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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no realizouse a quarta 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) Alteração de regulamente
TCC (inglês); (2) Repasses do ForTIC; (3) Devolutiva sobre atividades
complementares; (4) Prenchimento de primeira fase de e-Mec. O professor Rafael
agradece a presença de todos e dá início a reunião passando para o primeiro item de pauta,
apresentado pelo professor Newton Carlos Will. (1) Alteração de regulamente TCC
(inglês), O professor Newton apresenta uma demanda de um aluno que solicitou que a
escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) seja realizada em Inglês. Como acha
relevante que o regulamento de TCC trate do assunto, o mesmo sugere a inclusão do artigo
24º ao regulamento, com a redação "O acadêmico poderá redigir o seu projeto de TCC1 e
Monografia de TCC 2 no idioma Inglês, deste que tenha a anuência do Professor Orientador
(Anexo 9 - Parecer do Professor Orientador para Elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso em Lingua Estrangeira), a qual deverá ser entregue ao Professor Responsável pelo
TCC até a data limite para a entrega da Proposta de TCC 1." e adicionar o anexo 9, no qual
o docente orientador dá aval para a escrita do documento na língua inglesa. O professor
Rafael, ressalta que a responsabilidade a partir da emissão desta declaração é do
orientador. O professor Gabriel complementa que apesar de o texto ser escrito em inglês, o
aluno deve ser avaliado pelo conteúdo apresentado. O professor Lúcio ressalta que deve ser
informado que o custeio de revisão ortográfica fique a cargo do aluno. Por fim os docentes
sugerem envio do item para aprovação pelo colegiado do curso. (2) Repasses do ForTIC,
Os professores Rafael e Newton participaram do ForTIC (Fórum da tecnologia da informação
e comunicação), realizado nos dias 11 e 12 de setembro no Câmpus Guarapuava da
UTFPR, o qual contou cor representantes dos cursos de Computação da UTFPR. No
primeiro dia do Fórum foi solicitado que os integrantes, realizassem sugestões acerca do
regulamento didático pedagógico, na qual foram discutidas posteriormente, porém pouco se
avançou nestas discussões. No dia 12, foi discutida a curricularização da extensão e foram
dados exemplos de como fazer isso, sendo que está previsto que 10% da carga horária total
do curso deverá ser executada na forma de extensão até 2019. O professor Rafael, sugere
que o NDE comece a se preocupar com isso, visto que o núcleo será o responsável por
propor e implementar tais mudanças no currículo dos cursos. Com o objetivo de adequar os
currículos dos cursos de Engenharia de Software foi realizado um estudo juntamente
conversa com a prof. Érica, coordenadora do Curso de Engenharia de Software em Cornélio
Procópio, com objetivo de categorizar as disciplinas para que para cada conjunto delas se

defina uma referência de carga horária ideal para cada, o professor Rafael apresenta as
Cargas horárias definidas pelo grupo que consistem em: Matemática 180h; Ciências
Humanas e sociais 90h, Gestão e Empreendedorismo 60h, Engenharia de software 760h,
Programação 680h, Ciência da Computação 500h, Síntese e integração 220h, Metodologia
científica 30h, Optativas será feito um estudo sobre a oferta de disciplinas optativas. O
objetivo de tal estudo é flexibilizar a mobilidade entre alunos de diferentes cursos da UTFPR.
Um novo encontro do ForTIC será realizado em fevereiro de 2018. (3) Devolutiva sobre
atividades complementares, Na reunião de NDE anterior foram discutidos pontos acerca
das atividades complementares. O prof. Rafael ficou responsável de verificar a questão dos
documentos comprobatórios para cada atividade. A recomendação da DIREC e DIRGRAD é
que seja realizado um estudo e que o Prof. Fernando Ramme utilize este estudo que será
repassado Ad referendum, para posterior análise pelo Colegiado do curso. (4)
Prenchimento de primeira fase de e-Mec, O professo Rafael, exibe o sistema e-Mec com o
processo de reconhecimento aberto. Também apresenta um documento que contém as
informações necessárias para preenchimento e solicita que até dia 25/09 os docentes do
NDE realizem sugestões e correções para que no dia 26/09 ele possa realizar o
preenchimento dos dados no sistema. Posteriormente o processo sera encaminhado à
PROGRAD para revisão e submissão do processo. 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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