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Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Centro de
Eventos da UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos realizou-se a terceira reunião ordinária de 2017
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) Apreciação de documento de relatórios e demais
documentos afins de estágio; (2) Apreciação de justificativa de falta na última reunião;
(3) Esboço de cronograma e método de trabalho para escrita do PPC do BES; (4)
Proposição e discussão de estudos a serem realizados no sem 2/2017. O professor
Rafael agradece a presença de todos e passa a palavra ao professor André Roberto
Ortoncelli, que tratará do primenro ponto de pauta (1) Apreciação de documento de
relatórios e demais documentos afins de estágio, O professor André, responsável pelas
atividades de estágio apresenta os modelos de relatórios para o Estágio Curricular
Obrigatório e Estágio Curricular Não Obrigatório. Tais modelos seguem o padrão da
Sociedade Brasileira de Computação (SBC). O professor Rafael sugere que os alunos
deverão colocar explicitamente a relação entre as atividades desenvolvidas no estágio e as
14 competências da SBC, porém não foi consenso a necessidade disso e ficou a cargo do
orientador sugerir a inclusão ou não, o professor André irá em uma futura reunião de
Coordenação orientar os professores a formas de regidir os relatórios dos seus orientados
de estágio. Após considerações dos presentes a respeito do template, ficou sugerido que se
utilize o mesmo do Trabalho de Conclusão de Curso, porém com as mesmas seções
apresentadas pelo professor André, sendo as seguintes: Informações Gerais; Plano de
Estágio; Descrição do Projeto; Descrição das Atividades Desenvolvidas; Análise Critica das
facilidades e Dificuldades Encontradas; Área de Identificação com o Curso de Engenharia de
Software e Referências. (2) Apreciação de justificativa de falta na última reunião, o
professor Rafael apresenta regulamento do NDE que trata no seu artigo 9º sobre as
ausências dos membros de NDE. em caso de não comparecimento, sem justificativa, de
duas reuniões seguidas ou quatro alternadas no período de 12 meses o membro será
destituído de sua função por força do regulamento. O professor Rafael ressalta que a partir
desta reunião, será aplicado tal artigo visto que a carga de trabalho e a necessidade de
discussões, principalmente pelo período de reconhecimento do curso. A partir da próxima
reunião, serão analisadas ao início de cada reunião o motivo das faltas para que sejam ou
não aceitas as justificativas apresentadas. (3) Esboço de cronograma e método de
trabalho para escrita do PPC do BES, O professor Rafael propõe o seguinte cronograma:
11/08 Definição e validação de template via e-mail. Fase 1 (31/08) - Atualização do conteúdo
do projeto de abertura e envio para os pares para revisão; Fase 2 (30/09) - Atualização de
informações referentes a Fase 1 do processo de reconhecimento no E-Mec; Fase 3 (31/10) Incorporação de resultados de estudos e contribuição de alunos; Fase 4 (30/11) -

Finalização da escrita e abertura de revisões cruzadas. O professor Rafael sugere que se
utilize ferramentas colaborativas como o Overleaf ou ShareLatex para edição do PPC do
curso, além do Google Docs para armazenamento de documentos e do e-mail para troca de
informações de maneira mais rápida e objetiva. O professor Lucio levantou questionamento
a respeito da compra de livros para atualização dos planos de ensino das disciplinas, foi
informado que por conta da falta de recursos de investimento, por enquanto a compra dos
livros levantados para referência complementar e alguns das referências da básicas está
estagnada e quando possuirmos mais recursos, estes serão adquiridos. (4) Proposição e
discussão de estudos a serem realizados no sem 2/2017, Rafael apresenta sugestão de
estudos a serem realizados para contribuir na escrita do PPC, sendo os seguintes: a )
Método e período definido para realizar autoavaliações; b) Criação de um método de
avaliação de ementas de novas disciplinas para evitar sobreposição de ementas e promover
a interdisciplinariedade; c) Estudo e adequação do perfil do egresso; d) Estudo de atuação
profissional dos discentes para levantar quantos alunos já atuam na área do curso ou não,
identificando os motivos da não atuação; e) Promover o incentivo à pesquisa a partir de por
exemplo um portal com projetos de pesquisa dos docentes para incentivar os alunos à
pesquisa; f) Estudo de ementário de outros cursos para convalidações automáticas, para
que o sistema já realize esse processo automaticamente; g) Estudo para dificuldades de
atuações de docentes no campus de Dois Vizinhos no curso de Engenharia de Software; h)
Proposição de formação continuada para os docentes da COENS. O professor Gabriel
concorda que todos os itens apresentados são importantes porém crê que o foco do NDE
neste momento deve ser a escrita do PPC e que tais estudos demandariam muito tempo
para execução destes. Gabriel sugere que se utilize estudos já realizados para gerar
insumos para escrita do PPC e posteriormente outros estudos. O professor Lucio sugere que
sejam feitos levantamentos periódicos para se obter históricos relacionados ao andamento
das turmas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Marlon
Marcon, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais
presentes.
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