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Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às treze horas, no Sudotec centro da cidade realizou-se a terceira 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)
Distribuições de revisões de textos; (2) Retomada de temas da última reunião. O
professor Rafael - presidente do NDE do BES - agradece a presença de todos do órgão e
menciona que os esforços para que a reunião acontecesse são válidos. Rafael contextualiza
que o acesso ao campus da UTFPR-DV continua limitado devido aos protestos contra os
preços dos combustíveis, mas que ainda assim é necessário fazer o preenchimento de
dados do curso na plataforma E-MEC. (1) Distribuições de revisões de textos, Neste
primeiro ponto de pauta, o Prof. Rafael apresenta diversos textos que foram confeccionados
para o preenchimento no E-MEC. O grupo, então, se reuni para fazer a divisão de trabalhos
para revisão. A divisão é efetuada e o grupo se compromente a iniciar trabalhos em modo
home office. (2) Retomada de temas da última reunião, Após a divisão de trabalhos, o
Prof. Rafael apresenta demandas de preenchimento de informações no E-MEC, seguindo o
fluxo de trablaho demandado de reuniões anteriores. Os membros se organizam em forma
de grupo de trabalho para estudar o instrumento de reconhecimento de curso e gerar
informações pertinentes para a criação dos textos necessários. Ao final, o grupo compartilha
informações em planilhas e documentos em nuvem para organização de trabalho de modo
remoto. 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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