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 Aos cinco dias do mês de novembro de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, na sala virtual do
bigbluebutton realizou-se reunião ordinária de 2020 do NDE do Curso de Engenharia de Software, a qual
foi conduzida pelo coordenador substituto, professor Rodolfo Adamshuk Silva e teve como pauta: 1)
Atualização da nova grade; 2) Continuação dos trabalhos com o regulamento. O prof. Rodolfo iniciou a
reunião informando que a professora Simone de Sousa Borges não pode participar da reunião devido a
outros compromissos e, por esse motivo, ele estaria conduzindo a reunião. 1) Atualização da nova grade;
Com primeiro ponto de pauta sendo a atualização da grade com base nas sugestões apresentadas pelo
grupo de disciplina de linguagens de programação, o prof. Rodolfo passou a palavra para o prof. Yuri que
apresentou as sugestões do grupo de disciplina. O primeiro ponto descrito pelo prof Yuri foi a da
necessidade de inserir a disciplina de Banco de Dados 1 como pré-requisito para a disciplina de
Programação Web 1. O segundo ponto apresentado foi a mudança de período da disciplina de Paradigmas
de Programação atualmente no 5º período para o 6º. O prof. Yuri falou que objetivo dessa mudança foi a
de abrir espaço para novas disciplinas no 5º período. Nesse sentido, o próximo ponto foi a sugestão dada
pelo grupo de migrar a disciplina de Programação para Dispositivos Móveis para o 5º período. Por fim, a
última sugestão foi a de mover a disciplina de Programação Concorrente e Distribuída atualmente no 7º
período para o 6º período e, com isso, mover a disciplina de Paradigmas de Programação para o 7º
período. O prof. Gustavo questionou sobre a disciplina de Paradigmas de Programação ficar no fim do
curso e o prof. Yuri falou que a ideia da mudança foi permitir que os alunos pudessem ver os conceitos da
disciplina de Programação Concorrente e Distribuída antes de iniciarem a disciplina de TCC, podendo
desenvolver os trabalhos nessa área. Após isso, a prof. Alinne comentou que a carga horária das
disciplinas de Web 1 e Web 2 já havia sido alterada e que ficou faltando a definição de carga horária da
disciplina de Dispositivos Móveis. O prof. Yuri disse que as próximas atividades do grupo de disciplina
serão a definição da carga horária de Dispositivos Móveis e o foco da disciplina de Paradigmas de
Programação considerando a ementa. A prof. Alinne comentou que a mudança da carga horária de
Dispositivos Móveis mudou de 5 para 4 observando a sugestão recebida pela planilha que foi passada para
os professores. Por fim, o prof. Rodolfo falou que a preocupação maior é a possível sobrecarga de
disciplinas no 6º período. O prof. Yuri concordou que o 6º período ficou mais pesado e que uma solução
seria a criação de um 9º período, o que vai contra o que o avaliador do MEC falou durante a reunião de
reconhecimento de curso e que essa é uma questão que deve ser discutida posteriormente. Visando
encaminhamentos, o prof. Rafael falou que o próximo passo dessa atividade da grade seria a ordenação
das disciplinas para verificar o fluxo das disciplinas. A prof. Alinne falou que o processo de criação da
grade segue a definição da grade considerando primeiramente cada grupo de disciplina para depois validar



as dependências, seguindo o que foi feito no grupo de linguagens de programação. Com isso, o próximo
grupo a ser discutido seria o de ciência da computação, pois é o terceiro maior (após engenharia de
software e linguagem de programação). O prof. Rafael sugeriu a paralelização dos trabalhos sobre os
grupos de disciplinas restantes como matemática, por exemplo. O prof. Rafael disse que deverão ser vistos
os conceitos do SWEBOK para guiar a criação das disciplinas do grupo de matemática. Sobre as
dependências entre as disciplinas, o prof. Yuri falou que elas já estão sendo desenvolvidas sobre a grade.
O prof. Rafael falou que é importante ver o fluxo dos alunos sobre os períodos para que os alunos possam
observar a importância das disciplinas iniciais sobre o restante do curso. Os prof. Yuri e Rafael discutiram
sobre a ideia da criação de mais um horário de aula para a alocação de disciplinas para que haja uma
maior flexibilidade e as vantagens e desvantagens dessa criação e que precisamos ver a viabilidade dessa
proposta. Os prof. Gustavo e Rafael mostram diferentes fluxogramas que estão compartilhados na pasta
do NDE no Google Drive. 2) Continuação dos trabalhos com o regulamento; O prof. Rodolfo seguiu para
o segundo ponto de pauta que consistiu na continuação das discussões sobre o próximo regulamento a ser
desenvolvido. O prof. Rafael explicou sobre o que é caracterizado como interesse da instituição quando
relacionado com afastamentos para capacitação de servidores e explicou como funciona esses pedidos de
saídas de pós graduação e pós doutorado e possíveis problemas que podem ocorrer com relação a isso. O
prof. Rafael falou que é preciso constar em um regulamento como priorizar as saídas que vão trazer
benefícios reais para o curso. Com esse regulamento, o coordenador poderá tomar as decisões de como
proceder em caso de pedidos de afastamentos para capacitação e/ou pós-graduação. O prof. Yuri fez as
colocações corroborando com as considerações do prof. Rafael e falou sobre a pontuação que deve ser
levada em consideração. O prof. Rodolfo falou que a pontuação considerada para priorização de
servidores para concorrer às vagas de afastamento para pós graduação leva em consideração às métricas
do Regulamento da Atividade Docente da UTFPR (Resolução COUNI – 25/2018) segundo o Art 8º da
Instrução Normativa nº IN PROPPG/DIRGEP Nº 02/2019, de 03 de outubro de 2019. Em seguida, o prof.
Rafael falou sobre o funcionamento do PDP e que o regulamento a ser criado deveria considerar a
absorção de carga horária. O prof. Rafael falou que objetivo do regulamento é proteger a atividade de
pesquisa dos professores e manter o fluxo de andamento do curso evitando cenários caóticos para os
demais professores da coordenação, prejudicando o andamento do curso. Como encaminhamento, o prof.
Rafael sugeriu a criação de um mapa mental para a organização das seções do regulamento e a definição
do título do regulamento. O prof. Yuri falou que o regulamento deve prever situações em que haja mais
interessados do que vagas para afastamento e como priorizar os servidores. O prof. Rafael criou um mapa
mental e os primeiros pontos do regulamento foram construídos em conjunto. Essa construção será
retomada na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu,
Rodolfo Adamshuk Silva, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pelos demais
presentes.
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