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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta1
minutos, na Sala de Reuniões do Centro de Eventos, da Universidade Tecnológica Federal2
do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) realizou-se a segunda reunião ordinária de3
2016 do colegiado do curso de Engenharia de Software, a qual foi conduzida pelo4
coordenador e presidente do colegiado, professor Evandro Miguel Kuszera e teve como5
pauta: (1) Aprovação dos planos de ensino do 5º período do curso; (2) Divisão da6
carga patrimonial dos laboratórios de informática entre os docentes da COENS; (3)7
Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva dos laboratórios de informática;8
(4) Definição do número de líderes e respectivos líderes do GPESI (Grupo de Pesquisa9
em Engenharia de Software e Informática); e (5) Cronograma de reuniões do colegiado.10
O professor Evandro agradece a presença de todos, e dá início ao primeiro ponto de pauta11
(1) Aprovação dos planos de ensino do 5º período do curso, o coordenador apresentou12
a versão atualizada dos planos de ensino das disciplinas do 5º período do curso, relatando13
que os professores dessas disciplinas realizaram as alterações sugeridas pelos demais14
docentes do curso em reunião de coordenação, e em seguida todos os membros do15
colegiado aprovaram todos os planos de ensino. (2) Divisão da carga patrimonial dos16
laboratórios de informática entre os docentes da COENS, o professor Rodrigo, que é o17
professor responsável pelos laboratórios de informática, apresentou uma proposta para a18
divisão de patrimônio dos laboratórios de informática, na qual os itens patrimoniáveis do19
laboratório 1 ficariam na responsabilidade de um dos professores da coordenação, e os20
itens patrimoniáveis de cada um dos demais laboratórios de informática seriam divididos por21
dois ou mais professores da coordenação, sendo aprovada a divisão patrimonial pelos22
membros do colegiado, porém condicionada ao professor Rodrigo refinar a proposta e23
enviar para aprovação em reunião de coordenação. (3) Procedimentos de manutenção24
preventiva e corretiva dos laboratórios de informática, o professor Rodrigo também25
apresentou uma proposta de procedimentos para manutenção preventiva e corretiva dos26
laboratórios, e também as regras para utilização e reserva dos laboratórios, os27
procedimentos para distribuição de chaves para professores de outras coordenações, as28
proibições para os usuários dos laboratórios, e os procedimentos de ação nos laboratórios29
em casos de queda de energia, sendo ambos aprovados pelos membros do colegiado. O30
professor Rodrigo se comprometeu a manter uma versão impressa de um documento com31
todas essas informações em cada laboratório. Além disso, o professor Rodrigo também32
apresentou duas propostas para prender os gabinetes dos computadores dos laboratórios33
no mobiliário, sendo a opção 1, prendê-los com uma fita metálica na vertical, e a opção 2,34



prendê-los com uma fita metálica na horizontal, sendo aconselhado pelos membros do35
colegiado o uso da opção 1. O professor Rodrigo também solicitou aos professores que36
conscientizem os alunos em relação as normas de uso dos laboratórios, no sentido de37
organização e disciplina, ajudando a preservar os equipamentos, a sala e o bom ambiente38
de estudo. (4) Definição do número de líderes e respectivos líderes do GPESI (Grupo39
de Pesquisa em Engenharia de Software e Informática), o coordenador, e atualmente40
líder do Grupo, apresentou a necessidade de adicionar pelo menos mais um líder ao grupo41
de pesquisa, visando facilitar a atualização e organização do grupo. O professor Rafael42
apresentou que, observando outros grupos de pesquisa, o ideal seria que se tivesse no43
máximo dois líderes, e que também poderia ser interessante a divisão do grupo GPESI, em44
outros grupos com menos professores, focados em áreas de pesquisa especificas e45
evitando a atipicidade do grupo GPESI. Adicionalmente, o professor Rafael destacou a46
necessidade da inclusão de alunos no GPESI e nos grupos de pesquisa a serem criados.47
Os membros do colegiado concordaram que as opções seriam boas alternativas, mas que48
deveria ser marcada uma reunião com todos os membros do grupo de pesquisa para a49
escolha da melhor opção. (5) Cronograma de reuniões do colegiado, o coordenador50
apresentou a necessidade de se estabelecer um cronograma para realização de reuniões51
ordinárias mensais do colegiado, os membros do colegiado decidiram que as reuniões52
deveriam ser marcadas na 4ª quarta-feira de cada mês, e se essa data for um feriado, a53
reunião fica para a quarta-feira da próxima semana. Nada mais havendo a tratar, deu-se por54
encerrada a reunião, da qual eu, Newton Carlos Will, lavrei a presente ata que, após55
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.56
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