que havia para ser discutido sobre o ponto, o Prof. Rafael agradeceu o
trabalho da Profa. Simone, que muito gentilmente se colocou à disposição para ajudar a
conduzir o ponto. (2) Compilação de atividades da mobilidade intercurso (Prof. Newton),

Rafael explica que as atividades de mobilidade intercursos visam a possibilitar que alunos da
Engenharia de Software façam disciplinas em outros cursos da UTFPR-DV. Sendo assim, foi
retomado o trabalho que havia sido feito em reuniões anteriores e foi feita uma compilação
das disciplinas de outros cursos que podem ser convalidadas automaticamente no curso de
Eng. Software. O Prof. Newton conduziu a apresentação do documento compilado,
destacando as principais divergências entre ementa, conteúdo e carga horária das
disciplinas. Após uma breve explicação, as disciplinas divergentes foram levadas para
votação e um documento final foi gerado. Esse documento será compilado e encaminhado
para deliberação no colegiado de cruso. Ao final disso, por falta de tempo, a reunião foi
encerrada e o Prof. Rafael ficou de encaminhar os pontos remanescentes para as próximas
reuniões. Adicionalmente, será conduzida uma discussão prévia dos pontos por e-mail. (3)
Apresentação de caps 1 e 2 do PPC e redefinição de cronograma, Devido à falta de
tempo nesta reunião, o conteúdo dessa pauta foi enviado por email para os membros. O
mesmo encontra-se anexo a esta ata. (4) Discussão sobre disciplinas sem presença
obrigatória (tempo para edital), Não havendo tempo para abertura deste ponto de pauta, o
mesmo vai ser trazido em uma próxima reunião de NDE. Nada mais havendo a tratar, deuse 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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Capitulos 1 e 2 e novo cronograma de correção de PPCs
1 message
Rafael Oliveira <raoliveira@utfpr.edu.br>
Wed, Apr 18, 2018 at 5:28 PM
To: simoneborges@utfpr.edu.br, Newton Carlos Will <will@utfpr.edu.br>, LUCIO AGOSTINHO ROCHA
<luciorocha@utfpr.edu.br>, Marlon Marcon <marlonmarcon@utfpr.edu.br>, Marisângela Brittes <mbrittes@utfpr.edu.br>,
Rodrigo Tomaz Pagno <rodrigopagno@utfpr.edu.br>
Caros,
esse ponto ficou sem ser discutido na reunião de hoje. Estou encaminhando por e-mail por que nao podemos nos
alongar mais. Sendo assim, sugiro, por favor, que façam a revisão do documento em anexo para quarta-feira dia
25/04.
Segue a versao:
https://drive.google.com/file/d/1dX_uI4fb4Xta0y33RML6fobmKSF48_7B/view?usp=sharing
Vocês podem fazer as revisões das seguintes maneiras:
- inserir comentários no documento PDF compartilhado (meu modo predileto)
- imprimir e entregar a revisão no papel para a assessora
Em anexo, segue o projeto de abertura do curso e o documento de diretrizes de PPCs da UT, que estabelece a
estrutura básica do documento e algumas diretrizes de preenchimento.
O novo cronograma fica assim:
23/04 Revisao de caps 1 e 2 (NDE)
23/04 Entrega de Caps 3, 4, e 5 (Rafael)
25/04 Entrega de versão final
02, 03 e 04/05 finalização, apresentação no NDE e estratégia de divulgação
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