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SUMÁRIO

6

Sumário
1 APRESENTAÇÃO
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1.1.7 Histórico do Campus Dois Vizinhos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Sobre o BES da UTFPR-DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Justificativa para o curso: contextualização nacional, regional e local
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SUMÁRIO

7

2.13.3 Desenvolvimento de Competências Profissionais . . . . . . . .
2.13.4 Avaliação da Aprendizagem no BES . . . . . . . . . . . . . .
2.13.5 Flexibilidade Curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13.6 Diversidade e educação inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13.7 Aproximação com entidades vinculadas ao mundo de trabalho
2.14 Matriz Curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.14.1 Estrutura curricular e eixos de formação . . . . . . . . . . . .
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Sistema SIACOES para apoio ao processo de estágio do BES. . . . . . . . 52
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informática por alunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
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Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software (Lab. 5): informações e
equipamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
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APRESENTAÇÃO

Este documento consiste do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Bacharelado em Engenharia de Software (BES)1 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campus
Dois Vizinhos (UTFPR-DV). Este PPC é fruto da união de esforços do corpo docente
da Coordenadoria da Engenharia de Software (COENS), principalmente de seu Núcleo
Docente Estruturante (NDE), somado às cooperações dos discentes matriculados no curso
entre os anos de 2014 e 2019.
Este PPC concentra a concepção, os fundamentos de gestão acadêmica, administrativa
e pedagógica do BES da UTFPR-DV. O documento foi escrito e revisado em consonância com diversos documentos institucionais da UTFPR que são referenciados no texto,
adicionalmente, o conteúdo segue o que é estabelecido pela resolução de diretrizes para
cursos de graduação na área de computação do Ministério da Educação – MEC [2016].
Tal resolução estabelece que o conteúdos dos PPCs de cursos de computação devem
conter, além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades, sua matriz curricular e
sua operacionalização, elementos acerca de objetivos, contextualização, implementação de
interdisciplinaridade, relação entre teoria e prática, incentivo à pesquisa/extensão e outros.
Adicionalmente, algumas partes do documento contemplam as dimensões e indicadores do
“Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – Presencial e a Distância” de 2017
[MEC-INEP, 2017].
Além da apresentação do curso de Engenharia de Software da UTFPR-DV, este documento detalha os principais vetores educacionais que levam ao processo ensino-aprendizagem
da graduação do Bacharel em Engenharia de Software. Considerando o estabelecido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [MEC, 2016] para os cursos de Engenharia de
Software, o presente projeto pedagógico visa a contribuir para a construção da identidade
profissional dos egressos do BES da UTFPR-DV. Por isso, este documento sintetiza
peculiaridades, objetivos gerais do curso, contribuições sociais no contexto regional, matriz
curricular, carga horária e aspectos de ensino, inovação, pesquisa e extensão associados à
graduação.
Este documento articula os pressupostos do perfil profissional de um Engenheiro de
Software com as metas estabelecidas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) [UTFPR,
2007c, 2018b] e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) [UTFPR, 2017a] da
UTFPR. Nesse sentido, este documento visa a modelar um curso que graduação em
Engenharia de Software que atenda às demandas sociais considerando três diferentes
aspectos:
• (i) articulação entre a teoria e a prática;
1

Dentro do contexto deste documento, o curso é referenciado como BES – Bacharelado em Engenharia
de Software
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• (ii) desenvolvimento de competências profissionais; e
• (iii) flexibilidade curricular, articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
A versão final deste documento é fruto de um trabalho contı́nuo de melhora do BES
da UTFPR-DV, com a manutenção das qualidades originais do projeto de abertura do
curso [COENS, 2013]. A partir de uma estrutura adaptada das diretrizes da UTFPR
para elaboração de PPCs [UTFPR, 2016a], este documento representa a busca contı́nua
e latente pela melhoria do curso de graduação aqui reportado.

1.1

Sobre a IES

Esta seção apresenta informações preliminares sobre a Instituição de Ensino de Nı́vel
Superior (IES), bem como a respeito do curso campus no qual o curso é oferecido.
1.1.1

Nome da Mantenedora

O nome da mantenedora do curso é Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.

1.1.2

Nome da IES

O nome da IES é Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
1.1.3

Bases Legais, Atos Legais e Endereço

A UTFPR caracteriza-se por possuir natureza jurı́dica de autarquia. Atuando no setor
da educação superior, a UTFPR foi criada por força do decreto/lei Nº 11.184, de 7 de
outubro de 2005 [BRASIL, 2005]. Após um primeiro ciclo de avaliações do SINAES
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ), a UTFPR foi recredenciada junto
ao MEC por meio da portaria do MEC Nº 145 de 27 de fevereiro de 2013 [MEC-INEP,
2013].
O IES tem funcionamento na Estrada para Boa Esperança, Km 04 s/n, São Cristóvão Dois Vizinhos/PR (CEP 85.660-000). Como documentos comprobatório, podem-se checar
o Livro nº 2, Registro Geral, Ficha 1, Matrı́cula nº 18.988, Registro Geral de Imóveis,
Dois Vizinhos/PR, e Declaração nº 014/2009, Prefeitura de Dois Vizinhos/PR.
1.1.4

Missão, Visão, Valores e Perfil

A UTFPR destaca-se por ser a única universidade federal nomeadamente tecnológica, carregando caracterı́sticas de educação tecnológica em consonância com demandas industriais
de diversas áreas do setor produtivo. A missão com qual a UTFPR [UTFPR, 2017a] se
compromete é:
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“... Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pesquisa e
extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a comunidade
para o avanço do conhecimento e da sociedade ...”
Diante da missão supracitada, de acordo com o PPI [UTFPR, 2017a], a visão da
instituição é:
“... Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área tecnológica
...” .
O PDI da UTFPR relaciona a instituição com os seguintes valores:
• Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade;
• Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social;
• Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento social e tecnológico;
• Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora;
• Qualidade e Excelência: promover a melhoria contı́nua dos serviços oferecidos
para a satisfação da sociedade; e
• Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas
dimensões sociais, ambientais e econômicas.
1.1.5

Histórico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) teve inı́cio no século
passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de Aprendizes Artı́fices em
várias capitais do paı́s, pelo então presidente Nilo Peçanha, em 23 de setembro de 1909.
No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 de janeiro de 1910, em um prédio da Praça
Carlos Gomes, em Curitiba.
Naquela época, o ensino da escola era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da sociedade, chamados de “desprovidos da sorte”. Pela manhã, esses meninos
recebiam conhecimentos elementares (primário) e, de tarde, aprendiam ofı́cios nas áreas
de Alfaiataria, Sapataria, Marcenaria e Serralheria. Inicialmente, havia 45 alunos matriculados na escola, que, logo em seguida, instalou seções de Pintura Decorativa e Escultura
Ornamental.
Aos poucos, a escola cresceu e o número de estudantes aumentou, fazendo com que se
procurasse uma sede maior. Então, em 1936, a Instituição foi transferida para a Avenida
Sete de Setembro com a Rua Desembargador Westphalen, onde permanece até os dias
atuais. O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no ano seguinte (1937), a
escola começou a ministrar o ensino de primeiro grau, sendo denominada Liceu Industrial
do Paraná.
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Cinco anos depois (1942), a organização do ensino industrial foi realizada em todo o
paı́s. A partir disso, o ensino passou a ser ministrado em dois ciclos. No primeiro, havia o
ensino industrial básico, o de mestria e o artesanal. No segundo, o técnico e o pedagógico.
Com a reforma, foi instituı́da a rede federal de instituições de ensino industrial e o Liceu
passou a chamar-se Escola Técnica de Curitiba. Em 1943, tiveram inı́cio os primeiros
cursos técnicos: (i) Construção de máquinas e motores, edificações, (ii) Desenho técnico
e (iii) Decoração de interiores.
Antes dividido em ramos diferentes, em 1959, o ensino técnico no Brasil foi unificado
pela legislação em vigor. A escola ganhou, assim, maior autonomia e passou a chamar-se
Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os primeiros cursos de
curta duração de Engenharia de operação (Construção civil e elétrica).
Quatro anos depois (1978), a Instituição foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), passando a ministrar cursos de graduação plena.
A partir da implantação dos cursos superiores, deu-se inı́cio ao processo de “maioridade”
da Instituição, que avançaria, nas décadas de 80 e 90, com a criação dos Programas de
Pós-Graduação.
Em 1990, o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico fez com que o
CEFET-PR se expandisse para o interior do Paraná, onde foram implantadas novas
unidades. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE) [BRASIL, 1996] (Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que não permitia mais a oferta dos cursos técnicos
integrados, a Instituição, tradicional na oferta desses cursos, decidiu implantar o Ensino
Médio e cursos de Tecnologia. Em 1998, em virtude das legislações complementares à
LDBE, a diretoria do então CEFET-PR tomou uma decisão ainda mais ousada: criou um
projeto de transformação da Instituição em Universidade Tecnológica.
Após sete anos de preparo e o aval do governo federal, o projeto tornou-se lei no dia
7 de outubro de 2005. O CEFET-PR, então, passou a ser a UTFPR [BRASIL, 2005] –
a primeira especializada do Brasil. Atualmente, a UTFPR conta com 13 campus (Figura
1), distribuı́dos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba,
Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta
Grossa, Santa Helena e Toledo.
Durante o processo de transformação, a UTFPR passou por diferentes denominações
antes de tornar-se a primeira Universidade Tecnológica do Brasil. A seguir são apresentadas as diferentes nomeações da UTFPR desde sua criação até ser considerada a primeira
Universidade Tecnológica do Brasil:
– 1909 Escola de Aprendizes Artı́fices do Paraná
– 1937 Liceu Industrial do Paraná
– 1942 Escola Técnica de Curitiba
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Figura 1: Localização das treze unidades da UTFPR no Paraná

Fonte: Diretoria de Comunicação da UTFPR.
– 1959 Escola Técnica Federal do Paraná
– 1978 Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR)
– 2005 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
1.1.6

Organograma de Gestão dos Campus da UTFPR

Cada campus UTFPR tem por objetivo a promoção e desenvolvimento de atividades de
ensino, pesquisa e extensão seguindo normas, diretrizes e regulamentos homologados pelo
Conselho Universitário da UTFPR (COUNI) e pelos demais conselhos deliberativos da
reitoria.
A Figura 2 apresenta o organograma completo dos campus da UTFPR, com destaque para a DIRGE (Diretoria Geral ), DIRGRAD (Diretoria de Graduação e Educação
Profissional ) atuando junto com a SELIB (Secretaria de Bacharelados e Licenciaturas),
DIREC (Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias) e DIRPPG (Diretoria de
Pesquisa e Pós-Graduação).
Desse modo, essa estrutura permite a implementação de uma gestão independente
e autônoma em cada unidade UTFPR. Isso permite, por exemplo, que cada campus
direcione ações para interesses de contextos especı́ficos sócio-regionais sem a necessidade
de burocracias demasiadas. Assim, analisando o organograma da UTFPR, permite-se
mencionar que cada campus pode replicar uma célula da reitoria em suas unidades,
fomentando a gestão local com autonomia pela comunidade acadêmica.

Figura 2: Organograma dos campus da UTFPR
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Histórico do Campus Dois Vizinhos

A história da UTFPR Campus Dois Vizinhos é resultado de diversos esforços da comunidade Sudoestina. Na década de 1970, representantes polı́ticos, comunitários e com apoio
do conjunto da população, que mais tarde viria se constituir na Associação dos Municı́pios
do Sudoeste do Paraná – AMSOP, buscavam materializar a ideia de construir o que seria a
primeira Escola Agrotécnica Federal (EAF) do Estado. O Sudoeste do Paraná conta com
uma população aproximada em 622 mil habitantes, de economia voltada ao setor primário,
composto basicamente pelo minifúndio, a exemplo do Oeste Catarinense e Paranaense2 .
A busca dessa Escola se tornou uma persecução contı́nua na vida do Sudoeste do Paraná
e especialmente no municı́pio de Dois Vizinhos.
Em 1992, por instrução da Secretaria da Educação Média e Tecnológica – SEMTEC,
do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria do Desporto, Dois Vizinhos foi contemplado com a criação da Escola, emitindo para tanto, parecer favorável à aquisição
de uma área com aproximadamente 80 alqueires, indispensável para a viabilização do
Projeto, ficando evidenciado, portanto, a necessidade de uma contrapartida do municı́pio.
As exigências do MEC e as normas do Programa de Expansão do Ensino Tecnológico –
PROTEC foram prontamente atendidas.
Em agosto de 1993, o Municı́pio adquiriu 191,3 hectares de terra (aproximadamente
78 alqueires de SP), deixando assim evidenciada a vontade dos munı́cipes em edificar a
EAF em Dois Vizinhos. No dia 20 de dezembro de 1996, a Prefeitura Municipal de Dois
Vizinhos procedeu a inauguração das obras até então realizadas.
Considerando a morosidade na criação da Autarquia Federal, proposta inicial, para o
funcionamento dessa IEs criou-se por meio de Ordem Ministerial uma Unidade de Ensino
Descentralizada – UNED (Portaria Ministerial Nº. 047, publicada no DOU em 14.01.97),
vinculada à EAF de Rio do Sul – SC, uma Autarquia Federal vinculada ao MEC/SEMTEC
criada pela Lei no 8.670/93 de 30/06/93 e autarquizada pela Lei no 8.731/93 de 16/11/93,
para posterior processo de autarquização ao qual este Municı́pio concordou.
Em 14 de março de 1997, procedeu-se o teste de seleção da primeira turma de alunos,
para o Curso de Técnico Agrı́cola com habilitação em Agropecuária, a qual veio a receber
o tı́tulo em maio de 2000, sendo, portanto a primeira turma de formados dessa escola.
Com os novos desafios propostos pela reforma da educação, em março de 1999, no
seu terceiro ano de existência, deu inı́cio ao primeiro curso Técnico Agrı́cola no sistema
Pós-Médio nos moldes da reforma da educação, com habilitações em Agricultura, Zootecnia e Agropecuária.
A autarquização da UNED Dois Vizinhos, proposta inicial, foi buscada incessantemente, no entanto, tornava-se um sonho cada vez mais distante, tendo em vista a polı́tica
implementada pelo Governo Federal à época, até chegar a um veredicto, que não seria
2

acesse: https://rbj.com.br/geral/populacao-sudoeste-parana-cresce-049-em-um-ano-4200.
html
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realizada, pela interpretação de um Decreto do Ministério da Educação que proibia a
criação de novas Autarquias Federais.
A manutenção da UNED – Dois Vizinhos, vinculada à EAF Rio do Sul, trazia uma
série de problemas administrativos e de apoio pedagógico, haja vista a distância entre os
dois municı́pios (aproximadamente 360km), o que configurava uma barreira difı́cil de ser
transposta.
Diante de tal realidade, buscaram-se novas alternativas para a solução destes problemas. Eis que surge a possibilidade, em meados de 2001, de a UNED – Dois Vizinhos ser
incorporada pelo sistema CEFET-PR. Mais uma longa caminhada é iniciada, com muitas
barreiras a serem transpostas, até que tal possibilidade é aceita. É criada, então, uma
Comissão, com representantes de ambas as Instituições, para a elaboração de um projeto
de incorporação da UNED – Dois Vizinhos ao sistema CEFET-PR.
Em 03 de setembro de 2003 foi assinado o repasse, pela Escola Agrotécnica de Rio do
Sul, da Escola Agrotécnica Federal de Dois Vizinhos para o Sistema CEFET-PR, ficando
vinculada administrativamente à UNED Pato Branco do sistema CEFET-PR.
Com a transformação do sistema CEFET em Universidade Tecnológica Federal do
Paraná no ano de 2005, criou-se o Campus Dois Vizinhos, com sede administrativa no
próprio Campus.
Após o seu estabelecimento como Universidade, a unidade de Dois Vizinhos da UTFPR
gerou diversos recursos humanos para atender demandas sócio-regionais e nacionais. Desde
então, a instituição conta com um catálogo peculiar de cursos. Tais cursos foram criados,
modificados e/ou extintos em consonância com os preceitos estabelecidos no PDI da
UTFPR [UTFPR, 2013b]. O retrato de cursos da UTFPR-DV é configurado conforme
segue: (i) Técnico em Agropecuária (extinto); (ii) Tecnologia em Horticultura (extinto);
(iii) Bacharelado em Agronomia (autorizado em 2011 e reconhecido pelo MEC em 2015
pela Portaria nº 1.034/201 com conceito 5); (iv) Bacharelado em Engenharia Florestal
(autorizado em 2011 e reconhecido pelo MEC em 2015 pela portaria Portaria Portaria
MEC 1.099/15 com conceito 4); (v) Bacharelado em Zootecnia (autorizado em 2006 e com
reconhecimento renovado pelo MEC em 2011 pela Portaria MEC nº 242/11 com conceito
4); (vi) Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (autorizado em 2014 e
reconhecido com conceito 4 (aguardando portaria3 )); (vii) Bacharelado em Engenharia de
Software (autorizado em 2013 e aguardando visita in loco do MEC para reconhecimento);
(viii) Licenciatura em Ciências Biológicas (autorizado em 2011 e reconhecido em 2015
pela Portaria MEC nº 496 com conceito 4); e (ix) Licenciatura em Educação no Campo
(autorizado em 2013 e reconhecido em 2015 pela Portaria MEC nº 1027 com conceito 4 em processo de extinção)4 .
3

Processo e-MEC 201801996
As portarias de reconhecimento mencionadas podem ser encontradas no portal e-MEC. Acesse: http:
//emec.mec.gov.br
4
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Sobre o BES da UTFPR-DV

Esta seção visa a apresentar diversos aspectos acerca do BES ofertado pela UTFPR-DV.
Dentre esses aspectos, destacam-se: (i) contextualização e justificação para a abertura do
curso; (ii) histórico do BES da UTFPR-DV; (iii) atos legais; (iv) processo de elaboração
do PPC; (v) Diretrizes curriculares para o BES; (vi) identificação e caracterização do
curso; e (vi) administração do curso.
1.2.1

Justificativa para o curso: contextualização nacional, regional e local

No contexto de Engenharia de Software (ES), um produto de software pode ser definido
como sendo um programa de computador e documentação associada [Society et al., 2014].
Assim, produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente especı́fico ou para
o mercado em geral. Diante desse contexto, a ES estabelece parâmetros para que seja
diferenciado o desenvolvimento de software profissional do desenvolvimento amador de
software. O desenvolvimento profissional é aquele que é feito com processos bem definidos,
medições, verificações, validações e testes contantes, favorecendo manutenções e evoluções
do software dentro de seu ciclo de vida e visando à qualidade do produto final [Pressman,
2014, Sommerville, 2011c]. O desenvolvimento não-profissional de software é praticado
sem o uso de processos ou verificações e, geralmente, compromete a qualidade do software
criado, fazendo com que esse seja de manutenção custosa ou complexa e/ou, então, de
baixa qualidade.
Diante do exposto, a Engenharia de Software surgiu visando a solucionar um grande
problema existente na área que é o desenvolvimento de software de qualidade. Desse
problema foi derivada toda uma área de atuação profissional e de pesquisa conhecida
como Engenharia de Software.
Definições variadas são associadas à ES. Por exemplo, o Society et al. [2014] define ES
do seguinte modo:
“... A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o
desenvolvimento, operação e manutenção de software ...”
Publicações consagradas como Pressman [2014] e Sommerville [2011c], genericamente,
apresentam a Engenharia de Software como sendo uma disciplina de engenharia, que
está em constante evolução, e que lida com todos os aspectos de produção de software
qualidade.
No Brasil, em meados do ano de 2006, o curso de Bacharelado em Engenharia de
Software foi regulamentado por conta de uma demanda latente do mercado nacional por
software de qualidade. Demanda essa que fazia com que o setor produtivo de software no
paı́s se limitasse ao atendimento de demandas locais, tendo pouco destaque em mercado
internacional, no qual a qualidade é primordial para qualquer êxito [Brasscam, 2004].
Em um levantamento de 2008, por exemplo, o Brasil ocupava a 12º posição no mercado
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mundial de software e serviços [ABES, 2009]. Diante disso, após diversas trativas da SBC
– Sociedade Brasileira de Computação5 – com o MEC visando à criação de um curso de
computação voltado para formar profissionais preparados para implementar conceitos de
Engenharia tradicional em processos de desenvolvimento de software, surgiram os primeiros Bacharelados em Engenharia de Software do paı́s. Assim, inicialmente sem DCNs
definidas, foram implementados os dois primeiros cursos superiores de Engenharia de
Software do Brasil, ambos localizados no centro-oeste do paı́s, nas IES UNB (Universidade
de Brası́lia) e UFG (Universidade Federal de Goiás).
Apesar da existência de programas de pós-graduação stricto e lato focados especificamente em ES, a demanda de mercado por Engenheiros de Software não estava sendo
suprida. Entretanto, com a criação do curso de Engenharia de Software em âmbito
nacional, o Brasil pode, enfim, se alinhar a paı́ses como EUA, Canadá, Japão, alguns paı́ses
da Europa e da Ásia onde a ES já era tratada como uma prática profissional distinta de
outras áreas de computação, fazendo com que tais paı́ses já tivessem cursos de graduação
em ES há vários anos. Por fim, em 2012 o parecer CNE/CES nº 136/2012 estabeleceu
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação em Computação
incluindo os cursos de Engenharia de Software [MEC, 2012]. Posteriormente, em 2016
a resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016 revisou, instituiu e deu outras
providências a tais DCNs [MEC, 2016].
Diante do cenário exposto, a ES tem recebido reconhecimento, nos últimos anos,
principalmente em função das novas tecnologias que demandam cada vez mais sistemas de
software e do crescimento constante deste mercado em nı́vel mundial. Inclusive dentro da
área, instituições internacionais ligadas aos profissionais e cientistas da computação, como
a IEEE Computer Society 6 da IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos)
e a Association for Computing Machinery (ACM)7 , têm reconhecido recentemente a
importância crescente da ES e a necessidade constante de atualização de suas práticas para
contextos contemporâneos [Shackelford et al., 2006]. De fato, ainda em nı́vel internacional,
esse mercado tem levado à criação de diversos cursos de graduação na área de engenharia
de software, mais notoriamente nos EUA e na Inglaterra. O contexto em nı́vel nacional é
similar e nos dias atuais, segundo o portal e-MEC, já existem aproximadamente 50 cursos
superiores de ES no Brasil.
Do ponto de vista econômico, um estudo da ABES (Associação Brasileira de Empresas
de Software) realizado em 2016 acerca do Mercado Brasileiro de Software e Serviços
revelaram que o mercado brasileiro de software e serviços movimentou U$ 39.6 bilhões
de dólares. Tal estudo inclui Tecnologias da Informação (T.I), hardware, software e
exportações de T.I. Em termos de valores, esse cenário representa que o mercado de T.I
5

Acesse: http://www.sbc.org.br/
acesse: https://www.ieee.org/index.html
7
acesse: https://www.acm.org/
6
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representou 2,1% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e 1,9% de investimentos em
T.I em nı́vel mundial. Paralelamente aos dados econômicos, percebe-se uma participação
cada vez maior da Indústria Brasileira de Software e Serviços de T.I na geração de postos
formais de trabalho. Em 2003, os profissionais nesse segmento representavam 20% do
total de profissionais de T.I, que incluem também profissionais que atuam em outras
atividades-fim, tais como bancos, fábricas e estabelecimentos comerciais. Em 2008, essa
participação chegou em 27%. Nos anos subsequentes, esse cenário tem se preservado com
poucas alterações.
Analisando os números questiona-se: Como melhorar ainda mais esse cenário em nı́vel
nacional? Para responder tal questão, destacam-se algumas potencialidades brasileiras
dentro de duas áreas: (i) ativos de Tecnologia da Informação (investimentos) e (ii) Engenharia de Software (fonte: Brazilian Association of Software & Service Export Companies
– BRASSCOM e A.T. Kearney8 ). A seguir são apresentadas algumas constatações:
• Os grandes investidores em T.I continuam sendo os EUA seguido pelo Japão;
• Em 2016, por exemplo, o mundo investiu cerca de US$ 2,03 trilhões em T.I. No
Brasil, os investimentos chegaram em torno de US$ 38 bilhões, o que faz com que o
paı́s se destaque em comparação com outros paı́ses emergentes no cenário econômico
mundial;
• A previsão de investimento em T.I no Brasil para 2017 é de um aumento em 6,7%,
configurando o dobro previsto para o crescimento mundial;
• O Brasil está em o 9º colocado no mundo com o maior investimento em TI, ficando
atrás de um o único paı́s emergente – a China e sendo o lı́der da América Latina9 ;
• O Mercado consumidor brasileiro é extremamente promissor, por exemplo: é a
quarta população do mundo em números de celulares10 ;
• A urna eletrônica: em 2014, 141 milhões de eleitores votaram utilizando tal dispositivo (100% dos eleitores). Adicionalmente, funcionalidades associadas à biometria
vêm sendo implantadas;
• O Brasil é o primeiro paı́s no mundo a informatizar a declaração de imposto de
renda;
8

consultoria especializada no desenvolvimento de pesquisas de mercado para a área de Tecnologia da
Informação – acesse: http://www.brasscom.com.br/
9
acesse:
http://www.correiodopovo.com.br/Jornalcomtecnologia/2018/03/27/
investimentos-no-setor-de-tecnologia-aumentam-45-em-2017-no-brasil/
10
acesse:
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/6275753/
brasil-maior-mercado-celulares-mundo
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• O Brasil é um dos lı́deres em projetos de e-Goverment, um exemplo disso é o pregão
eletrônico, chamado de comprasnet11 . Com a implantação desse sistema, o governo
agilizou em 70% o tempo de compra de um produto licitado. Outros 2.000 serviços
governamentais são oferecidos via Internet; e
• O poderio de mão de obra brasileiro também merece ser destacado: O paı́s possui a
segunda maior base de desenvolvedores Java do mundo (100.000 desenvolvedores).
No entanto, há entraves na indústria de software vindos do governo e outros que são
de responsabilidade da própria iniciativa privada. De qualquer maneira, há necessidade
de qualidade no processo e no produto (conceitos que não são abordados com a devida
pertinência nos meios universitários) e que poderão atingir mercados internacionais. Os
números abaixo representam alguns entraves (números de 2002 a 2010):
• Somente 69,1% das empresas brasileiras desenvolvem o controle de versão de seus
produtos;
• A gerência dos requisitos é feita em 24,4%;
• Estimativa de custo é desenvolvida em 55% e a estimativa de esforço em 45,7%;
• Já a estimativa de tamanho é feita em 29%. Questiona-se: Como as empresas
estimam esforço e custo sem estimar o tamanho do software? Será que as empresas
sabem o que estão respondendo? ;
• A Gerência de risco é feita em 11,8% das empresas;
• Gestão de mudança, 10,4%;
• Planejamento formal dos testes, 37,8%; e
• Utilização de depurador, 39%.
Todos os números apresentados foram colhidos entre 2002 e 2010 pelo MCTIC –
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Secretaria de Polı́tica em
Informática (SEPIN) e, segundo o próprio ministério, se perpetuam até os dias atuais.
Considerando o estado do Paraná, a Indústria de Software se destaca no cenário
nacional como sendo a segunda maior do paı́s em exportação. O segmento tem se
desenvolvido no Estado por iniciativas privadas e por meio da criação de programas e
incentivos fiscais governamentais. As empresas paranaenses de tecnologia têm iniciado a
busca por novos mercados para vender produtos e serviços. A investida de multinacionais
como Microsoft12 , em centros de desenvolvimento de Tecnologia da Informação no Estado,
11
12

acesse: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
acesse: https://www.microsoft.com/pt-br
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permitiu a interação dos pesquisadores com outras regiões do paı́s e já estimula empresas
menores a focar o mercado externo. Estão na mira mercados da China, da Índia e
do Japão, onde empresas já estão interessadas em adquirir tecnologias e serviços dos
paranaenses.
Na região Sudoeste do Paraná, onde localiza-se a cidade de Dois Vizinhos, a agropecuária associada à agroindústria constituem as principais atividades econômicas. No
entanto, diversos fatores vêm oportunizando iniciativas na produção de software. São eles:
(i) estagnação na abertura de novos postos de trabalho com automação das atividades,
sobretudo no setor agropecuário; (ii) a busca de um modelo de desenvolvimento regional
baseado em alternativas sustentáveis; e (iii) a expansão de instituições de ensino superior
públicas e privadas de formação de pessoal capacitado. Tais fatores, somados à relação do
municı́pio com tecnologia, levaram a região a se tornar um importante polo da Indústria
de Software.
Considerando o cenário exposto, é importante destacar que quando existe uma demanda latente para o aculturamento do desenvolvimento de software de qualidade, o
curso de graduação em ES é o mais indicado para modificar o cenário sócio-econômico de
uma região/lugar. De acordo com o relatório sobre os currı́culos dos cursos de computação
apresentado em Shackelford et al. [2006], dentre os cursos superiores de computação, o
curso de ES é conhecidamente aquele que contempla o maior equilı́brio entre teorias
e aplicações de conhecimentos. No contexto regional do Sudoeste do Paraná, o BES
da UTFPR-DV preenche uma lacuna importante entre a necessidade de profissionais
qualificados e a constante oportunidade de aplicação tecnologias em setores particulares
da economia como, por exemplo, no agronegócio.
Para ilustrar as particularidades de um curso superior de Engenharia de Software e
elucidar suas distinções em relação aos demais cursos de computação, a Figura 3 apresenta
uma série de representações gráficas da distribuição de conhecimentos em cursos superiores
de computação considerando teoria e aplicações. Tais distribuições são apresentadas
por Shackelford et al. [2006] e tem o objetivo de caracterizar cada curso superior de
computação contrastando aspectos de duas áreas: (i) teorias, princı́pios e inovação; e
(ii) aplicação, desenvolvimento e configuração. A representação gráfica dos conhecimentos é contemplada por meio de um eixo horizontal que contempla em seus extremos o
quão mais teórico (extremo esquerdo) ou prático (extremo direito) é um curso superior.
Cinco diferentes áreas do conhecimento são representadas no eixo horizontal: (i) questões
organizacionais e sistemas de informações; (ii) aplicação de tecnologias; (iii) métodos e
tecnologias de software; (iv) sistemas de infraestruturas; e (v) hardware e arquitetura de
computadores.
A Figura 3a apresenta o cenário gráfico para representação dos conhecimentos em
cursos de graduação da área de computação. A Figura 3b apresenta a distribuição de
conhecimentos para o curso superior de “Engenharia da Computação”, revelando que a
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maioria dos conhecimentos está na apresentação teórica e prática de aspectos de hardware,
arquitetura de computadores e infraestrutures de sistemas. A Figura 3c mostra que
os cursos superiores de “Ciência da Computação” abordam mais conceitos teóricos de
aplicações de tecnologias, métodos, e infraestruturas de sistemas. O curso superior de
“Sistemas de Informação”, por sua vez, representado pela Figura 3d, aborda amplamente
aspectos teóricos e práticos de questões organizacionais, sistemas de informações e aplicações práticas de tecnologias. A Figura 3e representa cursos de “Tecnologia” superiores
da área de computação, revelando poucas abordagens teóricas e muito conhecimento
aplicado em aplicações de tecnologias, questões organizacionais e aplicações métodos.
Por fim, a Figura 3f revela que os conhecimentos são abordados em cursos superiores de
“Engenharia de Software” de modo a equilibrar teoria e prática de conceitos de aplicação
de tecnologias, métodos, e infraestrutura, fazendo com que a representação gráfica do
conhecimento se assemelhe a uma elipse centralizada. Adicionalmente, destaca-se que
poucos conhecimentos de sistemas de informações, hardware e arquitetura são abordados.
Figura 3: Visões gráficas de distribuição de conhecimentos em cursos superiores de
computação considerando teoria e aplicações (traduzir figuras).

(a) Distribuição de conhecimentos.

(b) Eng. da Computação.

(c) Ciência da Computação.

(d) Sistemas de Informação.

(e) Cursos Superiores de Tecnologia.

(f) Engenharia de Software.

fonte: Shackelford et al. [2006] – “Computing Curricula 2005: The Overview Report”
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No cenário nacional, devido ao grande número de cursos de computação, os conhecimentos tendem a se equilibrar. Entretanto, devido ao fato do curso de ES ser o mais
novo dentre os cursos de computação ofertados, há uma grande demanda por profissionais
qualificados para o desenvolvimento de software de qualidade.
Na busca de suprir essa carência as IESs têm aumentado a oferta de vagas em cursos
ligados à Computação e Informática. Apesar do aumento na oferta de vagas nas IESs, conforme levantamento realizado pela Associação para Promoção da Excelência do Software
Brasileiro – SOFTEX – há falta de mão de obra especializada em atividades relacionadas
ao desenvolvimento de software e serviços de T.I. Também há uma previsão de que tal
problema deve se agravar com o passar do tempo, caso sejam mantidas as tendências
atuais de oferta e demanda de mão-de-obra qualificada por parte das empresas, sejam
elas da Indústria Brasileira de Software e Serviços de T.I.
No contexto educacional regional, nos últimos anos houve no Sudoeste do Paraná uma
ampliação na oferta de cursos em todas as áreas de conhecimento, seguindo a tendência
nacional de desenvolvimento do ensino superior. Apesar deste crescimento, a análise
dos alunos matriculados no ensino superior revela que a região apresenta média inferior
à média estadual, indicando que os alunos do ensino médio estão buscando formação
superior em outras regiões. Dos estudantes da região, aproximadamente um terço estão
matriculados em instituições públicas e desses, dois terços na UTFPR em seus três
Câmpus, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco.
Na área de T.I são ofertadas vagas nos cursos de “Engenharia de Computação” e
“Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas” na UTFPR/Pato Branco13 . Na
UTFPR campus Francisco Beltrão, é ofertado o curso de “Licenciatura em Informática”14 .
Adicionalmente, três cursos de Sistemas de Informação são ofertados por IESs privadas.
Nesse cenário, o Curso de Engenharia de Software em Dois Vizinhos visa a contribuir
com a formação de profissionais tendo em vista atender a demanda atual por software
de qualidade, sendo o único que tem foco maior em medições, projetos, análises e teste
durante todo o processo de desenvolvimento. O curso visa a fomentar a região com profissionais que tenham noções práticas de abordagens sistemáticas que utilizem medições,
análise, projeto e testes para o desenvolvimento de software de qualidade. Espera-se com
isso fomentar o desenvolvimento regional, acompanhando o mercado brasileiro de T.I que
tem crescido anualmente numa média de 20%. Consequentemente, o setor terá pela frente
uma série de oportunidades e poderá passar por um salto significativo, se estiver preparado
para suportar a demanda. Destaca-se que entre os principais desafios está a formação de
mão de obra e transferência tecnológica.
13
acesse:
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/
catalogo-de-cursos-da-utfpr/pato-branco
14
acesse:
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/
catalogo-de-cursos-da-utfpr/francisco-beltrao
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Histórico do Curso

O curso de Engenharia de Software do Câmpus Dois Vizinhos foi concebido a partir
do trabalho da comissão de elaboração do projeto de Curso de Engenharia de Software
do Câmpus Cornélio Procópio composta pelo presidente Prof. José Augusto Fabri e
os membros Prof. André Luı́s dos Santos Domingues, Prof. Alessandro Botelho Bovo,
Prof. Alexandre L’Erario e Prof. Rodrigo Henrique Cunha Palácios. Adicionalmente,
existiu uma forte cooperação dos senhores Edson Carlos Minati, Alexsandro Alff, Marcos
Nonemacher e Leonardo Conchon Fávaro, especialistas e atuantes na área de Engenharia
de Software do municı́pio de Dois Vizinhos.
A partir da aprovação do projeto pedagógico [COENS, 2013], foi instaurada a COENS
– Coordenação de Engenharia de Software, que rege o curso desde de sua criação. Os
principais eventos relacionados à COENS são apresentados a seguir:
• 13 de dezembro de 2013 – Ato autorizativo de criação do curso por meio da aprovação
do projeto de abertura do curso de Graduação em Engenharia de Software da
UTFPR-DV [UTFPR, 2013a];
• 2014/Semestre 02 – Inı́cio da primeira turma do BES da UTFPR-DV;
• 2015/Semestre 02 – Atualização e ajustes na matriz curricular;
• 2015/Semestre 02 – Compra de equipamentos e montagem de três laboratórios
profissionalizantes especı́ficos;
• 2016/Semestre 01 – Criação do colegiado e NDE (Núcleo Docente Estruturante) da
COENS;
• 2016/Semestre 01 – Realização da I SAES – Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Software;
• 2016/Semestre 02 – Criação do Centro Acadêmico Alan Turing;
• 2017/Semestre 02 – Realização da II SAES – Semana Acadêmica do Curso de
Engenharia de Software;
• 2017/Semestre 02 – Relização do I SimES – Simpósio de Engenharia de Software
da UTFPR-DV 15
• 2017/Semestre 02 – Protocolização de processo de reconhecimento de curso por meio
de visita in loco (processo e-MEC 201714435);
15

Acesse: http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=67617
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34

• 2017/Semestre 02 – O campus da UTFPR-DV é escolhido como sede da II - ERES
(Escola Regional de Engenharia de Software) em 2018, evento acadêmico de ES
promovido pela SBC16 ;
• 2018/Semestre 01 – Firmação de mais de 20 contratos de estágio com empresas de
desenvolvimento de software na região sudoeste do Paraná17 ; e
• 2018/Semestre 02 – Todos os envolvidos no BES da UTFPR-DV, equipe de docentes
e discentes, se unem para sediar o II - ERES (Escola Regional de Engenharia de
Software). Entre os dias 22 e 24 de outubro, o campus da UTFPR-DV cediou o
evento que contou com mais de 200 inscritos. A programação contou com palestras,
workshops, minicursos e fórums com apresentação de artigos de gradução, pós e
indústria. O evento foi realizado pela SBC e executado pelo grupo do BES 18 .
Em quatro anos de operação, o BES da UTFPR-DV tem atraı́do alunos de diversos
municı́pios limı́trofes, mudando o perfil sócio-econômico de centenas de alunos nos últimos
três anos. A Tabela 1 apresenta caracterı́sticas das matrı́culas no ensino médio na região
Sudoeste do estado do Paraná no intervalo de anos entre 2012 e 2015 de acordo pesquisa
da SINEPE/PR (Sindicato da Escolar Particulares do Paraná)19 . Ao todo, de 2012 a 2015
foram contabilizadas 126.145 matrı́culas nas escolas de ensino médio da região sudoeste
do estado do Paraná. É importante destacar que tais alunos vêm fomentando as listas
de selecionados para o BES da UTFPR-DV, consolidando o papel sócio-cultural regional
que o curso um de graduação federal deve representar.

ano
2012
2013
2014
2015
total
Total

Rede de Ensino (# Matrı́culas)
Federal Estadual Privada
135
29.888
2.042
168
29.282
2.017
211
28.970
2.090
406
28.746
2.190
920
116.886
8.339
geral
126.145

Tabela 1: Dados sobre matrı́culas no ensino médio na região Sudoeste do Paraná (2012 a
2015)

1.2.3

Atos legais

Como atos legais do curso, destacam-se:
16

acesse: https://eventos.unipampa.edu.br/eres/anais/edicao-atual/
Acesse:
http://www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/cursos/bacharelados/
Ofertados-neste-Campus/engenharia-de-software/estagio-curricular-obrigatorio
18
acesse: https://coens.dv.utfpr.edu.br/eres/
19
acesse http://www.sinepepr.org.br
17
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• Criação e abertura: Resolução do COGEP (Conselho de Graduação e de Educação
Profissional da UTFPR)) Nº 81 de 13/12/2013 [UTFPR, 2013a];
• Ajuste da matriz curricular: Resolução do COGEP Nº 69 de 16 de outubro de 2015
[UTFPR, 2015a];
• Criação do colegiado do curso: Portaria do Diretor Geral da UTFPR-DV: Nº. 075
de 02 de maio de 2016 [UTFPR-DV, 2016a];
• Criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE): Portaria do Diretor Geral da UTFPR-DV:
Nº. 113 de 23 de junho de 2016 [UTFPR-DV, 2016b];

1.2.4

Processo de construção de PPC e consolidação da identidade curso

O BES da UTFPR-DV é curso implementado a partir de uma demanda sócio-regional do
Sudoeste e Oeste do Paraná. A região destaca-se pela constante demanda por profissionais
qualificados de T.I. Dados atuais da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia
da Informação (Assespro-PR) apontam que o estado do Paraná é o quarto que mais gera
empregos na área de T.I, sendo que nas regiões Oeste e Sudoeste do estado, o destaque
é para os municı́pios de Cascavel e Pato Branco, com taxas admissionais de 97% e 53%
respectivamente20 .
Nesse contexto, o campus Dois Vizinhos da UTFPR se apresentava como uma região
estratégica para a criação de recursos humanos para tais demandas de profissionais. A
partir dessa constatação, o corpo diretivo do campus direcionou esforços para trazer o
curso de Engenharia de Software para o campus que até então contava com um catálogo
de diversos cursos associados ao setor agro. Por força de uma portaria, a direção do campus
determinou uma comissão responsável por criar e apresentar um projeto pedagógico para
o BES [UTFPR-DV, 2013]. Por meio do apoio de especialistas, os grupos de trabalho
elaborados pela comissão finalizaram o projeto de abertura do BES da UTFPR-DV
[COENS, 2013]. Tal projeto foi, então, aprovado pelo COGEP em reunião na da ta
de 13 de dezembro de 2013 [UTFPR, 2013a].
A partir do projeto de abertura, que configura uma versão inicial do presente documento, diversas melhorias foram propostas. O BES começou a ser ofertado no segundo
semestre de 2014 e, assim, diversos ajustes puderam ser realizados. Dentre tais ajustes,
destaca-se a Proposta de criação de uma nova matriz, elaborada pela coordenação de
curso no segundo semestre de 2015 e aprovada pelo COGEP em reunião de 16 de outubro
de 2015 [UTFPR, 2015a]. Tal ajuste consolidou a migração da matriz num. 20 para a
matriz num. 29 que vem sendo executada até o presente momento.
20

Acesse: https://massanews.com/noticias/economia/parana-e-o-quarto-que-mais-gera-emprego-na-area
html
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Pela força dos princı́pios constitucionais de economicidade, os docentes do BES da
UTFPR-DV foram sendo contratados por demanda. Após dois anos de recrutamento
de docentes (2014 e 2015), o corpo docente já tinha quantidade de docentes suficiente
para a criação dos órgãos NDE e Colegiado [UTFPR-DV, 2016b,a]. De tal data até o
presente momento o NDE vem trabalhando constantemente em melhoras e ajustes dentro
do BES da UTFPR. Criação de regulamentos internos, propostas de melhorias contı́nuas
em conteúdos/componentes curriculares, adequação a normas ou legislações, análise de
documentos de internacionalização/mobilidade, grupos de trabalho para execuções de
tarefas como, por exemplo, atos regulatórios são alguns dos trabalhos que têm sido
executado no NDE desde de sua criação.
É importante destacar que desde de sua concepção o NDE vem trabalhando na elaboração do PPC com o objetivo de dar uma identidade particular ao BES da UTFPR-DV. Para
tanto, destaca-se que tanto corpo discente, quanto comunidade acadêmica da UTFPR-DV,
são constantemente acionados por meio de consultas públicas visando à implementação
de polı́ticas particulares dentro do BES. O resultado desses esforços muito colaborou para
a configuração adequada do presente documento.
1.2.5

DCNs seguidas pelo PPC do BES da UTFPR-DV

O presente PPC segue as DCNs estabelecidas em por meio do Parecer do MEC CNE/CES
num. 136/2012 [MEC, 2012] e resolução num. 5, de 16 de novembro de 2016 [MEC, 2016].
1.2.6

Identificação do curso

A subseções a seguir visam a apresentação objetiva do curso.
1.2.6.1

Nome do curso

O nome do curso é “Engenharia de Software” no grau de Bacharelado, de acordo
com as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) dos cursos de Graduação [MEC-INEP,
2017].
1.2.6.2

Número de Vagas Oferecidas por Semestre

O BES da UTFPR-DV oferece 44 (quarenta e quatro) vagas por semestre, contemplando
88 (oitenta e oito) vagas/ano.
1.2.6.3

Normas e Regulamentos

O BES cumpre o estabelecido pelo Regimento Geral da UTFPR [UTFPR, 2009c]. Além do
estabelecido pela Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005 [BRASIL, 2005], que transformou
o CEFET-PR em UTFPR, o BES segue algumas legislações e normas internas. No
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que se refere à organização, o BES da UTFPR-DV segue o regulamento da organização
didático pedagógica [UTFPR, 2016b]. O RODP configura um documento muito útil
para a condução acadêmica do curso. A seguir são apresentados alguns dos fatores
acadêmicos estipulados no RODP: (i) projetos pedagógicos e currı́culos de curso de
graduação; (ii) regime acadêmico; (iii) admissão aos cursos; (iv) do registro de matrı́culas; (v) do jubilamento; (vi) do ensino, do rendimento escolar e da aprovação; (vii)
da mobilidade acadêmica; (viii) das estágios, do trabalho de conclusão de curso e das
atividades complementares e, por fim, (ix) disposições gerais.
- seguimos as resoluçõs do COGEP
1.2.6.4

Processo de Ingresso

O ingresso no BES é dado por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Para
concorrer às vagas do BES pelo SiSU, o estudante deverá realizar o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), observando os procedimentos próprios de inscrição [INEP, 2002].
O novo ENEM consiste de uma prova que abrange cinco diferentes áreas: (1) Ciências
Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); (2) Ciências da
Natureza e suas Tecnologias (Quı́mica, Fı́sica e Biologia); (3) Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias (Lı́ngua Portuguesa, Literatura, Lı́ngua Estrangeira (Inglês ou Espanhol),
Artes, Educação Fı́sica e Tecnologias da Informação e Comunicação); (4) Matemática e
suas Tecnologias (Matemática); e (5) Redação. O processo de ingresso completo a ser
seguido pela UTFPR pode ser acessado na ı́ntegra por meio da Deliberação 04/2009 do
COUNI [UTFPR, 2009a].
Adicionalmente ao SiSU, quando existem vagas, alunos podem ingressar no BES da
UTFPR-DV por meio dos seguintes editais especı́ficos:
• Transferência e aproveitamento de curso;
• Reopção de cursos de graduação; e
• Reingresso em cursos de graduação.
É importante destacar que o BES da UTFPR-DV respeita o estabelecido na lei federal
12.711 e o estabelecido pelas mudanças definidas no decreto federal 9.034/2017 [Brasil,
2012, 2017]. Deste modo, são devidamente observadas as vagas reservadas a pessoas que
se auto-declarem pretos, pardos, indı́genas e ou portadores de deficiência.
1.2.6.5

Titulação Conferida

A titulação conferida ao egresso é a de “Bacharel(a) em Engenharia de Software”
[UTFPR, 2018a].
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1.2.6.6

38

Habilitação

O grau acadêmico conferido pela habilitação do curso é dado na modalidade de Bacharelado.
1.2.6.7

Regime Escolar

O regime escolar do BES é seriado, com matrı́cula semestral, respeitados os pré-requisitos
e correquisitos existentes.
1.2.6.8

Área de Conhecimento

As áreas de conhecimentos associadas ao curso, segundo o CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico), são:
• 1.00.00.00-3 Ciências Exatas e da Terra;
– 1.03.00.00-7 Ciência da Computação;
∗ 1.03.03.00-6 Metodologia e Técnicas da Computação;
· 1.03.03.02-2 Engenharia de Software.
1.2.6.9

Modalidade de oferta

A modalidade do BES da UTFPR-DV é “Superior – Regular – Presencial”.
1.2.6.10

Endereço de funcionamento

O curso tem seu funcionamento na Estrada para Boa Esperança, Km 04 s/n, São Cristóvão
- Dois Vizinhos/PR.
1.2.6.11

Turno de funcionamento do curso

O curso tem turno de funcionamento noturno.
1.2.6.12

Carga horária total (horas/aula)

A carga horária total do curso é 3205 horas/aula somadas a 400 horas de estágio.
1.2.6.13

Duração do curso: tempo mı́nimo e tempo máximo para integralização

A integralização mı́nima do curso de Engenharia de Software é 4 (quatro) anos (8 (oito)
perı́odos, sendo cada perı́odo equivalente a um semestre letivo) e a integralização máxima
se dá em 14 (catorze) perı́odos, de acordo com o Regulamento da Organização Didático
Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR [UTFPR, 2016b, 2015b].
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Condição de autorização

A condição de autorização de execução do curso deu-se pela modalidade de dispensa,
fazendo valer a autonomia universitária [BRASIL, 1988].
1.2.6.15

Ano e Semestre de Inı́cio de Funcionamento do Curso

O BES da UTFPR-DV foi iniciado no segundo semestre de 2014 (2014/semestre 2).
1.2.6.16

Ato de Reconhecimento

O BES da UTFPR-DV encontra-se em processo de reconhecimento (Processo e-MEC
número 201714435)21 . O curso foi criado com o amparo da autonomia universitária,
garantida por constituição federal, e seu processo de abertura está registrado pelo processo
e-MEC número 201403882.
1.2.6.17

Conceito preliminar de curso

Não há conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento para BES
da UTFPR-DV.
1.2.6.18

Relação com o ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

O curso de Engenharia de Software não tem enquadramento pontual e especı́fico nas áreas
atualmente contempladas pelo ENADE. A falta desse enquadramento pode prejudicar
que alunos de BES realizem provas em outras áreas da computação que tenham perfil e
enquadramento já contemplados pelo ENADE como, por exemplo, Sistemas de Informação
ou Ciência da Computação. Por isso, atualmente os alunos do BES da UTFPR-DV são
dispensado do ENADE. Dessa forma, enquanto não existir um enquadramento adequado
e definitivo, o BES deve ser avaliado por visita in loco do MEC/INEP.

21

O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior
no Brasil. Acesso: http://emec.mec.gov.br/
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

O “Organização Didático-Pedagógica” do BES da UTFPR-DV é determinante para a
compreensão de sua proposta. Toda a organização didático-pedagógica do BES foi fundamentada em diretrizes e propostas estabelecidas pelo PPI [UTFPR, 2018b] e PDI
[UTFPR, 2017a] da instituição. Tais documentos apresentam informações a partir das
quais o BES foi estruturado para não se desarticular do objetivo maior da UTFPR –
educação tecnológica de excelência. Portanto, pode-se afirmar que o BES da UTFPR-DV
foi constituı́do por métodos e técnicas que se ocupam do ensino e treinamento de futuros
engenheiros de software.
A organização didático-pedagógica do BES segue quatro princı́pios norteadores:
1. Missão, visão e valores institucionais estabelecidos no PDI da instituição [UTFPR,
2009a];
2. O papel de uma instituição pública para o desenvolvimento tecnológico no
paı́s, desempenhando uma formação baseada na ética e na cidadania, aliada ao
conhecimento cientı́fico e tecnológico em consonância com o PPI da instituição
[UTFPR, 2007c];
3. As DCNs para cursos de graduação na área de computação [MEC, 2016]; e
4. O estabelecido no regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos
de graduação da UTFPR[UTFPR, 2015b].
Adicionalmente aos princı́pios norteadores supracitados, a organização didático-pedagógica
do BES da UTFPR-DV visa a inserir efetivamente o curso dentro de um contexto social
associado à demanda por desenvolvimento de software de qualidade. Posto isso, essa
seção apresenta um catálogo de competências indispensáveis à atuação do engenheiro
de software a ser formado pelo BES [Nunes, 2016]. Tais competências foram então,
discriminadas dentro de uma grade curricular que visa a oferecer a formação adequada
para um engenheiro de software nos dias atuais.
Nesta seção são apresentados os aspectos associados à matriz curricular do BES e a
relação entre as disciplinas a serem implementadas. A seção está também organizada
de modo a apresentar uma tendência formativa fora do âmbito institucional, destacando
flexibilidade curricular e alternativas que podem ser complementadas em formatos alternativos. A partir isso, além de outros aspectos, essa seção do PPC do BES da UTFPR-DV
apresenta principalmente questões associadas ao currı́culo necessário para o alcance das
competências indispensáveis à atuação do Engenheiro de Software e aos conhecimentos
complementares que podem contribuir para essa formação.
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Polı́ticas no Âmbito Institucional do Curso

Criada a partir do CEFET-PR, a UTFPR é a primeira universidade especializada em
ensino superior tecnológico no paı́s. Sendo assim, desde de sua criação, a UTPFR teve
como polı́tica institucional o fomento de cursos de graduação de associados à tecnologia.
A reunião do COGEP de 28 de outubro de 2013 aprovou o primeiro curso de Bacharelado
em Engenharia de Software (BES) da instituição, a ser instalado no campus de Dois
Vizinhos-PR [UTFPR, 2013a].
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022 [UTFPR, 2017a], elaborado pelas comissões designadas pelas portarias 477 (de 16/03/2017), 766 (de 18/04/2017)
e 971 (de 19/05/2017), e o Projeto Polı́tico Institucional (PPI) da UTFPR [UTFPR,
2018b], considerando o estabelecido pela portaria/MEC no 244, de 26/01/2006, assumem
o compromisso do ensino tecnológico em consonância com a excelência de uma instituição
com uma história centenária.
Desde sua concepção, o PPI da UTFPR foi desenhado de modo a consolidar seis
objetivos principais: (i) implementar uma identidade própria para a instituição; (ii)
explicitar valores com priorização para a área tecnológica; (iii) articulação entre ensino,
pesquisa e extensão; (iv) orientar mobilidade acadêmica em nı́veis nacional e internacional;
(v) ampliar a articulação e interação com a comunidade externa; e (vi) estabelecer a gestão
com sistema de representação de todos os segmentos nos planos e ações nas diversas
instâncias da Universidade.
O Projeto Pedagógico do BES foi elaborado para atender às polı́ticas institucionais
supracitadas, preenchendo a lacuna entre teoria e prática de educação tecnológica na
área de computação. Adicionalmente, o Projeto Polı́tico Pedagógico do Curso (PPC)
visa a associar as polı́ticas institucionais da UTFPR às Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) [MEC, 2012, 2016] para os cursos de graduação na área da Computação (incluindo
a Engenharia de Software), revalidando o compromisso institucional cujas finalidades são:
desenvolver a educação tecnológica, entendida como dimensão essencial que ultrapassa as
aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como processo educativo e investigativo
para gerá-la e adaptá-la às peculiaridades regionais; aplicar a tecnologia compreendida
como ciência do trabalho produtivo e o trabalho como categoria de saber e produção e, de
pesquisar soluções tecnológicas e desenvolver mecanismos de gestão da tecnologia, visando
a identificar alternativas inovadoras para resoluções de problemas sociais nos âmbitos local
e regional.
O BES da UTFPR-DV foi estabelecido a partir de uma demanda socio-regional por
profissionais que implementem software de qualidade. Assim, o PPC do curso foi modelado
visando à formação de recursos humanos para o planejamento, construção, gestão (do
projeto e da qualidade) e manutenção de produtos caracterizados como software, com
vistas a atender às necessidades do mundo do trabalho corrente. Desse modo, pode-se
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definir que as polı́ticas institucionais no âmbito do BES da UTFPR-DV podem ser medidas
diante de 5 aspectos: (i) inserção regional; (ii) filosofia institucional; (iii) polı́ticas de
ensino; (iv) polı́ticas de pesquisa e pós graduação; e (v) polı́ticas de extensão.
No tocante ao aspecto “i” – inserção regional – a região sudoeste do Paraná, onde o
campus Dois Vizinhos está situado, tem uma latente demanda por profissionais qualificados para a implementação e manutenção de software com qualidade. Somente em Dois
Vizinhos, há uma estimativa de mais de 2500 empregos diretos e indiretos associados ao
desenvolvimento e manutenção de software. Por isso, o BES da UTFPR-DV se insere nesse
contexto com o propósito de formar profissionais que tenham conhecimentos adequados
para utilizar métodos de Engenharia, Processos, Análises, Projetos, Desenvolvimento,
Manutenção, Métricas/Medições aplicados à área do software. Ao decorrer do curso,
diversas evidências tem sido geradas acerca da inserção de alunos do BES no mercado de
trabalho.
No que se refere ao aspecto “ii” – filosofia institucional – em consonância com o PDI
da instituição, a filosofia institucional da UTFPR assume o papel de contribuir para
transformar a sociedade em uma sociedade socialmente mais consistente e justa, e à altura
das necessidades sociais que ainda são diversas no Brasil. Em relação a esse aspecto, o
BES da UTFPR-DV contribui por meio da formação de recursos humanos no âmbito da
educação tecnológica, para o setor de Tecnologias da Informação. Adicionalmente, o BES
visa à formação de profissionais para a solução de problemas reais da sociedade, voltados,
notadamente, para o desenvolvimento socioeconômico local e regional, desenvolvendo e
aplicando a tecnologia e buscando alternativas inovadoras para resolução de problemas
técnicos e sociais que resultem em uma melhor qualidade de vida.
Quanto ao aspecto “iii” – polı́ticas de ensino –, é importante destacar que o PDI
da UTFPR-DV estabelece que devem ser seguidos os seguintes aspectos: a) articulação
entre teoria e prática; b) desenvolvimento de competências profissionais; c) flexibilidade
curricular; d) mobilidade acadêmica; e) articulação entre ensino, pesquisa e extensão; f)
polı́ticas e metas especı́ficas para cursos de graduação. Diante desse contexto, afirma-se
que o perfil do egresso do BES foi alinhado a tais aspectos, fazendo uma conexão entre as
polı́ticas de ensino do PDI e as competências dos egressos, possibilitando a formação de
profissionais capazes de atuar em diversas áreas associadas ao processo de desenvolvimento
de software de qualidade.
Quanto ao aspecto “iv” – polı́ticas de pesquisa e pós graduação – o PDI da UTFPR
estabelece, de modo genérico, ações de incentivo à criação programas de pós graduação em
nı́vel strictu e especializações lato sensu. No BES da UTFPR-DV existe o desenvolvimento
de pesquisa cientı́fica, promovendo o desenvolvimento tecnológico de modo independente
de atividades de pós graduação. Diversos professores do BES vêm trabalhando com
pesquisas que são contempladas em editais internos (PROGRAD, DIRGRAD, DIRPPG e
DIREC) e externos (órgãos de fomento). No que se refere às atividades de pós graduação,
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cabe ressaltar que atualmente o campus Dois Vizinhos é um polo das seguintes especializações: Tecnologia “Java - Modalidade a Distância”, “MBA em Engenharia de Software”
e “Redes de Computadores: Projeto e Implementação”. Futuramente, vislumbra-se a
criação de um mestrado (profissinal ou acadêmico) multicampi tendo parcerias com os
campus Francisco Beltrão e Pato Branco.
Por fim, no tocante ao aspecto “v” – polı́ticas de extensão – o PDI da UTFPR destaca
que a extensão tem suma importância para a atuação da instituição, haja vista que a
Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, responsável pelas atividades de
relações empresariais, inovação, empreendedorismo e extensão universitária confirma o
foco em uma universidade tecnológica que, por sua natureza singular, tem forte interação
com o setor produtivo. No âmbito do BES da UTFPR-DV, desde sua concepção, o curso
tem buscado por demandas de extensão dentro do contexto no qual está inserido. Entre
tais demandas, destacam-se: cursos de informática para crianças e idosos, programa a hora
do código, recuperação de máquinas do ensino municipal, etc. Adicionalmente aos projetos
isolados que vêm sendo contemplados pelo BES da UTFPR-DV é importante destacar que
a PROGRAD vem trabalhando para a curricularização da extensão que deve fazer com
que, gradativamente, até o ano de 2020, todos os cursos da UTFPR tenham 10% (dez
por cento) de sua carga horária implementadas por meio de ações extensionistas. Nesse
âmbito, a criação de programas de extensão vêm sendo alvo de discussões em reuniões de
coordenação do BES.
Por fim, destaca-se que o PPC do BES está direcionado para a adoção das polı́ticas
institucionais visando a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil
do egresso do BES. Tais ações têm sido estudadas e comprovadas documentalmente em
números pela coordenação. Assim, o PPC do BES articula a Teoria e a Prática, Desenvolvimento de Competências Profissionais, Flexibilidade Curricular, Mobilidade Acadêmica
e Polı́ticas e Metas do Curso.

2.2

Objetivos do Curso

Considerando o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBE)
[BRASIL, 1996] e na Lei 11.184/2005, que consolidou a UTFPR, foram estabelecidos os
objetivos do BES da UTFPR-DV [BRASIL, 2005]. A presente seção apresenta os objetivos
do BES, dividindo-os em gerais (Seção 2.2.1) e especı́ficos (Seção 2.2.2).
2.2.1

Objetivos Gerais

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Campus Dois Vizinhos tem
como objetivo geral a formação de recursos humanos para o planejamento, construção,
gestão (do projeto e da qualidade) e manutenção de produtos caracterizados software,
com vistas a atender às necessidades do mundo do trabalho corrente. As necessidades
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que podem ser atendidas abrangem principalmente o desenvolvimento, implantação e
gerenciamento de projetos e conhecimento para uso em processos organizacionais, passando pela infraestrutura e manutenção de software. Desenvolver o espı́rito cientı́fico
dentro da Engenharia de Software; solucionar, de forma crı́tica e eficiente, problemas que
envolvam uma combinação de recursos humanos e computacionais interrelacionando a
coleta, o armazenamento, a recuperação, a distribuição e o uso de dados. Para isso, usando
da criatividade na aplicação das tecnologias de informação existentes para a concepção,
implantação, administração e manutenção de sistemas.
2.2.2

Objetivos Especı́ficos

A partir dos objetivos gerais apresentados, são definidos os seguintes objetivos especı́ficos:
• Formar pessoas com alta qualificação cientı́fica e tecnológica, éticos e socialmente
responsáveis, que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
comprometidos com a solução de problemas sociais e ambientais suscitados pelo
desenvolvimento tecnológico;
• Estimular o questionamento e inovações de modo a formar empreendedores;
• Conscientizar sobre a responsabilidade com a sociedade ao exercer a profissão e
orientá-lo sobre à necessidade permanente de aperfeiçoamento profissional;
• Implementar práticas pedagógicas diferenciadas que estimulem a autonomia, a criatividade, o espı́rito crı́tico, o empreendedorismo e a conduta ética;
• Estimular atitudes pró-ativas do estudante na busca do conhecimento;
• Capacitar o estudante a identificar o problema a ser resolvido, buscar a sua solução,
testá-la, avaliá-la e desenvolvê-la, por meio de uma formação profissional flexı́vel,
indisciplinar e extracurricular;
• Promover a extensão com participação da comunidade como forma de difusão cientı́fica e tecnológica fomentadas no curso de Engenharia de Software;
• Incentivar e promover a busca pela pesquisa e investigação cientı́fica;
• Promover a flexibilidade curricular utilizando uma organização curricular menos
rı́gida (parcialmente hierarquizada), mantendo-se apenas os pré-requisitos absolutamente necessários para a progressão do conhecimento; e
• Estimular a interação de docentes e discentes com a indústria e outras instituições
de ensino e pesquisa.
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É importante destacar que os objetivos do curso são repassados em reuniões de coordenação no inı́cio dos anos letivos e metas são estabelecidas em consonância com tais
objetivos.

2.3

Perfil profissional do egresso

O egresso do curso de BES da UTFPR-DV deve ser um profissional crı́tico e ético, capaz
de investigar, analisar, propor, desenvolver e manter soluções eficazes e eficientes para
os desafios sócio-técnicos da ES. Em particular, as DCNs para cursos de bacharelado
e licenciatura da área de Computação [MEC, 2016] são adotadas como referência para
o perfil profissional do egresso em Engenharia de Software da UTFPR, campus Dois
Vizinhos.
Segundo MEC [2016], para cursos de bacharelado da área de Computação, os egressos
do BES da UTFPR, campus Dois Vizinhos, devem ser dotados:
I – de conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas, polı́ticas e humanı́sticas;
II – da compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na sociedade no
que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade;
III – de visão crı́tica e criativa na identificação e resolução de problemas contribuindo
para o desenvolvimento de sua área;
IV – da capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no
atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo;
V – de utilizar racionalmente os recursos disponı́veis de forma transdisciplinar;
VI – da compreensão das necessidades da contı́nua atualização e aprimoramento de
suas competências e habilidades;
VII – da capacidade de reconhecer a importância do pensamento computacional na
vida cotidiana, como também sua aplicação em outros domı́nios e ser capaz de aplicá-lo
em circunstâncias apropriadas; e
VIII – da capacidade de atuar em um mundo de trabalho globalizado.
Ainda de acordo com o estabelecido em MEC [2016], o §3º define as DCNs para cursos
de Engenharia de Software explicitando que é esperado que os egressos do curso:
I – possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Produção,
visando a criação de sistemas de software de alta qualidade de maneira sistemática,
controlada, eficaz e eficiente que levem em consideração questões éticas, sociais, legais
e econômicas;
II – sejam capazes de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas
complexos caracterizados por relações entre domı́nios de conhecimento e de aplicação;
III – sejam capazes de agir de forma reflexiva na construção de software, compreendendo o seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade;
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IV – entendam o contexto social no qual a construção de Software é praticada, bem
como os efeitos dos projetos de software na sociedade;
V – compreendam os aspectos econômicos e financeiros, associados a novos produtos
e organizações;
VI – reconheçam o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreendam
as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.
Adicionalmente às caracterı́sticas apresentadas, é desejado que os egressos BES da
UTFPR-DV tenham conhecimento que vão além do “saber fazer”, configurando competências adicionais que são ditadas pelo PDI [UTFPR, 2013b] e PPI [UTFPR, 2007c] da
instituição. Dentre tais competências, o ambiente promovido pelo BES da UTFPR-DV
permite que os alunos assimilem a educação profissional e tecnológica, contemplando as
seguintes competências genéricas:
• Ação competente com qualidade;
• Ética de comportamento;
• Cuidado com o meio ambiente e atuação cidadã;
• Interdisciplinaridade e cooperação com outros setores da economia;
• Convivência participativa e solidária; e
• Iniciativa, criatividade e outros.
Por fim, destaca-se que o BES da UTFPR-DV está em consonância e tem adotado
como missão de ensino, as finalidades principais da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC)2223 : (i) fomentar o acesso à informação e cultura por meio da informática, (ii)
promover a inclusão digital, (iii) incentivar a pesquisa e o ensino em computação no Brasil,
e (iv) contribuir para a formação do profissional da computação com responsabilidade
social. Nesse contexto, cabe salientar que devido às indefinições quanto à adoção, ou não,
de um conselho de classe, a SBC tem tipo papel fundamental para os cursos de graduação
no paı́s, zelando pela preservação e aprimoramento do espı́rito crı́tico, responsabilidade
profissional e personalidade nacional da comunidade técnico-cientı́fica que atua no setor
de computação.

2.4

Metodologia

Em face aos avanços tecnológicos atuais, em um mundo no qual o software permeia todas
os setores econômicos e áreas de aplicação, é preciso capacitar os futuros profissionais para
22

acesse: http://www.sbc.org.br/institucional-3/sobre
A Sociedade Brasileira de Computação – SBC é uma Sociedade Cientı́fica sem fins lucrativos,
fundada em 1978, que reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas da área de
Computação e Informática de todo o Brasil.
23
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que possam atuar nesse mercado global, em constante mutação e com desafios constantes,
o qual exige habilidades muito além das técnicas. Para tanto, é necessário que os docentes
desafiem os discentes a serem pró-ativos, desenvolvendo sua capacidade de resolução de
problemas, adaptação a novas situações e entendimento de cenários reais do mercado.
O BES da UTFPR-DV tem uma grande relação entre teoria e prática. Aspectos
associados à definição de processos de desenvolvimento, automatização de atividades de ES
e avaliações empı́ricas são as principais tarefas teórico-práticas do engenheiro de software
contemporâneo. Assim, para que o formação do egresso rompa a dualidade entre teoria e
prática, é necessário que sejam praticadas atividades teóricas em simulações de situações
cotidianas da vida profissional futura e de ambientes de desenvolvimento de software.
Além disso, a realidade da sala de aula deve ser permeada pela ampla participação
do discente, valorizando suas vivências que no conjunto compõem cada turma de cada
disciplina.
No BES da UTFPR-DV, os aspectos teóricos são, geralmente, contemplados por meio
de aulas expositivas utilizando materiais de estudo e leituras, selecionados previamente
pelos docentes.
Por meio do uso de recursos didáticos como multimı́dia e quadro, conteúdos teóricos
são apresentados, contextualizados e debatidos sob a supervisão dos docentes, que atuam
como mediadores das discussões, incentivando o desenvolvimento intelectual dos discentes.
Habitualmente, por meio do uso de softwares de apoio à aprendizagem como, por exemplo,
o moodle institucional da UTFPR24 , os alunos realizam atividades acerca de conteúdos
teóricos, visando fixar seus conhecimentos. Essas atividades compreendem a resolução de
problemas reais advindos do mercado, de modo que possam relacionar os aspectos teóricos
com a aplicação no mercado de desenvolvimento de software.
Os conteúdo práticos derivados a partir dos conteúdo teóricos abordados no BES
da UTFPR-DV são contemplados, principalmente, de três maneiras: (i) por meio de
Atividades de Complementação de Carga Horária (CCH); (ii) atividades práticas em sala
de aula; e (iii) por meio de disciplinas integradoras, orientadas a resolução de problemas
reais identificados a partir de demandas da comunidade.
Quanto às CCHs, é importante destacar que a complementação de cargas horárias dos
cursos de bacharelado da UTFPR devem ser feitas por meio de atividades acadêmicas
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos
discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais.
No tocante às atividades práticas em sala de aula, destaca-se que devido à natureza
das atividades do engenheiro de software, o conteúdo de algumas disciplinas permitem sua
prática em laboratórios de informática ou, então, em laboratórios especı́ficos, aproximando
os alunos de ambientes reais, simulando situações e problemas a serem solucionados ao
longo de sua futura atuação profissional.
24

Acesse: https://moodle.utfpr.edu.br/
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Além das atividades supracitadas, visando respaldar a formação profissional prática
dos engenheiros de software egressos do BES, visitas técnicas, projetos de extensão,
estágios e estudos de caso são alguns dos mecanismos utilizados pelos docentes como
instrumento para aproximar os alunos de sua atuação profissional.
Além de aspectos da formação técnica dos discente, a valorização das peculiaridades
de cada discente é o ponto de partida para o estabelecimento dos objetivos frente aos
conteúdos trabalhados, visto que cada um possui perfil e habilidades especı́ficas, as quais
devem ser desenvolvidas de modo particular. Isso remete a uma constante reflexão sobre
os processos de ensino-aprendizagem, com participação ativa de todos os envolvidos, sejam
discentes, docentes e comunidade, visto que o segmento de tecnologia é dinâmico e exige
adaptações constantes.
Para tanto, a participação da comunidade é fundamental, pois é a partir dela que
se percebem as demandas sociais, permitindo que o docente seja amparado na função
social da universidade, sob a trı́ade ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, a formação do
discente vai além da formação técnica especı́fica, passando a trabalhar para resolver problemas da comunidade, pois a universidade enquanto instituição social possui a função de
promotora do desenvolvimento cientı́fico, cultural e tecnológico dentro de uma sociedade
em constante transformação.
Nesse sentido, a metodologia de trabalho do docente vai muito além de amparar-se
na relação teoria-prática de ensino tradicional. Deve ancorar-se no perfil e habilidades
do indivı́duo transformador capaz de assimilar conhecimentos técnicos e cientı́ficos e
eficientemente ser agente de modificação social, cultural, econômico e produtivo.
Destaca-se que o BES da UTFPR-DV têm duas disciplinas integradoras nas quais
os discentes, sob a supervisão do docente, buscam solucionar um problema proveniente
de uma demanda da comunidade, utilizando na prática o conteúdo abordado ao longo de
diversas disciplinas da grade do curso, configurando um ambiente de ensino-aprendizagem
orientado à resolução de problemas, adaptação à mudanças, capacidade de associação de
conceitos e interação pessoal.
A ação norteadora do docente deve superar a visão funcional da universidade como
instituição responsável pela formação de mão de obra especializada de nı́vel superior,
incorporando a necessidade de formar de profissionais crı́ticos e autônomos, com uma
sólida formação cientı́fica, tecnológica e cultural capazes de agir de forma transformadora
na sociedade, sejam eles futuros colaboradores engajados em empresas do mercado ou
empreendedores de impacto econômico e social.
Assim, na relação ensino, pesquisa e extensão, o docente deve atuar a partir de uma
base metodológica de educação estimulante, mantendo o aluno engajado em adquirir
novos conhecimentos de forma investigativa e instigante. Neste processo, cada docente
deve utilizar sua visão global sobre todas as áreas que compõem o curso, podendo assim,
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auxiliar os acadêmicos numa visão de entendimento amplo, alinhando os conteúdos por
ele ministrados a essa visão e à continuidade do conhecimento.
Estimula-se ainda que o trabalho do docente ocorra de forma associada e ampla,
visando a produção tecnológica e de novos conhecimentos a partir da valorização da pessoa
humana, com princı́pios éticos, compromisso social, atualização técnica e didático-pedagógica
permanente, inserção cientı́fica, forte atuação junto aos discentes, participação na gestão
acadêmica e administrativa, promovendo cada vez mais a contribuição social do curso e da
instituição por meio da aplicação de tecnologias que possam melhorar a vida das pessoas
e tornar as empresas mais produtivas.
A coordenação do Curso, com apoio de outras instâncias da UTFPR-DV como o
Núcleo de Ensino, ligado ao Departamento de Educação, promove atualizações contı́nuas
e discussões a respeito da prática docente, assim como eventuais problemas em sala de
aula e fora dela. Além disso, os docentes do BES estão sempre em contato com o mercado,
atuando como uma interface que visa trazer a realidade do setor de desenvolvimento de
software para o ambiente acadêmico, mantendo a difusão de conhecimentos tecnológicos
atualizada e dinâmica.

2.5

Estágio curricular supervisionado

Segundo o artigo 7º da resolução 05 de 2016 [MEC, 2016], do Ministério da Educação,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da
Computação, define que o estágio supervisionado, deve ser realizado preferencialmente ao
longo do curso, sob a supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por
profissionais, tendo o objetivo de consolidar e articular as competências desenvolvidas ao
longo do curso por meio das demais atividades formativas, de caráter teórico ou prático,
e permitir o contato do formando com situações, contextos e organizações próprios da
atuação profissional.
De acordo com o regulamento dos estágios curriculares supervisionados da UTFPR,
o estágio curricular supervisionado pode ser obrigatório (cuja carga horária é requisito
para aprovação e obtenção de diploma) ou não obrigatório (desenvolvido como atividade
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória), conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do PPC.
No curso de BES, tanto o estágio obrigatório quanto o não obrigatório, seguem as
normas e diretrizes dos documentos apresentados abaixo:
• Regulamento dos estágios curriculares supervisionados dos cursos de educação profissional técnica de nı́vel médio, dos cursos superiores de tecnologia e dos cursos de
bacharelado da UTFPR [UTFPR, 2014];
• Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio dos estudantes
[BRASIL, 2008];
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• Resolução 05/2016, do Ministério da Educação (MEC), que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da computação
[MEC, 2016]; e
• PPC do curso de Bacharelado em Engenharia de Software – contemplado pela demais
seções deste documento.
Para o estágio curricular obrigatório o curso de BES, também existe um regulamento complementar próprio elaborado pelo NDE e aprovado pelo colegiado do curso
[UTFPR-COENS, 2017]. Tal documento está disponı́vel na página oficial do BES da
UTFPR-DV e foi elaborado em consonância com a legislação e normas apresentadas
acima. O regulamento próprio de normas de estágio de alunos do BES tem o objetivo
de estabelecer os procedimentos complementares de informação, orientação, assistência,
execução e avaliação do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) do curso.
O regulamento próprio de estágio do BES da UTFPR conta oito capı́tulos que apresentam: (i) considerações preliminares; (ii) condições para a realização do estágio; (iii)
matrı́cula e duração do estágio curricular obrigatório; (iv) da utilização de atividades de
pesquisa, extensão e inovação tecnológica como estágio curricular obrigatório; (v) avaliação do estágio; (vi) cronograma de atividades e documentação; e (vii) deposições finais.
Destaca-se que todo o processo de estágio e sua melhora contı́nua são responsabilidade do
Professor Responsável pelas Atividades de Estágio (PRAE) – que é o docente, amparado
por portaria da direção – que coordena todas as atividades de estágio no curso. Dada a
importância do PRAE diante dos objetivos do BES, tal docente tem vaga garantida no
colegiado do curso por força de regulamento [UTFPR, 2016b, 2012b].
Nesse regulamento está previsto o ECO, com carga horária mı́nima de 400 horas,
podendo ser desenvolvido em no máximo duas Unidades Concedentes de Estágio (UCE),
desde que respeitada a carga horária mı́nima de 100 horas em cada uma das UCE.
Para a realização do ECO, o estudante deverá ter cumprido as disciplinas, no mı́nimo,
até o 6º (sexto) perı́odo, com aproveitamento, desde que a área do conhecimento de
realização do estágio não implique em uso de conhecimentos ainda a serem adquiridos em
disciplinas do 7º (sétimo) perı́odo ou do 8º (oitavo) perı́odo curso. Nesse caso, a realização
do estágio só ocorrerá após o aluno ter cursado com aproveitamento a disciplina que seja
base para um bom aproveitamento do estágio. Cada caso será julgado pela coordenação
do curso, junto com responsável por estágios do curso e do campus.
A Figura 36 apresenta um fluxograma genérico sobre o processo de estágio do BES
envolvendo o supervisor de estágio, o aluno, o PRAE e o orientador de estágio. É
importante destacar que o PRAE constantemente divulga tal fluxograma entre alunos
para fomentar a prática do estágio assim que possı́vel por regulamento.
Para avaliação do estágio, o aluno irá confeccionar um Relatório Final de Estágio
Curricular Obrigatório e o apresentará para uma banca composta por docentes que irão
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Figura 4: Processo de realização de estágio Obrigatório no BES da UTFPR-DV

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS e PRAE.
atribuir uma nota ao aluno, de acordo com critérios referentes a redação do relatório,
apresentação e clareza e segurança nas respostas dadas durante a arguição da banca.
Além da nota atribuı́da pela banca avaliadora, a nota final do ECO será calculada
utilizando também a notas dadas pelo supervisor (designado pelo chefe da unidade em
que o estagiário desenvolveu suas atividades) e pelo orientador do estágio.
É necessário ressaltar que as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário devem
estar relacionadas de forma clara com as áreas de atuação do Curso de BES.
A instituição possui cadastro informatizado de empresas que ofertam estágio, junto ao
Departamento de Estágios e Cursos de Qualificação Profissional (DEPEC) da DIREC.
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Tanto o cadastro quanto a operacionalização do termo de estágio são realizados pelo referido Departamento através de sistema informatizado. A observância dos cumprimentos
regimentais do estágio fica a cargo do Coordenador do Curso apoiado pelo PRAE.
Além do sistema informatizado utilizado pela DIREC, o curso de BES conta também
com um Sistema Integrado de Atividades Complementares, Orientações e Estágios (SIACOES)25 . Esse sistema permite o gerenciamento de bancas de ECO por meio da alocação
de bancas, geração de relatórios e submissão de arquivos. Tal sistema também permite
que os alunos do curso tenham acesso a cópias dos documentos referentes ao seu estágio
e também há um banco de relatórios finais de ECO (no qual podem fazer o download de
todos os relatórios já submetidos por outros alunos). A Figura 5 apresenta algumas telas
do sistema supracitado. É importante salientar que tal sistema é um recurso importante
para o PRAE, que pode utilizar informações e relatórios para sugerir e implementar
melhorias constantes no processo. Além disso, o sistema apoia a diminuição da burocracia
do processo de estágio, diminuindo o fluxo de documentos fixos. A Figura 5a apresenta
a tela de login do SIACOES, registrando informações sobre os processos incluı́dos no
sistema. A Figura 5b apresenta uma tela de registro de alunos em processo de estágio.
Figura 5: Sistema SIACOES para apoio ao processo de estágio do BES.

(a) Tela de Login com relatórios.

(b) Tela de usuário.

fonte: Elaborado pelo NDE do BES.
Cabe ressaltar também que atualmente existem 19 (dezenove) empresas relacionadas
às áreas de atuação do Curso de BES que possuem um convênio de estágio com a
UTFPR-DV. O convênio de estágio estabelece os termos das cláusulas e condições para
concessão do estágio, além das obrigações da UTFPR e da unidade concedente de estágio.
Por exemplo, em maio de 2018 constatou-se que mais de 90% as empresas conveniadas na
área do curso possuim estagiários ou funcionários que são alunos do BES daUTFPR-DV.
Visando melhorar a eficiência processo de estágio e também a integração entre o
ensino e mundo de trabalho, o processo de estágio é constante avaliado e monitorado
pelo professor responsável pela atividade de estágio e também pela coordenação do curso
de BES. Como formas de avaliação para melhoria do processo de estágio, três estratégias
têm sido adotadas: (i) visitas às empresas concedentes de estágio, em busca do feedback
dos proprietários e funcionários dessas empresas; (ii) aplicação de questionários aos alunos
25

Acesse: https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes/
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visando identificar o nı́vel de inserção profissional; e (iii) no site oficial do curso, existe
um link (estilo fale conosco), no qual, qualquer pessoa pode fazer crı́ticas, sugestões
ou comentários referentes ao processo de estágio.Com bases nos dados obtidos com as
avaliações mencionadas, medidas são planejadas e tomadas ações para a melhoria do
processo de estágio.

2.6

Atividades Complementares

O artigo num. 3 das DCNs em computação [MEC, 2016] estabelecem que para cursos
de graduação em Engenharia de Software, é fundamental que exista o desenvolvimento
de atividades complementares que sejam capazes de incentivar o estudante a melhorar,
aumentar e desenvolver os conhecimentos e habilidades, adquiridas ao longo do curso.
Sendo assim, o BES da UTFPR-DV acredita que as atividades complementares sejam
instrumentos importantes para enriquecer o perfil profissional e social dos alunos, sendo
essencial dentro do processo de formação de recursos humanos que este documento fomenta.
Para a implementação das atividades complementares, o BES da UTFPR-DV segue
as seguintes normativas:
• Regulamento das Atividades Complementares dos cursos de Graduação da UTFPR
– Aprovado por meio da resolução num 61/06 – COEPP, de 01 de setembro de 2006
e retificado pela resolução num. 56/07 –COEPP, de 22 de junho de 2007 [UTFPR,
2007d];
• Tabela de pontuação das atividades complementares do BES da UTFPR (Elaborada
pelo NDE e Aprovada em Reunião de Colegiado do Curso - Ata n° 02/2018 de
16/05/2018) [UTFPR-COENS, 2018b].
Visando a implementar de modo bem sucedido as Atividades Complementares dentro do BES da UTFPR-DV, alinhando o estabelecido pelas DCNs, normas internas e
anseios do curso, existe a figura do Professor Responsável pelas Atividades Complementares (PRAC). Esse docente – que tem vaga assegurada no colegiado do curso [UTFPR,
2016b, 2012b] – é responsável por orquestrar as atividades dentro do curso, aperfeiçoando
processos e divulgando as mesmas diante dos alunos.
Diante do apresentado, é importante afirmar que as Atividades Complementares do
BES da UTFPR-DV têm como objetivos básicos flexibilizar o currı́culo, propiciar aos
discentes a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, visando uma
formação acadêmica mais completa ao fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e principalmente atividades de extensão.
As Atividades Complementares são componentes curriculares que visam enriquecer e
incrementar o perfil do discente, alavancando o desenvolvimento de suas habilidades, co-
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nhecimentos, competências e atitudes, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico,
as quais são reconhecidas mediante processo de avaliação.
Podem ser consideradas atividades complementares a participação comprovada em
projetos de pesquisa, monitoria, iniciação cientı́fica, projetos de ensino e extensão, projetos
de empreendedorismo e inovação, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos,
conferências,disciplinas oferecidas por outros cursos e instituições de ensino, além de
atividades de cunho social e interesse coletivo.
A carga horária das Atividades Complementares de Graduação é de 180 horas, consoante com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR - Aprovado
pela resolução num. 19/12 – COGEP de 01 de junho de 2012. [UTFPR, 2012a].
A UTFPR define as Atividades Complementares como obrigatórias, dividindo-as em
três grupos:
Grupo 1 – atividades de complementação da formação social, humana e cultural;
Grupo 2 – atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; e
Grupo 3 – atividades de iniciação cientı́fica, tecnológica e de formação profissional.
No Grupo I estão incluı́das participações nas atividades esportivas; participação com
aproveitamento em cursos de lı́ngua estrangeira; participação em atividades artı́sticas e
culturais; participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter artı́stico ou cultural; participação como expositor em mostra artı́stica ou cultural; participação
em cursos e atividades de formação pessoal que não sejam na área de formação do curso;
participação em eventos ou palestras não relacionados diretamente à área de formação do
curso.
No Grupo II estão agrupadas a participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição; participação
efetiva em trabalho voluntário, atividades comunitárias, Centros Interdisciplinares de
Pesquisa e Atenção à Saúde (CIPAS), associações de bairros, brigadas de incêndio e
associações escolares; participação em atividades beneficentes; atuação como instrutor em
palestras técnicas, seminários, cursos da área especı́fica, desde que não remunerados e de
interesse da sociedade; engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de reforço escolar; participação em projetos de extensão, não remunerados, e de
interesse social; organização de atividades beneficentes e campanhas sociais de doação;
participação em campanhas sociais de doação (sangue, cadastro doador medula óssea,
etc.); participação no desenvolvimento de sistemas, processos e outros de interesse coletivo,
com distribuição gratuita (sob orientação de Professor).
E no Grupo III encontram-se a Participação em cursos extraordinários da sua área
de formação, de fundamento cientı́fico ou de gestão; participação em palestras, congressos e seminários técnico-cientı́ficos (palestras ou similares, congressos ou seminários de
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abrangência internacional, congressos ou seminários de abrangência nacional, congressos
ou seminários de abrangência regional); participação como apresentador de trabalhos em
palestras, congressos e seminários técnico-cientı́ficos; participação em projetos de iniciação
cientı́fica e tecnológica, relacionados com o objetivo do curso; participação como expositor
em exposições técnico-cientı́ficas; participação efetiva na organização de exposições e
seminários de caráter acadêmico; publicações em revistas técnicas; publicações em anais
de eventos técnico-cientı́ficos ou em periódicos cientı́ficos de abrangência local, regional,
nacional ou internacional; estágio não obrigatório na área do curso; trabalho com vı́nculo
empregatı́cio, desde que na área do curso; trabalho como empreendedor na área do
curso; estágio acadêmico na UTFPR; participação em visitas técnicas organizadas pela
UTFPR; participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento
curricular de interesse do Curso, desde que tais disciplinas/unidades curriculares tenham
sido aprovadas pelo Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico
do Curso; participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico, Incubadora Tecnológica;
participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares; participação em defesas
de estágio curricular e de trabalho de conclusão de curso; ministrante de curso remunerado
na área de formação do curso; participação em grupos de estudo ou grupo de pesquisa
na área do curso; monitoria em disciplinas do curso; participação em maratonas, desafios
e demais atividades em equipe, ou individualmente, relacionadas à área de formação do
curso; premiação em maratonas, desafios e demais atividades em equipe, ou individualmente, relacionadas à área de formação do curso; participação no desenvolvimento de
Software com professor responsável; contribuição reconhecida em projeto de software livre.
São consideradas para validação como Atividades Complementares as atividades realizadas a partir do segundo perı́odo até o prazo máximo para conclusão do curso, sendo que,
no momento em que julgar ter os documentos necessários para avaliação, o discente deverá
protocolar requerimento de solicitação de avaliação visando validar a carga horária de sua
atividade à pontuação proposta para cada grupo. Para tanto, o SIACOES26 também dá
apoio ao processo de submissão de atividades complementares para aviação do docente
responsável, possibilitando relatórios aos alunos, ao coordenador e ao PRAC. O SIACOES
permite, então, que por meio de acessos onlines pelo discente, o gerenciamento de sua
documentação e acompanhamento das validações. A Figura 6 apresenta algumas telas do
SIACOES para apoio às atividades complementares do BES da UTFPR-DV (Figura 6a
Relatório de atividades complementares de alunos e Figura 6b – análise documental de
alunos).
26

Acesse: https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes
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Figura 6: Sistema SIACOES para apoio ao processo de atividades complementares do
BES.

(a) Relatórios de Ativ. Compl.

(b) Análise documental de alunos.

fonte: Elaborado pelo NDE do BES.
No âmbito do BES, as atividades foram pontuadas de acordo com requisitos elencados
pelo NDE e aprovados em colegiado, definindo a pontuação para as atividades escolhidas
como essenciais para complementar a formação do discente de Engenharia de Software, e
assim atingir os objetivos do curso quanto ao perfil do egresso [UTFPR-COENS, 2018b].
A observância dos cumprimentos regimentais das Atividades Complementares fica a cargo
do Coordenador do Curso de BES apoiado pelo PRAC. Isso permite que o a cerimônia das
atividades complementares do BES permaneçam em um processo de melhoria contı́nua.

2.7

Trabalhos de Conclusão de Curso

O Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do BES da UTFPR-DV visa a servir de
instrumento para avaliar a diversidade dos aspectos da formação educacional dos discentes
do curso. Por meio do TCC é esperado que os alunos exercitem seus conhecimentos em
diferentes aspectos, promovendo a interdisciplinaridade, aliando teoria e prática em um
trabalho que demonstre maturidade acadêmica. Por isso, a problemática dos TCCs do
BES devem ser revisões de literatura contemporâneas bem fundamentadas. As soluções
propostas às problemáticas devem, então, ser validadas empiricamente seguindo algum
método cientı́fico (estudo de caso, prova de conceito, experimento, quase-experimento,
surveys, etc).
O TCC do BES da UTFPR-DV segue regulamentação definida pelo Regulamento
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para os Cursos de Graduação da UTFPR,
Resolução COGEP nº 18, de 11 de abril de 2018 [UTFPR, 2018d], que define o TCC como
uma atividade constituı́da por disciplinas/unidades curriculares previstas nos Projetos
Pedagógicos dos cursos de Graduação da UTFPR e tem como objetivos:
• Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o
curso de forma integrada;
• Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas
dentro das diversas áreas de formação;
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57

• Despertar o interesse pela aplicação do conhecimento como meio para a resolução
de problemas;
• Estimular o espı́rito empreendedor, por meio de desenvolvimento de projetos;
• Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas e
identificação de oportunidades existentes nos diversos setores da sociedade;
• Desenvolver a capacidade de análise e de busca de soluções para problemas sociais,
polı́ticos, tecnológicos, ambientais, éticos e metodológicos;
• Estimular a construção do conhecimento coletivo;
• Estimular a inter, multi e transdisciplinaridade;
• Estimular a inovação tecnológica, através da transferência de tecnologia, desenvolvimento de patentes e/ou comercialização dos resultados; e
• Estimular a articulação entre ensino e pesquisa.
Além do regulamento geral da UTFPR, o BES da UTFPR-DV conta com um Regulamento Complementar Próprio de TCC, aprovado pelo Colegiado do Curso, que segue as diretrizes do regulamento geral, tratando de questões especı́ficas do curso [UTFPR-COENS,
2018a]. O regulamento complementar próprio do BES descreve que o TCC consiste na
aplicação dos conhecimentos adquiridos em uma ou mais disciplinas da grade curricular
do BES, sendo uma atividade de natureza técnica, cientı́fica, social e ambiental, desenvolvido e implementado ou implantado individualmente pelo acadêmico. O regulamento
complementar também permite que vários acadêmicos desenvolvam o seu TCC em um
mesmo projeto, desde que estes apresentem trabalhos distintos e individuais, nos quais
devem ser explicitados suas respectivas contribuições.
Os regulamentos institucionais [UTFPR, 2018d, UTFPR-COENS, 2018a] estabelecem
que a observãncia de normas e implementação de melhorias contı́nuas nos processos de
TCCs dos cursos devem ser implementados pela figura de um Professor Responsável pelo
TCC (PRTC). Apoio à coordenação de curso, organização operacional de atividades,
divulgações e lançamentos de avaliações no sistema acadêmico são algumas das responsabilidades do PRTC.
Por força dos regulamentos supracitados, as atividades de TCC serão realizadas em
dois semestres, compondo duas disciplinas obrigatórias do currı́culo: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), ocorrendo no 7º perı́odo do curso, e Trabalho de Conclusão de
Curso II (TCC II), ocorrendo no 8º perı́odo do curso, com carga horária de 60 horas cada,
totalizando 120 horas. O TCC I envolve o planejamento das atividades e apresentação
do Projeto de Pesquisa na área do Curso, o qual será desenvolvido posteriormente na
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disciplina TCC II. No TCC II o aluno realizará a execução do projeto de pesquisa e a
elaboração de monografia, bem como a defesa final do trabalho.
O TCC I, por sua vez, se divide em duas etapas, contemplando a Proposta de TCC I
e o Projeto de TCC I. A Proposta de TCC I consiste em um documento que sumariza as
principais ideias do tema a serem desenvolvidas pelo acadêmico no TCC e é desenvolvida
juntamente com o professor orientador, sendo entregue em até 30 dias após o inı́cio
do semestre e submetida à avaliação de dois outros docentes, que emitirão seu parecer
e suas considerações sobre a proposta. O Projeto de TCC I é um documento que
contém, preferencialmente, o contexto, motivação, justificativa e objetivos do trabalho,
além da metodologia e resultados esperados, e é submetido à avaliação de uma banca, com
apresentação oral, a qual julgará a aprovação ou não do projeto, atribuindo uma nota a
este.
A orientação do TCC I e TCC II será exercida, preferencialmente, por professor lotado
na Coordenação do Curso de Engenharia de Software (COENS), podendo ser de outra
coordenação de curso do campus Dois Vizinhos, ou até mesmo de outro campus da
UTFPR, desde que o tema do projeto de pesquisa do TCC esteja relacionado com o
BES ou, então, com a Área de Ciência de Computação.
Quando a realização do TCC se dá na participação de um projeto maior, este projeto
poderá ser multidisciplinar, com participação de alunos de diferentes cursos, dependendo
da complexidade e abrangência do mesmo, com prévio consentimento da coordenação do
curso. No entanto, a elaboração da monografia e defesa final do trabalho serão individuais.
O TCC também poderá ser realizado em outras instituições públicas ou privadas, desde
que estas apresentem convênio de vı́nculo com a UTFPR-DV.
No que se refere ao depósito dos documentos de TCCs finalizados, o BES da UTFPR
segue a norma que estabelece procedimentos operacionais para o depósito de trabalho de
conclusão de curso de graduação e de especialização, dissertações e teses nas bibliotecas
da UTFPR [UTFPR, 2011]. Em tal norma são especificados os meios como o PRTC
deve lidar com os depósitos de TCCs. Seguindo tal norma, a produção desenvolvida
pelos acadêmicos no TCC, em forma de monografia, é submetida, em formato digital,
à biblioteca do Campus Dois Vizinhos, a qual fica responsável pelo cadastro das obras
no Repositório de Outras Coleções Abertas (ROCA) da UTFPR27 . No site do curso é
apresentado um link. que é atualizado todo semestre, contendo a listagem de trabalhos
de conclusão de curso já defendidos por alunos do BES da UTFPR-DV28 .
Adicionalmente, é importante destacar que no site oficial do curso são apresentados
diversos documentos de apoio ao discentes e manuais para execução de seu TCC. Dentre
tais documentos, destacam-se:
27
28

Acesse: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/
Acesse: https://coens.dv.utfpr.edu.br/site/curso/tccs/
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• Manuais de formatação em consonância com as Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR29 disponibilizadas na página do Sistema de Bibliotecas30 ;
• Templates em LATEX31 ;
• Templates nos formatos OpenOffice 32 ;
• Templates para projetos de TCC 1;
• Termos de Concordância do Professor Orientador para Proposta de TCC 1;
• Template de Parecer da Proposta de TCC 1;
• Template para monografia do TCC 1 e TCC 2;
• Ficha de Avaliação do Projeto de TCC 1 e TCC 2;
• Ficha de Acompanhamento das Atividades de Orientação de TCC;
• Formulário de Agendamento de Banca;
• Parecer do Professor Orientador para Elaboração de TCC em Lı́ngua Estrangeira;
e
• Modelo de Apresentação para Banca de TCC 1 e TCC 2.
Para apoiar o processo de TCCs dos alunos, o BES da COENS também conta com
o apoio do sistema SIACOES33 . O SIACOES apoia o processo de TCCs dos alunos
oferecendo amparo para: (i) acompanhamento de reuniões; (ii) submissão de projetos
e monografias por alunos; (iii) avaliação de projetos e monografias e cadastramento de
pareceres pela banca de avaliadores; (iv) agenda de bancas; (v) composição de relatórios
e gráficos úteis para o PRTC; (vi) repositório de TCCs e projetos.
A Figura 7 apresenta duas telas do SIACOES referentes à gerência dos processos de
TCCs do BES da UTFPR-DV. A Figura 7a apresenta um relatório acerca de orientadores
por semestre entre 2018 e o primeiro semestre de 2019. A Figura 7b apresenta um relatório
dos orientandos atuais por um docente.
29

Acesse:
Acesse:
31
Acesse:
32
Acesse:
33
Acesse:
30

http://www.utfpr.edu.br/dibib/normas-para-elaboracao-de-trabalhos-academicos
http://www.utfpr.edu.br/dibib
https://www.latex-project.org/
https://www.openoffice.org/
https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes
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Figura 7: Sistema SIACOES para apoio ao processo de TCCs do BES.

(a) Relatórios de Orientadores.

(b) Lista de Orientandos.

fonte: Elaborado pelo NDE do BES.
Por fim, visando a melhoria contı́nua do processo, sempre que conveniente ou, então,
ao final de cada semestre, o PRTC tem um ponto de pauta em reuniões de coordenação
para passar feedbacks sobre o processo. Em tal momento, é comum que o PRTC traga
estatı́sticas e pontos de discussão de melhorias. Desse modo, pode-se mencionar que
a observância dos cumprimentos regimentais do TCC do BES tem ficado a cargo do
Coordenador do Curso apoiado pelo PRTC.

2.8

Apoio ao discente

Os alunos do BES da UTFPR-DV têm apoios nos seguintes nı́veis:
• Apoio psicológico e psicopedagógico regulamentado;
• Auxı́lio estudantil;
• Grupo NAPNE – PcD;
• Apoio pedagógico – Programa de monitoria da UTFPR;
• Apoio pedagógico – Nivelamento do BES da UTFPR-DV;
• Apoio pedagógico – Tutoria e mentoreamento do BES da UTFPR-DV;
• Acompanhamentos pedagógicos diversos; e
• Apoio para relações Interinstitucionais.
Alguns dos apoios ao discente acima descritos são coordenados por meio do Núcleo
de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE), vinculado ao
Departamento de Educação (DEPED). Segundo o Regimento dos Campi da UTFPR
[UTFPR, 2009b], o NUAPE deve:
I I Promover acompanhamento psicopedagógico aos discentes;
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II Executar os programas de assistência estudantil da UTFPR;
III Prestar atendimento médico-odontológico aos discentes;
IV Prestar atendimento aos discentes com necessidades educacionais especiais;
V Gerenciar ações de educação inclusiva; e
VI Gerenciar o programa de moradia estudantil, inclusive internato, quando existirem.
Desse modo, o NUAPE é composto por equipe multiprofissional, formada por Assistentes Sociais, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Psicólogo, Intérprete e
Tradutor de Libras. As ações do NUAPE estão voltadas para possibilitar a permanência
do estudante na Universidade, considerando os aspectos sociais, econômicos, psicológicos,
pedagógicos e de saúde.
Pos isso, a seguir são apresentados cada um dos apoios destacando detalhes e embasamentos institucionais:
1) Apoio psicológico e acompanhamento psicopedagógico: O apoio extraclasse e psicopedagógico ao discente da UTFPR-DV, é realizado e coordenado pelo DEPED. O
acompanhamento psicológico dos alunos do BES é realizado com a finalidade de auxiliar
o estudante em relação às dificuldades acadêmicas e pessoais que possam influenciar
negativamente em seu desempenho acadêmico, desfavorecendo seu crescimento pessoal.
O apoio psicológico oferecido aos alunos engloba ações pontuais como, por exemplo,
palestras com temas especı́ficos e mesas redondas sobre temas relevantes para saúde mental
e qualidade de vida na academia. Adicionalmente às ações pontuais, o acompanhamento
psicológico oferece as orientação vocacional e orientação de carreira. Por fim, é importante
destacar que o DEPED do campus conta com o apoio e parceria do CAPs – Centro de
Atenção Psicossocial, organizado e mantido pelo municı́pio de Dois Vizinhos34 .
3) Grupo NAPNE – PcD (Pessoa com Deficiência): No quesito acessibilidade, a
UTFPR-DV conta com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especı́ficas –
NAPNE – PcD. O NAPNE é um comissão permanente que articula processos e pessoas
para a implantação/implementação de ações voltadas à acessibilidade e qualidade de vida
de discentes com algum tipo de deficiência. A comissão tem como objetivo principal
consolidar a cultura da educação para a convivência, aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. Além
de constantes adequações de infra-estrutura, o NAPNE cuida de questões de inclusão.
Entre tais questões de inclusão, destacam-se: Pessoas com altas habilidades; Pessoas
com condutas tı́picas (sı́ndromes, esquizofrenia, etc.); Deficientes fı́sicos permanentes;
Deficientes fı́sicos temporários, como vı́timas de acidentes; e Transtornos globais. Entre
as ações no NPNE – PcD, destacam-se:
34

Acesse: https://caps-contato.site/caps-em-dois-vizinhos-pr/
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1. Acompanhamento individual pela equipe multidisciplinar a cada acadêmico que tiver
seu processo deferido;
2. Curso básico de Libras para servidores e comunidades interna e externa;
3. Palestras, minicursos e oficinas com temáticas referentes à inclusão e à acessibilidade;
4. Realização da “Semana da Inclusão”;
5. Apoio pedagógico aos coordenadores e docentes no trato aos alunos com necessidades
especı́ficas;
6. Compra de materiais acessı́veis – PROGRAMA INCLUIR (Programa institucional
cujo objetivo é Trazer mais acessibilidade e “derrubar” as barreiras arquitetônicas
que impedem pessoas com algum tipo de deficiência de participarem da vida acadêmica dos campus da UTFPR);
4) Apoio pedagógico – Programa de monitoria da UTFPR: disponibiliza aos estudantes com dificuldades em conteúdos em diferentes disciplinas, atendimentos extra sala
para auxı́lio e retirada de dúvidas. Esse atendimento é realizado por outro estudante,
selecionado em edital especı́fico considerando-se entre outros atributos, o desempenho
acadêmico que recebe bolsa ou não e que já passou pela disciplina com bom desempenho
acadêmico. O programa de monitoria disponibiliza vagas para monitores na modalidade
paga (bolsa) e voluntária. O referido programa desperta nos estudantes o interesse pelo
ensino e oportuniza sua participação na vida universitária em situações extracurriculares.
Para o caso do BES da UTFPR-DV, a coordenação tem notado que a monitoria é uma
prática exitosa de apoio ao discente, haja vista que disciplinas que ofertam monitorias
têm tido número reduzido de reprovas;
(5) Apoio pedagógico - Nivelamento do BES da UTFPR-DV: Em todos inı́cios de
semestre, os calouros (alunos ingressantes) e alunos periodizados no segundo perı́odo do
BES podem participar do programa de nivelamento do BES da UTFPR-DV. As atividades
de nivelamento consistem de aulas presencias e aulas EaD coordenadas pelos professores
do BES. A organização das aulas é viabilizada pela coordenação e a execução das aulas
conta com o apoio de alunos veteranos do curso e com o apoio do ambiente Moodle35 .
Sendo assim, a cada semestre é lançado um conteúdo programático que será ministrado em
cada disciplina de nivelamento. As aulas para o BES são ministradas em duas disciplinas
genéricas: “Programação” e “Pré-Cálculo”. Os conteúdos são selecionados visando a
possibilitar que os alunos tenham uma iniciação e adaptação tranquila e coerente com
o curso de graduação a ser realizado. Sendo assim, o objetivo do nivelamento do BES
é alinhar os alunos para o inı́cio do curso, então poderá haver assuntos do ensino médio
35

Acesse: https://moodle.utfpr.edu.br
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na programação. A carga horária prevista para o nivelamento do BES é de 20 horas por
semestre. Os alunos participantes obtêm um certificado de atividades complementares;
6) Apoio pedagógico – Tutoria e mentoreamento do BES da UTFPR-DV: O objetivo
do Programa de Tutoria do BES da UTFPR-DV é dar apoio ao aluno de graduação fora
da sala de aula, em assuntos acadêmicos ou pessoais. Em termos acadêmicos, o tutor
(coordenador) e um estagiário auxiliam os alunos com esclarecimentos e planejamento de
ações que facilitem o seu desempenho acadêmico na Universidade, orientando-os sobre
a relevância das disciplinas obrigatórias, sobre formas de estudar, sobre escolhas de
disciplinas optativas, sobre como lidar com situações de trancamento e reprovações e,
nesses casos, como se recuperar e se adequar à grade do curso.
7) Acompanhamentos pedagógicos diversos: Além dos acompanhamentos descritos
acima, o DEPED coordena diversas iniciativas com a finalidade de apoiar os estudantes
em suas dificuldades de aprendizagem, ampliando condições para um bom desempenho
acadêmico. Este acompanhamento engloba, entre outras ações pontuais: Oficina sobre
Técnicas de Estudos, acompanhamento Desempenho Acadêmico, Acompanhamento Índices de Evasão, Programa Lı́deres de Turma, Acompanhamento Representações Estudantis,
Avaliação do Docente pelo Discente; Ações relativas à Inclusão;Promoção de cultura.
8) Apoio para relações Interinstitucionais: A participação dos discentes em intercâmbios é apoiada pela instituição através do Departamento de Relações Interinstitucionais,
ligada a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC), que é responsável
por programas de intercâmbios internacionais para realização de estágios e estudos, como
o Programa Ciência Sem Fronteiras e Mobilidade Estudantil. Dentre tais programas,
destaca-se o MEI (Mobilidade Estudantil Internacional). A MEI é o processo que possibilita o afastamento temporário do estudante para estudo em instituições estrangeiras
conveniadas, prevendo que a conclusão do curso se dê na UTFPR.

2.9

Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa

O coordenação do BES faz uma gestão visando à captação de alunos, a melhora de
conceitos positivos nas avaliações do MEC e ENADE (quando existir enquadramento
para o BES), a melhora contı́nua do ensino, pesquisa e extensão, pela infraestrutura
de ensino, diminuição de evasão, pelo estudo da viabilidade financeira, pelos estudos
de mercado da IES, pelos comentários que os alunos tecem nas mı́dias sociais, pelo
relacionamento e integração entre os professores e também entre os discentes. Um dos
principais instrumentos utilizados para a gestão é o processo de avaliação interno e externo.
O BES da UTFPR-DV, assim como os demais cursos da UTFPR, desenvolve um
processo de auto-avaliação em consonância com o SINAES. A auto-avaliação do BES está
relacionada com os seguintes aspectos:
• à melhoria da qualidade da educação superior;
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• à orientação da expansão de sua oferta;
• ao aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;
e
• ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições
de educação superior, por meio da valorização da sua missão pública, da promoção
dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da
autonomia e da identidade institucional.
A auto avaliação institucional é planejada e desenvolvida pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA), em atendimento à legislação vigente, cuja composição, organização,
competências e normas de funcionamento são definidas em Regulamento próprio, aprovado
pelo Conselho Universitário. Cabe a CPA conduzir os processos de avaliação internos da
instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anı́sio Teixeira (INEP).
A Avaliação na UTFPR compreende um conjunto de ações que tem por objetivo
a apreciação sistemática dos processos que envolvem a comunidade docente, técnicos
administrativos, discentes e comunidade externa. A avaliação institucional é composta
pela auto-avaliação e pela Avaliação externa e é desenvolvida através dos seguintes instrumentos:
• Avaliação de desempenho do servidor em cargo de chefia;
• Avaliação do desempenho dos servidores pela chefia imediata;
• Avaliação do desempenho do servidor em cargo de chefia pelos subordinados;
• Avaliação do desempenho docente pelo discente;
• Avaliação dos setores;
• Clima organizacional; e
• Relatório de Gestão e Ouvidoria.
Todos estes processos encontram-se devidamente implementados e em funcionamento e
ocorrem com o intuito principal de mensurar indicadores, quantitativos e qualitativos, e, a
partir destes, orientar a gestão em todas as instâncias. Para tanto, alunos e servidores são
incentivados pela coordenação de curso a participar dessas avaliações, de forma que todos
tenham a oportunidade de expressar-se e contribuir com o processo de gestão democrática
do campus.
Além da CPA central com sede na reitoria, cada campus da UTFPR possui um Núcleo
da Comissão Própria de Avaliação. Essa comissão vem realizando ações em parceria com
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a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho dos servidores do campus e suas
coordenações. Dentre as ações realizadas destacam-se as seguintes:
1. Avaliação dos setores, do servidor em função de chefia e do servidor técnico-administrativo:
- divulgação via redes sociais e e-mail e fixação de cartazes de incentivo para a
realização das avaliações nos setores, bem como divulgação e orientação em sala de
aula para identificação dos setores para os alunos. O resultado desta avaliação é
socializado com os integrantes do setor para avaliação e correção dos problemas; e
2. Avaliação do Docente pelo Discente:
• Sensibilização dos coordenadores, docentes e discentes sobre a importância da
avaliação do Docente pelo Discente;
• Explicação dos itens da avaliação do docente pelo discente e orientações sobre
a realização das avaliações com calouros para apresentação do sistema de
avaliação e esclarecimento de dúvidas;
• Elaboração de cartazes para divulgação da avaliação, dispostos nos murais e
principais pontos de circulação de alunos;
• Instalação de terminais em locais estratégicos de maior circulação dos alunos;
• Disponibilização de um dos laboratórios de informática para a realização das
avaliações;
• Utilização da rede social e e-mails para divulgação das avaliações e incentivo à
realização destas; e
• Palestra sobre Avaliação Institucional, com ênfase na Avaliação do Docente
pelo Discente.
O docente avaliado pode acessar o resultado de sua avaliação, bem como sua chefia
imediata. A devolutiva aos alunos ocorre via sistema acadêmico, cabendo às coordenações,
a orientação do acesso.
Assim, uma ação realizada pela Coordenação do Curso, com apoio da Diretoria de Graduação e Educação Profissional e a equipe pedagógica do Núcleo de Ensino é diagnosticar
problemas existentes no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, buscar
saná-los. Estas ações são executadas quando constatado notas baixas na avaliação do
docente, na média da turma ou em casos de recebimento de reclamações. Nestas situações,
realiza-se um trabalho direto com o professor no sentido de analisar suas metodologias
de ensino e as problemáticas existentes, visando orientá-lo e buscar alternativas mais
adequadas para seu caso. A partir destas ações tratando os problemas isoladamente,
têm-se conseguido melhorar o processo de ensino-aprendizagem e obter resultados mais
positivos.
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No âmbito do curso, o NDE do BES aprimora o PPC em um processo conjunto e
constante com o colegiado do curso, com os professores lotados no curso e também com
aqueles que ministram aula no curso. São realizadas reuniões pedagógicas no inı́cio de cada
semestre e reuniões ordinárias da coordenação do Curso e Colegiado. Com a experiência
vivida pelos professores no decorrer dos semestres são propostas sugestões referentes a
carga horária e ementas de disciplinas, atividades complementares, TCC e estágio, além
de questões pedagógicas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem.
O NDE do curso também se mantém atento aos referenciais curriculares nacionais, no
sentido de buscar um perfil de egresso que satisfaça as necessidades da profissão e atenda
à legislação vigente.

2.10

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem

A coordenação do Curso de Engenharia de Software incentiva a utilização das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs) por meio dos recursos disponı́veis na Universidade,
que ocorrem em várias instâncias.
No campus, a utilização de TICs é coordenada pela Coordenação de Tecnologia na
Educação (COTED)36 , que tem como competência:
I – Implementar modelos de infraestrutura de Tecnologia Aplicada à Educação;
II - Implementar ações de capacitação para metodologias e uso de ferramentas de apoio
ao ensino;
III – Executar projetos e programas de cursos a distância;
IV – Coordenar a utilização de novas tecnologias de apoio ao ensino;
V – Implementar diretrizes e regulamentos dos cursos de educação a distância;
VI – Acompanhar a aplicação dos regulamentos e normas, no âmbito da educação a
distância; e
VII – Propor e implementar modelos didáticos e de gestão, nas diversas modalidades e
nı́veis de cursos ofertados a distância.
As ações da COTED também passam pelo apoio e assessoramento da comunidade
interna e externa nas áreas de ensino, pesquisa e extensão voltados ao uso e disseminação
das Tecnologias na Educação, por meio de parcerias e convênios.
36

Acesse:
http://www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/
dirgrad/coted
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Entre as ações relacionadas a este tópico, destaca-se o estı́mulo ao uso de Recursos
Educacionais Abertos (REA), que são materiais disponı́veis em formato digital que podem
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem por intermédio ou não do professor.
A PROGRAD estimula a produção de REAs através de editais para financiamento de
projetos de desenvolvimento de REAs lançados periodicamente. São exemplos de REAs as
imagens (jpeg, giff, bmp, cdr, tiff, eps ...), animações (gif, swf..), programas executáveis e
aplicativos, vı́deos (avi, rm, ram, mov, mp4...), apostilas e documentos de texto (pdf, word,
odt...), áudios (mp3, ogg, mid...), apresentações (ppt, odb...), páginas e sites entre tantos
outros os quais são utilizados em tutoriais, videoaulas, banco de questões, simuladores,
banco de imagens, apostilas e livros digitais, cursos on-line, etc.
Outro recurso também disponı́vel na Universidade é o Ambiente Virtual de Ensino
e Aprendizagem (AVEA), disponı́vel na plataforma Moodle37 , o qual o professor pode
disponibilizar atividades e aulas à distância. A quase totalidade dos docentes do curso
de Engenharia de Software disponibilizam seus materiais através da plataforma Moodle,
permitindo também que os acadêmicos submetam atividades avaliativas através desta
plataforma, que permite também ao docente enviar comentários de tais atividades.
Em alguns casos, atividades avaliativas também são realizadas pela plataforma Moodle, por meio da submissão de tais atividades ou aplicação de questionários com questões
de múltipla escolha ou discursivas. A plataforma Moodle também disponibiliza um
aplicativo para dispositivos móveis, que pode ser utilizado pelos acadêmicos.
Além disso, o acadêmico também pode acompanhar o seu rendimento acadêmico e
frequência, além do planejamento semestral, das disciplinas em que está matriculado
através do Portal do Aluno ou do aplicativo UTFPR Mobile Alunos, disponı́vel para
dispositivos móveis. É importante salientar que há um projeto, ainda não implementado,
para a oferta de vagas em turmas na modalidade Ensino à Distância (EaD) no curso
de Engenharia de Software para a disciplina de Álgebra Linear. Este projeto, que é de
responsabilidade da PROGRAD, tem como objetivo oferecer a disciplina, em um AVEA
(Moodle), o qual propiciará aos alunos a oportunidade de desenvolver o conteúdo das
disciplinas em seu tempo e ritmo. As vagas estarão disponı́veis para alunos que cursaram
a disciplina presencialmente e não obtiveram aprovação por nota.
É possı́vel ainda realizar videoconferências via acesso pela RNP, que pode ocorrer na
sala de videoconferência ou não, utilizando computador com acesso a internet, microfone e
webcam. A reserva é realizada antecipadamente e os usuários podem receber treinamento
para que todos os recursos disponı́veis possam ser utilizados de forma adequada, como
gravação, apresentação de slides, compartilhamento de documentos e conversação.
A instituição oferece ainda uma página web pessoal aos docentes vinculado ao domı́nio
.utfpr.edu.br38 o qual o professor pode organizar informações e disponibilizar materiais
37
38

Acesse: http://moodle.utfpr.edu.br
Acesse: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/
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didáticos, vı́deos-aula, etc. Também é disponibilizado um espaço de armazenamento
em nuvem, própria da instituição39 que pode ser utilizado pelos docentes para arquivar
conteúdo e compartilhar com os acadêmicos. O campus dispõe ainda de internet Wi-Fi
em vários ambientes facilitando o acesso dos alunos a estes recursos, e o acadêmico pode
obter acesso a computadores conectados à Internet através da Biblioteca, no Centro de
Convivência ou no Laboratório de Informática que é disponibilizado para uso geral.
No contexto de apoio a processos internos, o curso de Engenharia de Software ainda
tem à disposição dos acadêmicos e docentes do sistema SIACOES – mencionado anteriormente neste documento. O SIACOES tem o objetivo de gerenciar o fluxo de processo
de Atividades Complementares, Estágio (obrigatório e não obrigatório) e Trabalho de
Conclusão de Curso.
No que diz respeito às atividades complementares, o sistema permite que o acadêmico
envie seus certificados e que estes sejam validados pelo professor responsável pelas atividades complementares, possibilitando que o próprio acadêmico acompanhe a sua pontuação
nas Atividades Complementares à medida em que seus comprovantes são validados pelo
professor responsável.
Na área de estágios, o sistema permite também que o professor responsável efetue o cadastro dos acadêmicos que estão realizando estágio e controle a entrega da documentação,
tanto as de responsabilidade do acadêmico, do professor orientador ou do supervisor do
estagiário na empresa. Além disso, para o estágio obrigatório, o sistema permite efetuar
o agendamento de bancas de defesa, emitindo os documentos que deverão ser preenchidos
durante a avaliação do acadêmico e, posteriormente, possibilita ao professor responsável
pelas atividades de estágio efetuar o lançamento das pontuações atribuı́das pela banca
para que o acadêmico tenha acesso a elas.
Por fim, na área de Trabalho de Conclusão de Curso, o sistema possibilita que o
acadêmico registre o seu projeto e professor orientador de TCC, além de controlar todo
o envio de documentação. Também permite que o acadêmico e o professor orientador
registrem as reuniões de orientação ocorridas, definindo metas a serem atingidas para
a próxima reunião. Da mesma forma que o estágio, o sistema permite ao professor
responsável pelo TCC o agendamento de bancas, tanto de TCC I quanto TCC II, a
impressão de documentos que deverão ser preenchidos durante a execução da banca, e
o lançamento posterior das notas. Também permite aos membros da banca submeter
um arquivo contendo um feedback do documento escrito do acadêmico, da mesma forma
que permite ao acadêmico submeter tal documento via sistema para ser avaliado pelos
membros da banca.
39

Acesse: https://nuvem.utfpr.edu.br/
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Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é fundamental para promover melhorias
constantes tanto do ponto de vista metodológico quanto da atualização dos conteúdos
ministrados nas disciplinas, visto que o segmento tecnológico, onde o BES está inserido,
é bastante dinâmico e global. O BES da UTFPR-DV prima por acompanhar o desenvolvimento de docentes e discentes, por meio das seguintes estratégias:
1 – Semestralmente, ao final das avaliações de cada disciplina, cada docente disponibiliza um formulário da Suı́te Google para ser respondido, de maneira anônima, pelos
discentes. Neste formulário existem perguntas padronizadas dentro da coordenação
de Engenharia de software, sendo possı́vel medir a satisfação do discente diante
do conteúdo ministrado em cada disciplina., assim como identificar os conteúdos
considerados menos relevantes no ponto de vista dos discentes. Além disso, o
discente pode sugerir novos conteúdos a serem abordados na disciplina, uma vez que
a área de tecnológica e de desenvolvimento de software é dinâmica, onde as mudanças
acontecem rapidamente. Muitos discentes já possuem experiência e trabalham na
área, sendo assim interessante, sob o ponto de vista profissional, o alinhamento
das expectativas dos discentes com os conteúdos das disciplinas ministradas. Com a
aplicação, semestral deste formulário online o docente coleta dados sobre a avaliação
da disciplina ministrada, possibilitando melhorias em aspectos metodológicos, no
dinamismo das aulas, assim como a inserção e atualização de conteúdos. Após a
aplicação deste formulário e com os dados em mãos, o docente realiza uma reunião
de alinhamento com os alunos para sanar possı́veis dúvidas e discutir abertamente
sobre o propósito de cada conteúdo ministrado na disciplina. Sendo esta realizada de
maneira aberta, fica a cargo do docente mediar as discussões para melhor aproveitar
as informações oriundas dos discentes. Desta maneira, o docente consegue validar
as informações contidas nos formulários respondidos pelos discentes e realizar o
fechamento da disciplina.
2 – Anualmente, as informações geradas pelos formulários são compiladas e posteriormente analisadas em reunião do NDE. A análise visa considerar as proposições
referentes a metodologias de trabalho em sala de aula, assim como das sugestões de
mudanças de conteúdos em cada disciplina, incorporado atualizações e tendências
tecnológicas do mercado de trabalho. O NDE decide quando realizar as mudanças
nos conteúdos e na Matriz curricular do curso, caso necessário;
3 – Outra forma de avaliar os mecanismos de ensino e aprendizagem será acompanhando os resultados das provas do ENADE realizadas pelos discentes do curso, as
quais serão analisadas e registradas, como mecanismos para avaliar a assimilação
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de conteúdo por parte dos discentes, verificando o conhecimento adquirido pelos
discentes assim como a metodologia de ensino adotada;
4 – Como mecanismo para acompanhamento dos futuros egressos do BES, será implementada uma plataforma online, onde os egressos, via login e senha, incluirão suas
informações pessoais, profissionais/acadêmicas e seus contatos, a fim de acompanhar
o desenvolvimento dos mesmos diante do mercado/comunidade. Além disso, deverão
ser promovidos encontros de periodicidade anual entre egressos e discentes, por meio
de talks especı́ficos sobre o mercado de software ou durante eventos como a semana
acadêmica do curso, visando manter a proximidade dos egressos com a instituição e
proporcionar a troca de experiências entre os mesmos e a comunidade acadêmica.

2.12

Número de vagas

O número de vagas ofertadas por semestre no BES da UTFPR é 44 (quarenta e quatro)
vagas, totalizando 88 (oitenta e oito) vagas por ano.
O número de 44 vagas é pautado em um estudo institucional realizado pela reitoria
dentro do “Plano de Reestruturação e Expansão da UTFPR – REUNI” [UTFPR, 2007b].
Nesse acordo com o MEC, ficou explicitado que os primeiros curso de Engenharia de
instituição UTFPR – implantados no final da década de 1970 – foram estruturados para
turmas com 44 (quarenta e quatro vagas para ingressantes) – denominadas na época por
turmas com módulo 44. A medida que a instituição cresceu (década de 1980), alguns novos
bacharelados foram implantados e não puderam pelo módulo 44 devido às limitações de
infra-estrutura fı́sica e/ou pessoal/docente.
Quando foi feito o plano de reestrutura e expansão da UTFPR [UTFPR, 2007b],
o acordo feito com o MEC incluı́a a unificação a oferta em módulo de 44 vagas nos
cursos existentes (página 17 do UTFPR [2007b]). Assim, alguns cursos que tinha entradas
com menos alunos, foram padronizados durante o processo REUNI executado pela IES.
Naturalmente, novos cursos – caso do BES da UTFPR-DV – foram ofertados inicialmente
com 44 vagas para ingressantes.
Por meio de um estudo feito no NDE do curso, nota-se que as taxas de ocupação
no primeiro perı́odo perı́odo (ingressantes) do BES são boas, contemplando o número de
vagas em 100%. Analisando a série histórica do BES, nota-se que a procura pelo curso é
contı́nua e a relação candidatos/vaga tem uma média de 12 (candidatos para uma vaga).
Os números atualizados da série história do entradas do BES são apresentados na Tabela
2. A taxa de ocupação no primeiro perı́odo é sempre de 100%, sendo assim, analisando a
série histórica, o BES sempre teve o preenchimento de suas 44 vagas.
Por fim, no que se refere à demanda por profissionais da área de computação no
contexto regional, percebe-se que o BES tem papel fundamental em melhorar os cenários
de deficit de profissionais de T.I. Um estudo recente da Associação Brasileira de Empresas
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Tabela 2: Série histórica de procura pelo BES da UTFPR (2014/sem 2 a 2019/sem 1)
Ano
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019

Semestre
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

vagas

candidatos

candidato/vaga

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

656
565
747
503
581
473
545
384
307
367

14.91
12.84
16.98
11.43
13.20
10.75
12.39
8.73
6.98
8.34

de Software, visando a revelar panoramas e tendências do Mercado Brasileiro de Software
[ABES, 2018] mostra que o Brasil ainda tem pouco destaque no cenário mundial, ficando
atrás de paı́ses como Austrália, Canadá, China e França. De certo modo, apesar do
aumento pela procura de serviços e soluções de T.I em nı́vel mundial, o Brasil ainda é
protagonista somente no cenário latino-americano, sendo coadjuvante em cenários mais
globais. Considerando o cenário nacional, o estado do Paraná represente quase 6% da
fatia de mercado de software e serviços e o setor segue em franca expansão, com destaque
para o Sudoeste e Oeste do estado – onde diversas empresas do setor estão se formando,
inclusive em Dois Vizinhos (cidade sede do BES) e sua macro-região (Cascavel, Pato
Branco, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, etc).
Considerando um cenário recente, um estudo da ASSESPRO – Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – apresentou um Panorama do Setor de
Tecnologia da Informação e Comunicação 2019 de Paraná [ASSESPRO-PR, 2018]. Nesse
estudo, destaca-se, por exemplo que o Paraná criou 249 empregos no ramo somente em
fevereiro de 2019, com um crescimento de 40% em comparação ao mesmo perı́odo de 2018.
A maior taxa admissional aconteceu em Cascavel, com um aumento de 97%, seguido de
Pato Branco (53%), Londrina (53%) e São José dos Pinhais (46%). De forma geral, é
possı́vel afirmar que os discentes do BES têm conseguido se posicionar no mercado de
trabalho de T.I em âmbito regional/local.
2.12.1

Processo de ingresso

A admissão dos alunos é feita por processo seletivo definido pela UTFPR. A seleção dos
alunos ocorre duas vezes ao ano por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU regido
pela Portaria MEC n° 2/2010 e o ingresso é regido por edital próprio da UTFPR a cada
ano. Para concorrer às vagas do BES pelo SiSU, o estudante deverá realizar o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), observando os procedimentos próprios de inscrição.
O novo ENEM consiste de uma prova que abrange cinco diferentes áreas: (1) Ciências
Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); (2) Ciências da
Natureza e suas Tecnologias (Quı́mica, Fı́sica e Biologia); (3) Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias (Lı́ngua Portuguesa, Literatura, Lı́ngua Estrangeira (Inglês ou Espanhol),
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Artes, Educação Fı́sica e Tecnologias da Informação e Comunicação); (4) Matemática e
suas Tecnologias (Matemática); e (5) Redação.
No caso do curso de Engenharia de software, os pesos considerados são os seguintes:
Redação - peso 1; Matemática - peso 4; Português e Lı́ngua Estrangeira - peso 1; História,
Geografia, Sociologia e Filosofia - peso 1 e; Fı́sica, Quı́mica e Biologia - peso 2. O processo
de ingresso completo a ser seguido pela UTFPR pode ser acessado na ı́ntegra por meio
da Deliberação num. 04/2009 do Conselho Universitário da UTFPR (COUNI) [UTFPR,
2009a].
É importante destacar que o BES da UTFPR-DV respeita o estabelecido na lei federal
12.711 e o estabelecido pelas mudanças definidas no decreto federal 9.034/2017. Desse
modo, são devidamente observadas as vagas reservadas a pessoas que se autodeclararem
pretos, pardos, indı́genas e ou portadores de deficiência.
Com a adoção integral da Lei de Cotas, a UTFPR disponibiliza a reserva de 50% de
suas vagas para cotistas oriundos de escolas públicas, desde 2013. Das vagas para cotistas,
50% são destinadas aos candidatos oriundos de famı́lias com renda igual ou inferior a 1,5
salários-mı́nimos per capita e os outros 50% são destinados aos candidatos oriundos de
famı́lias independente de renda, ambos divididos entre os autodeclarados PPI (Pretos,
Pardos e Indı́genas) e os que não se enquadram no grupo PPI. Atualmente, temos 8
categorias de cotas, após inclusão dos portadores de deficiência (PCDs), através da Lei
13.409/2016.
Adicionalmente ao SiSU, quando existem vagas remanescentes, alunos podem ingressar
no BES da UTFPR-DV por meio dos seguintes editais especı́ficos:
• Transferência e aproveitamento de curso;
• Reopção de cursos de graduação; e
• Reingresso em cursos de graduação.

2.13

Particularidades da organização didático-pedagógica do BES
da UTFPR-DV

As seções a seguir apresentam particularidades da organização didático-pedagógica do
BES associadas à formação profissional dos discentes.
2.13.1

Relação do Curso com a Razão e Missão da Instituição

A fim de atender à visão da UTFPR, que é “ser modelo educacional de desenvolvimento
social e referência na área tecnológica” [UTFPR, 2017a], bem como sua missão de “promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, interagindo de
forma ética e produtiva com a comunidade para o desenvolvimento social e tecnológico”
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[UTFPR, 2017a], o curso de Engenharia de Software da UTFPR-DV busca atender à
latente demanda do sudoeste por profissionais que desenvolvam software de qualidade.
Além da criação de recursos humanos que sejam capazes de melhorar a Indústria de
Software local, o BES tem a missão de se tornar um ponto de referência para a formação
de bons profissionais, tanto para indústria, quanto para a academia.
O alinhamento do curso de Engenharia de Software com a razão e missão da UTFPR
se dá, principalmente, por meio de três iniciativas que vem sendo praticadas:
• O BES da UTFPR-DV visa a se consolidar como um centro formador de profissionais
com competência técnica e cientı́fica para projetar, gerir, implementar, manter e
avaliar projetos de software com qualidade;
• Os egressos do BES devem ter competências para atuação profissional na academia
e na indústria de modo a contribuı́rem para o desenvolvimento tecnológico e para o
atendimento de necessidades do mercado regional e nacional; e
• O BES visa a formar recursos humanos que sejam capazes de lidar com problemas
do mundo real de modo a modelar, projetar e implementar soluções viáveis, eficazes
e adequadas.
2.13.2

Relação Teoria e Prática

A computação lida com aspectos teóricos, cientı́ficos e matemáticos para solucionar problemas computacionais de modo sistemático e repetı́vel por meio de algoritmos. Teoria
da computação, Ciência da Computação e, principalmente, Matemática são algumas das
áreas de estudo combinadas em cursos de computação [MEC, 2016].
O curso de Engenharia de Software tem uma grande relação teórico-prática. Aspectos
associados à definição de processos de desenvolvimento, automatização de atividades de ES
e avaliações empı́ricas são as principais tarefas teórico-práticas do engenheiro de software
contemporâneo. Assim, para que o formação do egresso rompa a dualidade entre teoria e
prática, é necessário que sejam praticadas atividades teóricas em simulações a ambientes
de desenvolvimento de software.
No do BES da UTFPR-DV, os aspectos teóricos são, geralmente, contemplados por
meio de aulas expositivas e materiais de estudo e leituras a serem selecionados pelos
docentes. Com o apoio de recursos didáticos como multimı́dia e quadro, conteúdos
teóricos são apresentados, contextualizados e debatidos sob a supervisão dos docentes.
Habitualmente, por meio do uso de softwares de apoio à aprendizagem como, por exemplo,
o moodle institucional da UTFPR40 , os alunos realizam atividades acerca de conteúdos
teóricos.
40

Acesse: https://moodle.utfpr.edu.br
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Os conteúdo práticos derivados a partir dos conteúdo teóricos abordados no BES
da UTFPR-DV são contemplados, principalmente, de três maneiras: (i) por meio de
Atividades Práticas Supervisionadas – Complementares de Carga Horária (APS-CCH);
(ii ) atividades práticas em sala de aula; e (iii) por meio de disciplinas integradoras
orientadas a projetos/problemas reais. Quanto às APSs, é importante destacar que a
complementação de cargas horárias dos cursos de bacharelado da UTFPR devem ser feitas
por meio de atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação
de docentes e realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às
atividades presenciais. No tocante às atividades práticas em sala de aula, destaca-se
que devido à natureza das atividades do engenheiro de software, o conteúdo de algumas
disciplinas permitem sua prática em laboratórios de informática ou, então, em laboratórios
especı́ficos, aproximando os alunos de ambientes laborativos reais. Por fim, destaca-se
que o BES da UTFPR-DV têm duas disciplinas integradoras nas quais os alunos, sob a
supervisão do docente, devem solucionar um problema real proposto por meio da prática
do conteúdo de diversas outras disciplinas da grade do curso, configurando um ambiente
de ensino-aprendizagem orientado á solução de um problema.
Além das atividades supracitadas, visando a respaldar a formação profissional prática
dos engenheiros de software egressos do BES, visitas técnicas, projetos de extensão,
estágios e estudos de caso são alguns dos mecanismos utilizados pelos docentes como
instrumento para aproximar alunos da sua realidade profissional.
2.13.3

Desenvolvimento de Competências Profissionais

O BES da UTFPR busca o desenvolvimento de competências profissionais por meio da
criação de situações e atividades que visem a colocar seus alunos diante de necessidades
reais de suas atuações. Para o desenvolvimento de competências profissionais dentro do
BES, são utilizadas três referências principais, a saber: (i) o PDI da UTFPR [UTFPR,
2017a]; (ii) as diretrizes curriculares para os cursos de graduação da UTFPR [UTFPR,
2012a]; e (iii) as DCNs para cursos de Engenharia de Software [MEC, 2016].
Assim, a educação profissional e tecnológica propiciada pelo BES da UTFPR-DV
deve contemplar o desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas, gerais e
especı́ficas, incluindo os fundamentos cientı́ficos e humanı́sticos necessários ao desempenho
profissional e a uma atuação cidadã [UTFPR, 2017a]. O curso contempla também o desenvolvimento de competências profissionais, gerais e especı́ficas, incluindo os fundamentos
cientı́ficos e humanı́sticos necessários ao desempenho profissional e atuação cidadã para
uma sociedade sustentável. Além disso, o currı́culo do curso contempla as competências e
habilidades definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Engenharia
de Software [MEC, 2016].
Além das abordagens em disciplinas, o desenvolvimento de competências dos alunos
do BES podem se contemplar de outras maneiras:
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• Trabalhos Práticos Supervisionados;
• Atividades de Iniciação Cientı́fica;
• Atividades de Extensão;
• Estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios;
• Atividades de Monitorias;
• Pré-incubação e incubação de empresas no Hotel Tecnológico da UTFPR-DV41 ; e
• Participações na Empresa Júnior do curso42 .
Sendo assim, por meio das atividades supracitadas espera-se o desenvolvimento de
competências e seus refinamentos de modo sólido e efetivo, configurando possibilidade de
transferência tecnológica da indústrias em diferentes aspectos.
2.13.4

Avaliação da Aprendizagem no BES

O Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem do BES da UTFPR-DV
segue o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da
UTFPR [UTFPR, 2016b].
Os artigos 33 e 35 do capı́tulo “VII – DO ENSINO, DO RENDIMENTO ESCOLAR
E DA APROVAÇÃO” do regulamento definem o sistema de avaliação:
• Art. 33 - O rendimento escolar será apurado através de:
I – verificação da frequência, quando couber;
II – avaliação do aproveitamento acadêmico.
• Art. 35 - A aprovação nas disciplinas presenciais dar-se-á por Nota Final, proveniente de avaliações realizadas ao longo do semestre letivo, e por frequência e a
aprovação nas disciplinas a distância dar-se á por nota final.
§ 1.o - O processo avaliativo é parte integrante do Projeto pedagógico do Curso e
deve ser construı́do coletivamente, visando atender o especificado nesse Regulamento.
§ 2.o - O número de avaliações, suas modalidades e critérios devem ser explicitados
no Plano de Ensino da disciplina/unidade curricular.
§ 3.o - Na modalidade a distância é obrigatória a realização de uma avaliação
presencial que prevalece sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras
formas de avaliação a distância
41
42

acesse: linkdoface
acesse: linkdoface
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§ 4.o - Para possibilitar a recuperação do aproveitamento acadêmico, o professor
deverá proporcionar reavaliação ao longo e/ou ao final do semestre letivo.
§ 5.o - Considerar-se-á aprovado nas disciplinas presenciais, o aluno que tiver frequência/participação igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e Nota
Final igual ou superior a 6,0 (seis), consideradas todas as avaliações previstas
no Plano de Ensino.
§ 6.o - Considerar-se-á aprovado nas disciplinas a distância, o aluno que tiver Nota
Final igual ou superior a 6,0 (seis), consideradas todas as avaliações previstas
no Plano de Ensino.
§ 7.o - A aprovação em Estágio Curricular Obrigatório, Trabalho de Conclusão de
Curso e Atividades Complementares seguirão regulamentos especı́ficos.
Os artigos 37 e 38 do capı́tulo “II - DO ENSINO, DO RENDIMENTO ESCOLAR E
DA APROVAÇÃO” do regulamento definem o sistema de avaliação para segunda chamada
e revisão de avaliações:
• Art. 37 - No caso do aluno perder alguma avaliação presencial e escrita, por
motivo de doença ou força maior, poderá requerer uma única segunda chamada
por avaliação, no perı́odo letivo.
• Art. 39 - É assegurado ao aluno o direito à revisão das avaliações, por meio
de requerimento, devidamente justificado, protocolado junto ao Departamento de
Registros Acadêmicos em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado.
Além disso, a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão
da pessoa com deficiência [BRASIL, 2015], capı́tulo IV, Art.28, inciso XIV, Decreto nº
7.611, de 17 de novembro de 2011, dispõe sobre a educação especial e o atendimento
educacional especializado, e Programa de Acessibilidade na Educação Superior. Na
UTFPR o DEPED e NUAPE apoiam a definição das estratégias de avaliação dos processos
de ensino-aprendizagem, avaliação diferenciada para pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e habilidades/superdotação, conforme é apresentado no artigo
41 do capı́tulo “VII - de ensino, do rendimento escolar e da aprovação” do regulamento
da organização didático-pedagógica da UTFPR [UTFPR, 2016b].
• Art. 41 - O aluno receberá acompanhamento do Núcleo de Acompanhamento
Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE) a pedido das Coordenações de
Curso.
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Flexibilidade Curricular

A flexibilidade curricular prevista para o BES da UTFPR visa a contemplar uma análise
sistêmica e global diante de dois aspectos principais: (i) flexibilização vertical; e (ii )
flexibilização horizontal.
A flexibilização vertical é entendida como a organização das disciplinas ao longo de
semestres, compreendendo dois aspectos: (i) o núcleo especı́fico e (ii ) a formação não
especı́fica. A seguir são descritos, de modo genérico, cada um dos núcleos e o modo como
os mesmos são contemplados dentro do BES.
• O núcleo especı́fico é composto das disciplinas do núcleo comum, cursadas por todos
os alunos e das disciplinas da habilitação especı́fica escolhida pelo aluno, previstas
na matriz curricular;
• O núcleo não-especı́fico é composto das disciplinas que não constam da matriz
curricular do curso escolhido pelo aluno, mas que constituem seus interesses para
complementar sua formação em outras áreas de interface, constituindo, assim, um
percurso interdisciplinar. Esse núcleo é composto necessariamente de uma opção
livre, em que o aluno pode cursar um determinado número de disciplinas fora da
sua habilitação, sem aprovação prévia dos colegiados e de uma formação complementar realizada em outros cursos, com autorização dos colegiados ou de um número
determinado de disciplinas da própria UTFPR que não constam do currı́culo do
aluno ou que são excedentes nos grupos de sua habilitação. Essa escolha fica a
critério do aluno. No caso do campus Dois Vizinhos da UTFPR, por exemplo, o
aluno pode direcionar seus esforços de conhecimento para disciplinas do agronegócio
e de áreas de agrárias (cursos de Agronomia ou Engenharia Florestal), haja vista
que esse é um setor de economia ativo na região Sudoeste do Paraná.
A flexibilização horizontal baseia-se na ampliação do conceito de currı́culo, de acordo
com o qual se entende que várias atividades acadêmicas podem ser respeitadas para
efeito de integralização de currı́culo. Em outras palavras, o BES permite que várias
atividades acadêmicas, que hoje já são desenvolvidas pelo estudante durante sua permanência na universidade, sejam contabilizados no seu histórico escolar como atividades
complementares ou enriquecimento curricular. Atividades como: projetos de extensão;
atividades de pesquisa nos moldes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Cientı́fica (PIBIC); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBIT);
Programa de Monitoria, Programa de Educação Tutorial (PET), Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), interação do curso com empresas e entidades
vinculadas ao mundo do trabalho, dentre outras.
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Diversidade e educação inclusiva

A temática da inclusão encontra ressonância na delimitação das polı́ticas, dos programas
e ações que visam a inserir socialmente os sujeitos excluı́dos dos processos escolares,
produtivos e culturais.
O processo de inclusão das normatizações legais se ampara na ideia da universalização
dos direitos humanos e presume uma sociedade democrática, na qual todos possam exercer
sua cidadania e onde vigore o respeito e a valorização da diversidade humana. Para isso é
necessário que um conjunto de ações polı́tico-administrativas seja estabelecido em várias
esferas sociais, dentre elas, no campo educacional.
Dessa forma, percebe-se que as polı́ticas públicas voltadas à inclusão necessitam garantir, em suma, o acesso às pessoas com necessidades especiais a seus direitos, permitindo
que esses sujeitos deixem de estar à margem da sociedade e que possam participar digna
e ativamente do processo social, o que pressupõe o reconhecimento de seus direitos.
Desse modo, estariam inseridos dentro da perspectiva de educação inclusiva grupos como:
povos e comunidades tradicionais (ciganos, quilombolas, indı́genas, comunidades rurais,
entre outros); grupos e pessoas que sofrem preconceitos decorrentes da orientação sexual,
cor, religião e gênero; pessoas com necessidades educacionais especı́ficas; pessoas com
deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades.
A educação inclusiva é, portanto, imprescindı́vel para o desenvolvimento de uma
sociedade que se quer plural e democrática, sendo que essa precisa considerar as diferenças
e a necessidade de um trabalho educacional que permita a aprendizagem e a convivência
na diversidade.
Assim, é preciso estabelecer no Projeto Pedagógico do Curso quais serão as ações para
atender aos grupos anteriormente citados e, principalmente, às pessoas com necessidades
educacionais especı́ficas e pessoas com deficiências.
2.13.7

Aproximação com entidades vinculadas ao mundo de trabalho

A aproximação do BES da UTFPR com entidades vinculadas ao mundo de trabalho se
dá por cinco maneiras distintas: (i) por meio de convênios de estágio firmados junto a
essas entidades; (ii) por meio de visitas técnicas em fábricas de software da região; (iii)
por meio de pesquisas aplicadas dentro das empresas de T.I; (iv) por meio de eventos
realizados em cooperação; e, por fim, (v) por meio da implementação de programas de
“residência de software”43 .
43

Acesse: http://portal.utfpr.edu.br/noticias/dois-vizinhos/parceria-2
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Matriz Curricular

A matriz curricular do BES da UTFPR-DV apresenta a materialização dos conteúdos
necessários à formação pretendida pelo Engenheiro de Software. A matriz implementada
dentro do BES tem dois objetivos:
• explicitar qual é a sequência lógica de aplicação de conteúdos e qual seriam os
requisitos, correquisitos ou os prérequisitos necessários para que o discente obtenha
o desempenho mı́nimo desejado para a aprovação e continuidade no curso;
• contemplar o perfil do egresso e a multidisciplinaridade requerida em cursos de
graduação da área de Engenharia de Software, conforme foi apresentado na Seção 1
deste documento e graficamente representado pela Figura 3f.
No contexto do BES da UTFPR-DV, A Figura 8 apresenta a matriz curricular elaborada para atender aos objetos expostos anteriormente. Institucionalmente, a Figura 8
representa a Matriz 29 da UTFPR.
Na matriz representada graficamente pela Figura 8 é possı́vel notar as dependências
e relações entre as unidades curriculares, bem como sua distribuição dentro dos oito (8)
perı́odos previstos para a conclusão do curso. Cada unidade curricular é representada
por uma referência na matriz, o nome completo da cada unidade também é apresentado.
Por fim, informações tais como, carga horária total, atividades práticas supervisionadas
(APS-CCH), quantidade de atividades práticas, quantidade de atividades teóricas, total
de aulas semanais, pré-requisitos e tipos de conteúdo também são explicitados.
2.14.1

Estrutura curricular e eixos de formação

O BES é um curso de exatas oriundo da matemática que tem como área central de
estudos a Engenharia de Software que é uma disciplina da Ciência da Computação criada
a partir da engenharia tradicional. Sendo assim, além das disciplinas de computação e
matemáticas, os cursos da área de Engenharia de Software fazem uso de disciplinas de
projetos, análises, medições e gestão de projetos de desenvolvimento de software. Para a
construção da matriz, foi considerada a “Resolução CNE/CES num 5, de 16 de novembro
de 2016” que estabelece diretrizes para matrizes de curso de Engenharia de Software [MEC,
2016].
Visando a atender o estabelecido na resolução CNE/CES nº 5, as disciplinas do BES
estão organizadas em torno de sete eixos articuladores: (i) matemática; (ii) programação;
(iii) ciências humanas, sociais e cidadanias; (iv) engenharia de software; (v) ciência da
computação; (vi) metodologia cientı́fica e tecnológica/ sı́ntese e integração; e (vii) gestão
e empreendedorismo. Na Figura 8, uma legenda de cores discrimina a distribuição das
unidades curriculares do BES em grupos formadores (eixos de formação). Para o BES,

Figura 8: Matriz curricular do BES da UTFPR-DV (Matriz 29)
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sete eixos/grupos de formação são definidos estando em consonância com as DCNs que
caracterizam o perfil do egresso. Esses eixos são:
• “Matemática”: é de conhecimento geral que a computação derivou da matemática,
se consolidando uma uma área teórico-prática da ciência na década de 50. Assim,
naturalmente, disciplinas de matemática são fundamentais para que o discente
obtenha conhecimentos básicos da área de computação, bem como raciocı́nio lógico
adequado para tomadas de decisão em projetos reais. No contexto do perfil do
profissional desejado, a matemática é presente em diversas atividades. Dentre elas,
destacam-se: métricas para aplicações de normas técnicas, estudos para qualificar
e quantifica trabalhos/projetos, estudos para gerencias projetos e, por fim, implementações técnicas de soluções diversas;
• “Programação (de computadores)”: programar computadores é requisito mı́nimo
para qualquer Engenheiro de Software. Sendo assim, esse eixo de formação torna-se
importante por um motivo simples: o engenheiro de software deve saber selecionar e
aplicar técnicas de Engenharia em projetos que serão programados (implementados).
No tocante às competências do profissionais, esse eixo de formação se relaciona com
o compreendimento de estruturas e caracterı́sticas de domı́nios de aplicação em diversos contexto e aos processos de construção de software, analisando e selecionando
tecnologias adequadas;
• “Ciências Humanas, Sociais e Cidadanias”: as ciências humanas versam sobre conhecimentos criteriosamente organizados da produção criativa humana e sendo estudas por diversas vertentes da ciência. No contexto do profissional o BES, destaca-se
que o software profissional e contemporâneo é desenvolvido de modo compartilhado
e, por isso, muitos aspectos sociais e cognitivos do ser humanos devem ser entendidos
para melhores produtividades nos projetos de software. Adicionalmente, tal eixo é
essencial para os discentes notarem que a condição humana, naturalmente, têm um
caráter múltiplo;
• “Ciência da Computação”: notadamente, considerando a pluralidade do curso, as
unidades curriculares do eixo formador de ciência da computação se fazem essências por conta do fomento ao estudo das técnicas, metodologias e instrumentos
computacionais capazes de automatizar processos e desenvolver soluções criativas
para problemas reais. É possı́vel afirmar que as unidades desse eixo formador
são essenciais por permitirem que os estudantes do BES pensem fora da caixa no
contexto de manterem a constante evolução da engenharia de software, melhorando
e aprimorando seus processos;
• “Metodologia Cientı́fica e Tecnológica/Sı́ntese e Integração”: tal eixo formador engloba duas áreas por conta de estarem associados à aplicação dos conhecimentos
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do curso para a implementação e validação e alguma solução prática. No mercado de trabalho, seja ele na acadêmia ou na indústria, os profissionais se veem
diante de situações de integração e sı́ntese de conhecimento cotidianamente. No
contexto dos alunos egresso do BES, é muito provável que suas vidas profissionais
pós-universidade sejam pautadas em projetos desafiadores que envolvam a multidisciplinaridade e sı́ntese de conhecimento. Adicionalmente, metodologias cientı́ficas
e tecnológicas, aplicadas de modo criterioso e sistemático, são essenciais para o
sucesso desses projetos. Por fim, afirma-se que esse eixo formador é transversal a
praticamente todas as competências desejadas para o egreso do BES; e
• “Gestão e Empreendedorismo”: a educação empreendedora é um compromisso institucional da UTFPR e, por isso, o BES dedica um eixo para tal causa. O mundo
contemporâneo está cada vez mais aberto para oportunidades de soluções tecnológicas. O incentivo ao empreendedorismo em ambiente acadêmico é essencial para que
os alunos em formação identifiquem oportunidades de negócio e ferramentas para
implementar soluções tecnológicas para tal. É importante salientar que tal eixo visa
a quebrar paradigmas, apresentando de modo precoce o mundo de negócios para os
alunos.
Abaixo é apresentada uma relação entre os eixos formadores do BES e as competências
desejadas para o perfil do egresso. A saber:
(i) matemáticas: As unidades curriculares de matemática do BES estão associadas,
principalmente, a duas competências dos egressos “XI - conceber, aplicar e validar princı́pios, padrões e boas práticas no desenvolvimento de software” e “IX - qualificar e
quantificar seu trabalho baseado em experiências e experimentos”. Assim, as disciplinas
associadas são: “Álgebra Linear - AG21S”, “Matemática Discreta - MD21S” e “Probabilidade e Estatı́stica - PE25S”;
(ii) programação: As unidades curriculares de programação visam a contemplar três
competências do egresso do BES: “III - analisar e selecionar tecnologias adequadas para
a construção de software;”, “VI - integrar sistemas de software;”, e “X - exercer múltiplas atividades relacionadas a software como: desenvolvimento, evolução, consultoria,
negociação, ensino e pesquisa;”. No que se refere às disciplinas do eixo programação,
o BES contempla: “Algoritmos I - AG21S”, “Algoritmos 2 - SG22S”, “Estruturas de
dados - ED23S”, “Programação Orientada a Objetos - PO23S”, “Programação para Web
1 - PW24S”, “Programação para Web 2 - PW25S”, e “Linguagem de Programação LP25S”, “Programação para Dispositivos Móveis - PD26S” e “Programação Concorrente
e Distribuı́da - PC27S”;
(iii) ciências humanas, sociais e cidadanias: As disciplinas do eixo de ciências sociais
e humanas estão associadas, de modo genérico, a duas competências do egresso: “VII
- gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes, com limitações de
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custos, tempo e com análise de riscos;” e “X - exercer múltiplas atividades relacionadas
a software como: desenvolvimento, evolução, consultoria, negociação, ensino e pesquisa;”.
As disciplinas associadas a esse eixo são: “Inglês Instrumental - IN21S”, “Ética, normas
e postura profissional - EP27S”. Adicionalmente, os alunos devem escolher no mı́nimo
uma disciplina optativa dentre um catálogo de cinco disciplinas. São elas: “Comunicação
Oral e Escrita - CO29S”, “História e Cultura Afro-Brasileira - HB29”, “Libras 1 - LB29S”,
“Libras 2 - LI29S” e “Qualidade de Vida - QU29S”.
(iv) engenharia de software: Estão diretamente ligadas ao catálogo de competências
do egresso do BES. Sendo assim, diversas das competências dos egressos são contempladas
por meio das disciplinas elencadas no presente eixo. Entre tais competências, destacam-se:
“I - investigar, compreender e estruturar as caracterı́sticas de domı́nios de aplicação em
diversos contextos que levem em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas,
individualmente e/ou em equipe;”, “II - compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software;”, “V - avaliar a qualidade de
sistemas de software;”, “VI - integrar sistemas de software;”, “VII - gerenciar projetos de
software conciliando objetivos conflitantes, com limitações de custos, tempo e com análise
de riscos;”, “VIII - aplicar adequadamente normas técnicas;”, “IX - qualificar e quantificar
seu trabalho baseado em experiências e experimentos;”, “X - exercer múltiplas atividades
relacionadas a software como: desenvolvimento, evolução, consultoria, negociação, ensino
e pesquisa;”, “XI - conceber, aplicar e validar princı́pios, padrões e boas práticas no
desenvolvimento de software;”, “XII - analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software;” e “XIV - identificar e analisar problemas avaliando as necessidades
dos clientes, especificar os requisitos de software, projetar, desenvolver, implementar,
verificar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de
teorias, modelos e técnicas.”. Desse modo, as disciplinas associadas a essa área no BES
da UTFPR são: “Engenharia de Software - ES21S”, “Processo de Produção de Software
- PS22S”, “Análise Orientada a Objetos - AO24S”, “Requisitos de Software - RS24S”,
“Gerência de Configuração de Software - GC25S”, “Interação Humano Computador IH25S”, “Gestão de Projeto de Software - GS26S”, “Verificação e Validação - VV26S”,
“Qualidade de Software - QS27S”, “Arquitetura de Software - AS27S” e “Manutenção de
Software - MS28S”. (v) ciência da computação: Visa a contemplar unidades curriculares
que capacitem os alunos para o aprendizado e aplicação de técnicas, metodologias e
instrumentos computacionais, que automatiza processos e desenvolve soluções baseadas no
uso do processamento digital. As competências associadas a este eixo são: “III - analisar
e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software;”“XI - conceber, aplicar
e validar princı́pios, padrões e boas práticas no desenvolvimento de software;” e “XIV
- identificar e analisar problemas avaliando as necessidades dos clientes, especificar os
requisitos de software, projetar, desenvolver, implementar, verificar e documentar soluções
de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas.” As
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disciplinas que contemplam esse eixo dentro do BES da UTFPR-DV são: “Arquitetura
de Computadores - AC22S”, “Lógica para Computação - LC22”, “Banco de Dados 1 BD23S”, “Redes de Computadores - RC23S”, “Sistemas Operacionais - SO23S”, “Banco de
Dados 2 - BD24S”, “Fundamentos de Sistemas Inteligentes - FS26S”, “Sistemas Inteligentes
Aplicados - SI27S”, “Segurança e auditoria em Sistemas - SA28S”;
(vi) metodologia cientı́fica e tecnológica/sı́ntese e integração: Visa a capacitar o aluno
no que se refere à aplicação de metodologias de tanta para a ciência quanto à tecnologia.
Adicionalmente, esse eixo inclui disciplinas de sı́ntese e integração, haja vista que nelas
múltiplos conteúdos podem ser explorados. As competências do egresso associadas e eixo
são: “VII - gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes, com limitações
de custos, tempo e com análise de riscos;”,“IX - qualificar e quantificar seu trabalho
baseado em experiências e experimentos;” e “XI - conceber, aplicar e validar princı́pios,
padrões e boas práticas no desenvolvimento de software;”. As disciplinas associadas a esse
eixo são: “Oficina de integração 1 - OI24S”, “Metodologia de Pesquisa - MP25S”, “Oficina
de Integração 2 - OI26S”, “TCC 1 - TC27S” e “TCC 2 - TC28S”.
(vii) empreendedorismo: Está associado ao preparo e criação do espı́rito empreendedor
do discentes. Associadas às competências: “IV - conhecer os direitos e propriedades
intelectuais inerentes à produção e utilização de software;”, “VII - gerenciar projetos de
software conciliando objetivos conflitantes, com limitações de custos, tempo e com análise
de riscos;” e “XIII - identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções
inovadoras;”. As disciplinas que atendem a esse eixo são: “Gestão de Pessoas - GP22S”,
“Empreendedorismo e Inovação - EI26S” e “Mercado Produtor de Software – MP28S”.
A Figura 9 apresenta um gráfico de barras com a distribuição de unidades curriculares
da Matriz 29 do BES em eixos formadores. Considerando as 42 unidades curriculares do
BES (não levando em conta disciplinas optativas, estágio e atividades complementares) é
possı́vel notar um equilı́brio entre disciplinas de Eng. Software, Ciência da Computação e
Programação. Esse equilı́brio confirma o compromisso de apresentar o BES como um curso
equilibrado em conhecimentos técnico-práticos e teóricos, visando a formar um profissional
com conhecimento vasto em diversas áreas da computação e conhecimento aprofundado
em Engenharia de Software.
No que se refere à carga horária, pode-se fazer o mesmo paralelo de equilı́brio apresentado anteriormente. A Figura 10 apresenta uma representação de um gráfico de barras
para as cargas horárias do BES (em horas-aula) diante de cada um dos eixos formadores.
A Tabela 3 apresenta toda a distribuição de quantidades e cargas horárias de UCs
do BES em eixos formadores. A referida tabela não considera cargas horárias e UCs de
disciplinas optativas, estágio curricular obrigatório e atividades complementares.
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Figura 9: Distribuição do número de Unidades Curriculares (UCs) do BES em eixos
formadores

Figura 10: Distribuição das cargas horárias de UCs do BES em eixos formadores
2.14.2

Cargas Horárias

As seções a seguir apresentam as cargas horárias da disciplinas do BES da UTFPR-DV
distribuı́das pela sua natureza.
2.14.2.1

Carga horária de atividades teóricas do BES

Desconsiderando disciplinas optativas, atividades complementares e estágio curricular
obrigatório, estima-se que as atividades teóricas das disciplinas do BES fiquem em torno
de 1581 horas-aulas. O BES trabalha com horas-aula de 45 minutos. O somatório de
horas-aula práticas para as 42 UCs apresentadas na Figura8 é 93, sendo assim, considerando uma média de 17 semanas por semestre letivo, chega-se ao valor de 1.581
horas-aula de atividades práticas (1185.75 horas-relógio). A Tabela 4 apresenta um
sı́ntese das atividades teóricas do BES da UTFPR-DV.
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Tabela 3: Quantidade e cargas horárias de UCs de BES distribuı́das por eixo formador
Eixo Formador
Matemática
Programação
Ciência Humanas, Sociais e Cidadanias
Engenharia de Software
Ciência da Computação
Gestão e Empreendedorismo
Metodologia cientı́fica e Tecnológica/ Sı́ntese e Integração

# UCs
3
9
2
10
10
3
5

%UCs
7.1
21.4
4.8
23.8
23.8
7.1
11.9

C.H (aula
220
840
80
840
800
140
360

%CHs
6.71
25.61
2.44
25.61
24.39
4.27
10.98

Total

42

100%

3280

100%

Legenda: UCs – Unidades Curriculares (disciplinas), C.H – Carga Horária

2.14.2.2

Carga horária de atividades práticas e Atividades Práticas Supervisionadas (APS/CCHs) do BES

As atividades natureza prática do BES são diversas: implementações, projetos, estudos,
medições, criações de ferramentas. Tais atividades acontecem em diversas UCs e gradativamente aumentam sua complexidade conforme o aluno avança dentro dos perı́odos
do BES. De modo genérico, existem duas modalidades de atividades práticas: (i) aquelas
que acontecem dentro de sala de aula em ambiente de ensino-aprendizagem com o docente
presente; (ii) aquelas que acontecem em modo supervisionado, com o discente fazendo as
atividades sob a supervisão de um ou mais docentes – institucionalmente chamadas de
APSs/CCHs. Sobres as APS/CChs, configuram atividades acadêmicas que são desenvolvidas pelos alunos em horários distintos daqueles destinados às atividades
Desconsiderando disciplinas optativas, atividades complementares e estágio curricular
obrigatório, em suas 42 UCs, o BES da UTFPR-DV soma 1.105 horas-aula (828.75
horas-relógio) de atividades praticas da modalidade “i” acima descrita e 593 horas-aula
(444.75 horas-relógio) de atividades práticas no formato de APS/CCH. Somando-se
as duas modalidades, é possı́vel afirmar que um aluno do BES, considerando somente
disciplinas obrigatórias da grade, deve cursar 1.698 horas-aula (1.273,5 horas-relógio)
de atividades de natureza prática em sua formação.
Tabela 4: Total de cargas horárias práticas, teóricas e APS do BES (hora-aula e
hora-relógio)
AT - atividades teóricas
AP - atividades práticas
APS/CCH (práticas)

2.14.2.3

Total Horas-aulas
1581
1105
593

Total Horas-relógio
1185.75
828.75
444.75

Carga horária das Aulas a Distância (AD) do BES

A portaria num. 1.428, de 28 de dezembro de 2018 estabelece e normatiza sobre a oferta,
por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância
em cursos de graduação presencial [MEC-INEP, 2019]. Apesar da legalidade comprovada
pelo MEC, até a data de escrita deste PPC, o BES da COENS não oferta disciplinas na
modalidade AD.
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Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório

O estágio curricular obrigatório do BES segue regulamento institucional [UTFPR, 2014]
e regulamento próprio [UTFPR-COENS, 2017]. Em consonância com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR [UTFPR, 2012a], o BES tem estágios
com a carga horária de 400 horas-relógio.
2.14.2.5

Carga horária do TCC

Por força de regulamento[UTFPR, 2018d], o TCC é constituı́do por duas disciplinas –
TCC 1 (sétimo perı́odo) e TTC 2 (oitavo perı́odo). Além do regulamento institucional, o
BES conta com regulamento próprio [UTFPR-COENS, 2018a] para amparo às atividades
de TCC. As disciplinas de TCC 1 e TCC 2 do curso de Engenharia de Software tem como
objetivo o acompanhamento do discente na elaboração do projeto final de curso após o
cumprimento da disciplina de Metodologia da Pesquisa ofertado no quinto perı́odo. O
BES da UTFPR-DV tem seu TCC integralizado de 160 horas-aula (120 horas-relógio).
A Tabela 5 apresenta uma totalização das cargas horárias do TCC do BES, levando em
conta as UCs nas quais o TCC é contemplado.
Tabela 5: Totalização de carga horárias (horas-aula e horas-relógio) do TCC do BES
APS

AT

AP

TT

CHT

Trabalho de Conclusão de Curso 1
Trabalho de Conclusão e Curso 2

46
80

2
0

0
0

2
0

80
80

total

126

2

0

2

total horas-relógio

160
120 (hrs-relógio)

Legenda: APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal,
AP – Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total

2.14.2.6

Carga horária das Atividades Complementares

As atividades Complementares do BES seguem as regras estabelecidas nas Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR e do Regulamento das Atividades
Complementares dos Cursos de Graduação UTFPR, Resolução num. 56/07 – COEPP, de
22 de junho de 2007 [UTFPR, 2007d]. No curso de Engenharia de Software a carga horária
total destinada para atividades complementares é de 180 horas-relógio (240 horas-aula).
2.14.2.7

Carga horária das Atividades de Extensão

As atividades de extensão ainda não foram curricularizadas no BES da UTFPR-DV.
Devido à legislação vigente, o curso deve ser reformulado no ano de 2020 visando a atender
normas e executar no mı́nimo 10% de sua carga horária total na modalidade extensão
[ABMES, 2019]. Atualmente, cada docente do BES executa atividades de extensão com
um grupo de alunos individualmente. Tais ações são regulamentadas e registradas pela
DIREC de cada campus.
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Carga horária total

Visando a representar a carga horária total do curso, a Tabela 6 apresenta as horas-aula,
horas-relógio de referente às UCs incluı́das em cada eixo formador. Também são apresentadas as cargas horárias de: UCs optativas profissionalizantes, UCs optativas de Ciências
Humanas, Sociais e Cidadania, Atividades Complementares e, por fim, Estágio Curricular
Obrigatório. Dessa forma, nota-se que a integralização do BES da UTFPR-DV se dá em
3.205 horas-relógio e 4.274 horas-aula de atividades.
Tabela 6: Distribuição de cargas horárias considerando hora-aula e hora-relógio em eixos
formadores
Eixo Formador
Matemática
Programação
Ciência Humanas, Sociais e Cidadanias
Engenharia de Software
Ciência da Computação
Gestão e Empreendedorismo
Metodologia cientı́fica e Tecnológica/ Sı́ntese e Integração

C.H (aula)
220
840
80
840
800
140
360

C.H (relógio)
165
630
60
630
600
105
270

total (parcial)

3280

2460

180
40
533.3
240

135
30
400
180

4274

3205

Optativas Profissionalizantes
Optativas Humanas
Estágio Curricular Obrigatório
Atividades Complementares
total (final)
Legenda: C.H – Carga Horária

2.14.3

Conteúdos curriculares

O currı́culo desenhado para o BES da UTFPR-DV visa a atender competências e habilidades necessárias para profissionais com boa formação teórica e práticas, adaptando-se às
emergentes mudanças do mundo contemporâneo, em particular, às mudanças associação
à computação e ao desenvolvimento de software profissional. O currı́culo do BES é
caracterizado por uma conjunto de disciplinas obrigatórias e um conjunto de disciplinas
optativas.
Conforme pode ser observado na Figura 8, a Matriz 29 do BES da UTFPR-DV divide
os conteúdos curriculares de modo genérico em quatro núcleos de diferentes naturezas.
São elas:
• (i) B – conteúdos básicos: as disciplinas de conteúdo básico devem proporcionar
ao discente do BES uma formação básica cientı́fica e tecnológica, provendo meios
para o desenvolvimento de uma visão crı́tica sobre o cenário em que a profissão de
Engenheiro de Software está inserida. Dimensões históricas, técnicas, polı́ticas e
sociais são consideradas nessas disciplinas;
• (ii) P – conteúdos profissionalizantes: as disciplinas profissionalizantes do BES
tem o objetivo de fomentar no aluno a capacitação instrumental para estabelecer
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métodos de análise, métodos técnicos e estratégias para soluções de problemas
naturais da profissão de Engenheiro de Software. Adicionalmente, tais disciplinas
fomentam o aprofundamento teórico-prático de conteúdos abordados em disciplinas
de formação básica para que possa intervir no desenvolvimento profissional na área
da engenharia de software;
• (iii) PE – conteúdos profissionalizantes especı́ficos: as disciplinas profissionalizantes especı́ficas concentram em promover extensões e aprofundamentos do núcleo
profissionalizante. Adicionalmente, tais disciplinas permitem a caracterização de
modularidades e aprofundamento cientı́fico em determinadas áreas da ciência; e
• (iv) SIC – atividades de sı́ntese e integração de conhecimento: as disciplinas
cujo núcleo se enquadra na sı́ntese do conhecimento visa a aproximar o aluno do
BES do mundo real da profissão de engenheiro de software. Em tais disciplinas,
os conteúdos de unidades curriculares já cursadas, ou sendo cursadas, são cobrados
de modo ı́ntegro em projetos ou atividades que visam à solução de problemas. No
contexto do BES, tais UCs são essências para pluralizar nos discentes estratégias de
trabalho em grupo, usos de ferramentas de comunicação, recursos para tomadas de
decisão e, por fim, entregas de soluções efetivas.
2.14.3.1

Núcleo de UCs de conteúdos básicos (B) do BES da UTFPR-DV

Considerando o catálogo de unidades obrigatórias, as UCs do núcleo de conteúdos básico
(B) do BES são apresentadas na Tabela 7. Percebe-se uma predominância de UCs dos
perı́odo iniciais do curso. Adicionalmente, é possı́vel notar que não há disciplinas de
conteúdo básico do eixo formador de Engenharia de Software, haja vista que UCs de tal
eixo formador devem compor conteúdos profissionalizantes.
No que se refere à carga horária, nota-se que o conjunto de UCs do núcleo básico do
BES é integrado por 820 horas-aula. Dentre tais horas-aula, 122 se referem à APS, 561
horas-aula são de atividades teóricas e somente 136 horas-aula são práticas.
Fazendo uma análise mais aprofundada das UCs que compõem o núcleo básico do
BES, nota-se que a maior parte das cargas horárias estão concentradas em disciplinas
de programação (41.5%), seguido por disciplinas do grupo de matemática (26.8%) e
disciplinas de Ciência da Computação (17.1%). A Figura 11 apresenta um gráfico de
pizza contendo a distribuição completa de cargas horárias das disciplinas do núcleo básico
A Tabela 8 apresenta em detalhes informações dessa mesma distribuição, apresentando
somatórios de horas-aula e horas-relógio por eixo formador.
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Tabela 7: Representação de UCs pertencentes ao núcleo de conteúdos básicos (B) do BES
respectivos eixos formadores
Eixo Formador

Unidade Curricular

Sigla

Perı́odo

APS

AT

AP

TT

CHT

Ciência da
Computação
Ciência Humanas,
Sociais e Cidadanias

Arquitetura de Computadores
Lógica para Computação
Inglês Instrumental
Ética, Normas e
Postura Profissional
Álgebra Linear
Matemática Discreta
Probabilidade e Estatı́stica

AC22S
LC22S
IN21S

2
2
1

9
12
6

3
4
2

0
0
0

3
4
2

60
80
40

EP27S

7

6

2

0

2

40

AL21S
MD21S
PE25S

1
1
5

12
8
12

4
3
4

0
0
0

4
3
4

80
60
80

Metodologia de Pesquisa

MP25S

5

6

2

0

2

40

Algoritmos 2
Estrutura de Dados
Algoritmos 1

AL22S
ED23S
AG21S

2
3
1

18
15
18

3
3
3

3
2
3

6
5
6

120
100
120

122

561

136

698

820

Matemática
Metodologia cientı́fica e
Tecnológica/
Sı́ntese e Integração
Programação

Total (considerando 17 semanas)

Legenda: APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP – Atividade Prática presencial
semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total

Figura 11: Cargas horárias do núcleo básico por eixos formadores
2.14.3.2

Núcleo de UCs de conteúdos profissionalizantes (P) do BES da
UTFPR-DV

A Tabela 9 apresenta a relação de UCs obrigatórias do núcleo profissionalizante do BES.
As UCs são agrupadas pelos seus eixos formadores. No que se refere ao eixo formador,
nota-se um equilı́brio entre UCs de Engenharia de Software, Ciência da Computação e
Programação de Computadores. No que se refere ao perı́odo no qual tais as UCs de
conteúdos profissionalizantes são ofertadas, é possı́vel afirmar que tais disciplinas estão
distribuı́das igualitariamente ao longo dos perı́odos do curso.
Ao todo, é possı́vel notar que o egresso do BES, considerando disciplina obrigatórias,
deve cursar um total de 2.140 horas-aula de disciplinas profissionalizantes: 321 horas-aula
referentes a APS/CCH, 952 horas-aula teóricas, 867 horas-aula práticas.
Ao tecer uma análise mais aprofundada sobre a carga horária das UCs obrigatórias
enquadradas no núcleo profissionalizante (P) do BES, pode-se afirmar que há uma predominância do eixo formador que dá nome ao curso – Engenharia de Software – com
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Tabela 8: Núcleo básico do BES – distribuição de cargas horárias por eixos formadores
eixo formador

C.H (aula)

C.H (relógio)

Ciência da Computação
Ciência Humanas, Sociais e Cidadanias
Matemática
Metodologia cientı́fica e Tecnológica/ Sı́ntese e Integração
Programação

140
80
220
40
340

105
60
165
30
255

total

820

615

Legenda: C.H – Carga Horária

Figura 12: Cargas horárias do núcleo profissionalizante por eixos formadores
39.3% da carga horária total. Outro eixo formador que pode-se destacar é a Ciência
da Computação, com 30.8% da carga horária total do núcleo. Por fim, destaca-se que o
eixo formador de Programação apresenta uma parcela de 23.4% da carga horária total.
Utilizando uma representação de gráfico de pizza, a Figura 12 apresenta a distribuição de
cargas horárias completa para o núcleo profissionalizante.
A Tabela 10 apresenta em detalhes informações dessa mesma distribuição, apresentando somatórios de horas-aula e horas-relógio por eixo formador.
2.14.3.3

Núcleo de UCs de conteúdos profissionalizantes especı́ficos (PE) do
BES da UTFPR-DV

A Tabela 11 apresenta as UCs profissionalizantes especı́ficas do BES. Nota-se que, considerando as disciplinas obrigatórias, somente as duas UCs que compõem o TCC são
consideradas como sendo deste núcleo. Isso se dá pelo fato de que a maioria da disciplinas
profissionalizantes especı́ficas estão ofertadas de modo optativo. 160 horas-aula contemplam esse núcleo considerando disciplinas obrigatórias. Naturalmente, o egresso do BES
pode cursar um número variável de disciplinas do núcleo profissionalizante especı́fico,
dependendo das disciplinas optativas selecionadas por ele.
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Tabela 9: Representação de UCs pertencentes ao núcleo de conteúdos profissionalizantes
(P) do BES respectivos eixos formadores
Eixo Formador

Ciência
da
Computação

Engenharia
de
Software

Gestão
e
Empreendedorismo

Programação

Unidade Curricular

Sigla

Perı́odo

APS

AT

AP

TT

CHT

Banco de Dados 1
Redes de Computadores
Sistemas Operacionais
Banco de Dados 2
Interação Humano
Computador
Fundamentos de
Sistemas Inteligentes
Sistemas Inteligentes Aplicados
Segurança e Auditoria
em Sistemas
Engenharia de Software
Processo de Produção
de Software
Análise Orientada a Objetos
Requisitos de Software
Gerência de Configuração
de Software
Gestão de Projeto de Software
Verificação e Validação
Qualidade de Software
Arquitetura de Software
Manutenção de Software
Gestão de Pessoas
Empreendedorismo e Inovação
Mercado Produtor de Software
Programação Orientada a Objetos
Programação para Web 1
Programação para Web 2
Linguagem de Programação
Programação para
Dispositivos Móveis
Programação Concorrente
e Distribuı́da

BD23S
RC23S
SO23S
BD24S

3
3
3
4

15
12
12
15

3
2
2
2

2
2
2
3

5
4
4
5

100
80
80
100

IH25S

5

12

2

2

4

80

FS26S

6

9

2

1

3

60

SI27S

7

12

2

2

4

80

SA28S

8

12

2

2

4

80

ES21S

1

15

3

2

5

100

PS22S

2

15

3

2

5

100

AO24S
RS24S

4
4

12
12

2
2

2
2

4
4

80
80

GC25S

5

12

1

3

4

80

GP26S
VV26S
QS27S
AC27S
MS28S
GP22S
EI26S
MR28S
PO23S
PW24S
PW25S
LP25S

6
6
7
7
8
2
6
8
3
4
5
5

12
12
9
15
12
6
6
9
12
12
15
9

2
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
1

2
2
1
2
2
0
0
0
2
3
3
2

4
4
3
5
4
2
2
3
4
4
5
3

80
80
60
100
80
40
40
60
80
80
100
60

PD26S

6

15

2

3

5

100

PC27S

7

12

2

2

4

80

952

867

1.819

2.140

Total (considerando 17 semanas)

321

Legenda: APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP – Atividade Prática presencial
semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total

2.14.3.4

Núcleo de UCs de conteúdos de atividades de sı́ntese e integração
de conhecimento (SIC) do BES da UTFPR-DV

O BES, em sua grade de UCs obrigatórias, conta com duas UCs que são naturalmente
atividades de sı́ntese e integração de conhecimento (SIC): são as oficinas integradoras.
Caracterizadas pela baixa carga horária teórica, essas UCs são instrumentos valiosos
para aproximar o estudante de necessidades reais do setor produtivo do desenvolvimento
profissional de software. No BES, as UCs integradores têm o papel de desenvolver a
formação sociocultural e construir uma visão mais abrangente dos conhecimentos e estudos
que foram de maneira individual em diversos outras UCs. O Engenheiro de software
contemporâneo pode desempenhar uma série de atividades, desde desenvolvimento, até
a gerência de projetos e organizações, e, por isso, nas UCs de sı́ntese e integração de
conhecimento os estudantes podem desempenhar papeis em equipes de desenvolvimento
que muito se assemelham a funções reais do setor produtivo.
No que se refere à carga horária, conforme é apontado pelo Tabela 12, o BES da
UFPR-DV tem 160 horas-aula de conteúdo voltado para integração e sı́ntese de conheci-
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Tabela 10: Núcleo profissionalizante do BES – distribuição de cargas horárias por eixos
formadores
Eixo Formador

C.H (aula)

C.H (relógio)

Ciência da Computação
Engenharia de Software
Gestão e Empreendedorismo
Programação

660
840
140
500

495
630
105
375

total

2140

1605

Legenda: C.H – Carga Horária

Tabela 11: Representação de UCs pertencentes ao núcleo de conteúdos profissionalizantes
especı́ficos (PE) do BES respectivos eixos formadores
Eixo formador

Unidade Curricular

Metodologia cientı́fica
e Tecnológica/
Sı́ntese e Integração

Trabalho de Conclusão
de Curso 1 (TCC 1)
Trabalho de Conclusão
de Curso 2 (TCC 2)

Sigla

Perı́odo

TC27S

7

TC28S

8

Total (considerando 17 semanas)

APS

AT

AP

TT

CHT

46

2

0

2

80

80

0

0

0

80

126

2

0

2

160

Legenda: APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP – Atividade Prática presencial
semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total

mento. É importante salientar que as Estágio Curricular Obrigatório (400 horas-relógio)
e Atividades complementares (180 horas-relógio), pela sua natureza, também são consideradas como sendo atividades que promovem sı́ntese e integração do conhecimento.
Tabela 12: Representação de UCs pertencentes ao núcleo de conteúdos de sı́ntese e
integração de conhecimento (SIC) do BES respectivos eixos formadores
Eixo Formador
Metodologia cientı́fica e Tecnológica/
Sı́ntese e Integração

Unidade Curricular

Sigla

Perı́odo

APS

AT

AP

TT

CHT

Oficina de Integração 1

OI24S
OI26S

4
6

12
12

1
1

3
3

4
4

80
80

24

14

102

136

160

Total (considerando 17 semanas)

Legenda: APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP – Atividade Prática presencial
semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total

2.14.4

UCs por Semestre Letivo/Periodização no BES

A presente seção apresenta as UCs do BES distribuı́das dentro dos oito perı́odos (quatro
anos). Ao final, apresentam-se as disciplinas optativas à disposição dos discentes para
formações profissionalizantes especı́ficas. A composição de carga horária do BES por perı́odo letivo (semestre) é apresentada em detalhes na Tabela 13. Nota-se que a distribuição
de cargas horárias no decorrer dos perı́odos do BES é feita de modo a proporcionar ao
discente a oportunidade para adaptar-se ao meio universitário, sendo reduzida nos dois
primeiros perı́odos para que, então, após o terceiro perı́odo ser mais aguda, com picos de
10.29% de carga horária total sendo executada dentro de um perı́odo.
A Figura 13 apresenta um gráfico de barras no qual as UCs por perı́odo e atividades
como Estágio e Atividades complementares. Por meio da representação gráfica é notória
a importância as atividades de estágio para o futuro Engenheiro de Software, haja vista
que em torno de 534 horas-aula são consideradas.
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Tabela 13: Distribuição de carga horária do BES por perı́odo/atividade.
periodização

C.H (aula)

C.H (relógio)

% C.H total

Perı́odo 1
Perı́odo 2
Perı́odo 3
Perı́odo 4
Perı́odo 5
Perı́odo 6
Perı́odo 7
Perı́odo 8
Optativas Profissionalizantes
Optativas Humanas
Estágio
Ativ. Complementares

400
400
440
420
440
440
440
300
180
40
534
240

300
300
330
315
330
330
330
225
135
30
400
180

9.36%
9.36%
10.29%
9.83%
10.29%
10.29%
10.29%
7.02%
4.21%
0.94%
12.49%
5.62%

total

4274

3205

–

Legenda: C.H – Carga Horária

Figura 13: Distribuição da carga horária do BES por perı́odo/atividade
2.14.4.1

Perı́odo/Semestre 1

A Tabela 14 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o primeiro perı́odo do BES
da UTFPR-DV. Em resumo, o perı́odo é sintetizado da seguinte maneira:
• cinco unidades curriculares ao todo;
• 400 horas-aula de carga horária total;
• quatro UCs do núcleo básico de disciplinas;
• uma UC do núcleo profissionalizante; e
• 20 horas-aula por semana.

2.14.4.2

Perı́odo/Semestre 2

A Tabela 15 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o segundo perı́odo do BES
da UTFPR-DV. A sı́ntese do perı́odo é:
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Tabela 14: Perı́odo 1 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
UC
Álgebra Linear
Algoritmos 1
Inglês Instrumental
Engenharia de Software
Matemática Discreta

Sigla

PERÍODO 1 – BES
Núcleo
Eixo Formador

AL21S
AG21S

B
B

IN21S

B

ES21S
MD21S

P
B

Matemática
Programação
Ciência Humanas,
Sociais e Cidadanias
Engenharia de Software
Matemática

Total

APS

AT

AP

TT

CHT

12
18

4
3

0
3

4
6

80
120

6

2

0

2

40

15
8

3
3

2
0

5
3

100
60

59

15

5

20

400

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, B – Núcleo Básico, P – Núcleo
Profissionalizante.

• cinco unidades curriculares ao todo;
• 400 horas-aula de carga horária total;
• três UCs do núcleo básico de disciplinas;
• duas UCs do núcleo profissionalizante; e
• 20 horas-aula por semana.
Tabela 15: Perı́odo 2 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
UC
Algoritmos 2
Arquitetura de
Computadores
Gestão de Pessoas
Lógica para Computação
Processo de Produção
de Software

Sigla
AL22S

PERÍODO 2 do BES
Núcleo
Eixo Formador
B
Programação

APS
18

AT
3

AP
3

TT
6

CHT
120

AC22S

B

Ciência da Computação

9

3

0

3

60

GP22S
LC22S

P
B

Gestão e Empreendedorismo
Ciência da Computação

6
12

2
4

0
0

2
4

40
80

PS22S

P

Engenharia de Software

15

3

2

5

100

60

15

5

20

400

Total

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, B – Núcleo Básico, P – Núcleo
Profissionalizante.

2.14.4.3

Perı́odo/Semestre 3

A Tabela 16 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o terceiro perı́odo do BES
da UTFPR-DV. Abaixo é apresentado um resumo do perı́odo:
• cinco unidades curriculares ao todo;
• 440 horas-aula de carga horária total;
• uma UC do núcleo básico de disciplinas;
• quatro UCs do núcleo profissionalizante; e
• 22 horas-aula por semana.
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Tabela 16: Perı́odo 3 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
UC

Sigla

Banco de Dados 1
Estrutura de Dados
Redes de Computadores
Programação Orientada
a Objetos
Sistemas Operacionais

BD23S
ED23S
RC23S

PERÍODO 3 do BES
Núcleo
Eixo Formador
P
B
P

Ciência da Computação
Programação
Ciência da Computação

APS

AT

AP

TT

CHT

15
15
12

3
3
2

2
2
2

5
5
4

100
100
80

PO23S

P

Programação

12

2

2

4

80

SO23S

P

Ciência da Computação

12

2

2

4

80

66

12

10

22

440

total

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, B – Núcleo Básico, P – Núcleo
Profissionalizante.

2.14.4.4

Perı́odo/Semestre 4

A Tabela 17 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o quarto perı́odo do BES da
UTFPR-DV. Abaixo é apresentado um resumo do perı́odo:
• cinco unidades curriculares ao todo;
• 420 horas-aula de carga horária total;
• uma UC do núcleo de atividade de sı́ntese e integração de conhecimento;
• quatro UCs do núcleo profissionalizante; e
• 21 horas-aula por semana.
Tabela 17: Perı́odo 4 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
PERÍODO 4 do BES
Núcleo
Eixo Formador

UC

Sigla

Análise Orientada a Objetos
Banco de Dados 2
Requisitos de Software

AO24S
BD24S
RS24S

P
P
P

Oficina de Integração 1

OI24S

SIC

PW24S

P

Programação para Web 1

Engenharia de Software
Ciência da Computação
Engenharia de Software
Metodologia cientı́fica
e Tecnológica/
Sı́ntese e Integração
Programação

total

APS

AT

AP

TT

CHT

12
15
12

2
2
2

2
3
2

4
5
4

80
100
80

12

1

3

4

80

12

1

3

4

80

63

8

13

21

420

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, P – Núcleo Profissionalizante, SIC –
Núcleo de Atividades de Sı́ntese e Integração.

2.14.4.5

Perı́odo/Semestre 5

A Tabela 18 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o quinto perı́odo do BES da
UTFPR-DV. Abaixo é apresentado um resumo do perı́odo:
• seis unidades curriculares ao todo;
• 440 horas-aula de carga horária total;
• duas UCs do núcleo básico de conhecimento;
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• quatro UCs do núcleo profissionalizante; e
• 22 horas-aula por semana.
Tabela 18: Perı́odo 5 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
UC

PERÍODO 5 do BES
Núcleo
Eixo Formador

Sigla

APS

AT

AP

TT

CHT

Programação para Web 2
Gerência de Configuração
de Software

PW25S

P

Programação

15

2

3

5

100

GC25S

P

Engenharia de Software

12

1

3

4

80

Metodologia de Pesquisa

MP25S

B

Probabilidade e Estatı́stica
Interação Humano
Computador
Linguagem de Programação

PE25S

6

2

0

2

40

B

Metodologia cientı́fica e
Tecnológica/
Sı́ntese e Integração
Matemática

12

4

0

4

80

IH25S

P

Ciência da Computação

12

2

2

4

80

LP25S

P

Programação

9

1

2

3

60

66

12

10

22

440

total

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, B – Núcleo Básico, P – Núcleo
Profissionalizante.

2.14.4.6

Perı́odo/Semestre 6

A Tabela 19 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o sexto perı́odo do BES da
UTFPR-DV. Abaixo é apresentado um resumo do perı́odo:
• seis unidades curriculares ao todo;
• 440 horas-aula de carga horária total;
• uma UC do núcleo de atividade de sı́ntese e integração de conhecimento;
• cinco UCs do núcleo profissionalizante; e
• 22 horas-aula por semana.
Tabela 19: Perı́odo 6 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
PERÍODO 6 do BES
UC
Programação para
Dispositivos Móveis
Fundamentos de
Sistemas Inteligentes
Gestão de Projeto
de Software
Oficina de Integração 2
Empreendedorismo e
Inovação
Verificação e Validação

Sigla

Núcleo

PD26S

P

FS26S

APS

AT

AP

TT

CHT

Programação

15

2

3

5

100

P

Ciência da Computação

9

2

1

3

60

GP26S

P

Engenharia de Software

12

2

2

4

80

OI26S

SIC

Metodologia cientı́fica
e Tecnológica/
Sı́ntese e Integração

12

1

3

4

80

EI26S

P

Gestão e Empreendedorismo

6

2

0

2

40

VV26S

P
total

Eixo Formador

Engenharia de Software

12
66

2

2

4

11

11

22

80
440

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, P – Núcleo Profissionalizante, SIC –
Núcleo de Atividades de Sı́ntese e Integração.
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Perı́odo/Semestre 7

A Tabela 20 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o sétimo perı́odo do BES da
UTFPR-DV. Abaixo é apresentado um resumo do perı́odo:
• seis unidades curriculares ao todo;
• 440 horas-aula de carga horária total;
• quatro UCs do núcleo profissionalizante de conhecimento;
• uma UC do núcleo básico do conhecimento;
• uma UC do núcleo profissionalizante especı́fico do conhecimento; e
• 20 horas-aula por semana.
Tabela 20: Perı́odo 7 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
PERÍODO 7 do BES
UC
Qualidade de Software
Ética, Normas e
Postura Profissional
Programação Concorrente
e Distribuı́da
Arquitetura de Software
Sistemas Inteligentes Aplicados

Sigla
QS27S

Núcleo
P

Trabalho de Conclusão de Curso 1

TC27S

PE

Eixo Formador
Engenharia de Software
Ciência Humanas,
Sociais e Cidadanias

EP27S

B

PC27S

P

Programação

AC27S
SI27S

P
P

Engenharia de Software
Ciência da Computação
Metodologia cientı́fica e
Tecnológica/
Sı́ntese e Integração

total

APS
9

AT
2

AP
1

TT
3

CHT
60

6

2

0

2

40

12

2

2

4

80

15
12

3
2

2
2

5
4

100
80

46

2

0

2

80

100

13

7

20

440

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, B – Núcleo Básico, P – Núcleo
Profissionalizante, PE – Núcleo Profissionalizante Especı́fico.

2.14.4.8

Perı́odo/Semestre 8

A Tabela 21 apresenta todas as disciplinas obrigatórias para o oitavo perı́odo do BES da
UTFPR-DV. Abaixo é apresentado um resumo do perı́odo:
• quatro unidades curriculares ao todo;
• 300 horas-aula de carga horária total;
• três UCs do núcleo profissionalizante de conhecimento;
• uma UC do núcleo profissionalizante especı́fico do conhecimento; e
• 11 horas-aula por semana.
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Tabela 21: Perı́odo 8 do BES – UCs, núcleos, eixos e cargas-horárias.
PERÍODO 8 do BES
UC
Manutenção de Software
Mercado Produtor
de Software
Segurança e Auditoria
em Sistemas
Trabalho de
Conclusão e Curso 2

Sigla
MS28S

Núcleo
P

MR28S

P

SA28S
TC28S

APS
12

AT
2

AP
2

TT
4

CHT
80

Gestão e Empreendedorismo

9

3

0

3

60

P

Ciência da Computação

12

2

2

4

80

PE

Metodologia cientı́fica e
Tecnológica/
Sı́ntese e Integração

80

0

0

0

80

113

7

4

11

300

total

Eixo Formador
Engenharia de Software

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, P – Núcleo Profissionalizante, PE –
Núcleo Profissionalizante Especı́fico.

2.14.4.9

UCs optativas

Após estar periodizado no quinto perı́odo do curso, o aluno do BES pode iniciar a execução
de suas disciplinas optativas. As UCs optativas do BES se dividem em duas modalidades:
• Optativas profissionalizantes especı́ficas: são UCs com conteúdos técnicos, práticos
ou teóricos que são úteis na formação profissional especı́fica dos alunos do BES.
Obrigatoriamente, os alunos do BES devem cursar, no mı́nimo, 180 horas-aula
dessa modalidade de UCs optativas; e
• Optativas da área de ciências sociais, humanas e humanidades: são UCs de conteúdos diversos da grande área das ciências humanas. Obrigatoriamente, os alunos do
BES devem cursar, no mı́nimo, 40 horas-aulas dessa modalidade de UCs optativas.
A Tabela 22 apresenta o catálogo de UCs profissionalizantes especı́ficas disponibilizadas pela BES (180 horas-aula, no mı́nimo). O objetivo do ofertamento de tais disciplinas é
propiciar ao discente a possibilidade do aprofundamento em tópicos diversos de seus interesse pessoal ou profissional. Uma sı́ntese sobre as disciplinas optativas profissionalizantes
do BES pode ser traçada da seguinte maneira:
• ao todo, 18 (dezoito) UCs optativas profissionalizantes são disponibilizadas;
• 900 horas-aula ao todo;
• 10 (dez) UCs são do eixo formador de Engenharia de Software;
• 5 (cinco) são do eixo formador de Ciência da Computação;
• 2 (duas) pertencem ao eixo de programação de computadores; e
• 1 (uma) pertence ao eixo de gestão e empreendedorismo.
A Tabela 23 apresenta o catálogo de disciplinas de UCs da área de ciências sociais,
humanas e humanidades ofertadas pelo BES da UTFP-DV (40 horas-aula, no mı́nimo). O
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Tabela 22: Disciplinas Optativas Profissionalizantes do BES da UFPR-DV.
OPTATIVAS PROFISSIONALIZANTES ESPECÍFICAS do BES
UC
Linguagens Formais e Autômatos
Processamento Digital de Imagem
Redes Neurais
Tecnologia da Informação
e Comunicação na Educação
Tópicos Especiais em
Ciência da Computação
Customização de
Sistemas Integrados
Experimentação em
Engenharia de Software
Engenharia de Software
para Jogos
Engenharia de Software
Educacional
Experiência do Usuário
Governança de T.I Verde
Integração de Software
Modelagem de Processos
Resolução de Problemas
Tópicos Especiais em
Engenharia de Software
Comércio Eletrônico
Desenvolvimento
Avançado de Software
Programação Desktop

Sigla
LF29S
PD29S
RV29S

Núcleo
PE
PE
PE

Eixo Formador
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação

APS
9
6
12

AT
2
2
2

AP
1
0
2

TT
3
2
4

CHT
45
30
80

TI29S

PE

Ciência da Computação

9

2

1

3

60

TE29S

PE

Ciência da Computação

9

2

1

3

45

CS29S

PE

Engenharia de Software

6

2

0

2

40

EE29S

PE

Engenharia de Software

6

2

0

2

40

EJ29S

PE

Engenharia de Software

12

2

2

4

80

ES29S

PE

Engenharia de Software

12

2

2

4

80

EU29S
GV29S
IS29S
MP29S
RP29S

PE
PE
PE
PE
PE

Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia

Software
Software
Software
Software
Software

12
6
6
6
6

2
2
2
2
2

2
0
0
0
0

4
2
2
2
2

60
30
30
30
30

TS29S

PE

Engenharia de Software

6

2

0

2

40

CE29S

PE

Gestão e
Empreendedorismo

12

4

0

4

80

DA29S

PE

Programação

6

2

0

2

40

PK29S

PE

Programação

total

de
de
de
de
de

12

2

2

4

60

153

38

13

51

900

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, PE – Núcleo Profissionalizante
Especı́fico.

objetivo do ofertamento de tais disciplinas é a possibilidade de formação e capacitação do
aluno do BES diante de questões éticas, étnicas, de direitos-humanos, polı́ticas e sociais.
Todas as disciplinas dessa modalidade são do eixo formados de ciências humanas, sociais
e cidadania.

2.15

Ementário

Esta seção visa a apresentar cada componente curricular do BES em detalhes. São
explicitadas: ementa, pré-requisitos, cargas horárias (APS, atividades práticas em sala de
aula, atividades teóricas em sala de aula e carga horária total) e as bibliografias básicas e
complementares de cada componente.
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Tabela 23: Disciplinas Optativas de Ciências Humanas, Sociais e Cidadanias do BES da
UFPR-DV.
OPTATIVAS HUMANAS do BES
UC

Sigla

Núcleo

Comunicação Oral e Escrita

CO29S

P

História e Cultura Afro-Brasileira

HB29S

P

Libras 1

LB29S

P

Libras 2

LI29S

P

Qualidade de Vida

QU29S

P

Estudos Culturais E
Relações Étnico-Raciais

EC29S

P

Direitos Humanos

DH29S

P

Eixo Formador
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias
Ciências Humanas,
Sociais e Cidadanias

total

APS

AT

AP

TT

CHT

6

2

0

2

30

6

2

0

2

30

6

2

0

2

30

6

2

0

2

30

6

2

0

2

30

9

3

0

3

45

6

2

0

2

30

45

15

0

15

225

Legenda: UC – Unidade Curricular, APS – Atividades Práticas Supervisionadas, AT – Atividade Teórica presencial semanal, AP –
Atividade Prática presencial semanal, TT – Carga horária total semanal, CHT – Carga Horária Total, P – Núcleo Profissionalizante.

2.15.1

Componentes Curriculares do primeiro perı́odo

Algoritmos 1 (AG21S) – Perı́odo 1
Ementa: Conceitos introdutórios de organização de computadores, sistemas operacionais, linguagens de
programação e compiladores. Lógica de programação. Tipos primitivos de dados, constantes e variáveis. Expressões
aritméticas, relacionais e lógicas. Atribuição de valores e expressões a variáveis. Estruturas de decisão. Estruturas
de controle. Transcrição de algoritmos para uma linguagem de programação.
Carga Horária: AT (3) AP (3) Total (90)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Ascencio, A. F. G. Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal, C C++ e Java.
3rd . São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2012.
• Farrer, H. Algoritmos Estruturados: Programação Estruturada de Computadores. 3rd . Belo Horizonte,
MG: LTC, 1999.
• de Oliveira, J. F.; Manzano, J. A. N. G. Algoritmos: Lógica Para Desenvolvimento de Programação de
Computadores. 28th . São Paulo, SP: Érica, 2016.
Bibliografia Complementar
• Schildt, H. C, completo e total. 3rd . São Paulo, SP: Pearson, 1997.
• Piva Junior, D.; Nakamiti, G. S.; de Mendonça Engelbrecht, A.; Bianchi, F. Algoritmos e Programação
de Computadores. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012.
• de Souza, M. A. F.; Gomes, M. M.; Soares, M. V.; Concilio, R. Algoritmos e Lógica de Programação.
2nd . São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011.
• Medina, M.; Fertig, C. Algoritmos e Programação: Teoria e Prática. 2nd . São Paulo, SP: Novatec,
2005.
• Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2012.
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Álgebra Linear (AL21S) – Perı́odo 1
Ementa: Matrizes e Sistemas Lineares.
Autovalores e Autovetores.
Carga Horária: AT (4) AP (0) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito

Espaços Vetoriais.

Transformações Lineares.

Produto Interno.

Bibliografia Básica
• Anton, H.; Rorres, C. Álgebra Linear com Aplicações. 10th . Porto Alegre, RS: Bookman, 2012.
• Bernardo Kolman, D. R. H. Introducao à Álgebra Linear Com Aplicações. 8th . Rio de Janeiro, RJ:
LTC, 2006.
• Lay, D. C. Álgebra Linear e Suas Aplicações. 2nd . Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1999.
Bibliografia Complementar
• Mello, J. L. P.; Barroso, J. M. Matemática: Construção e Significado. São Paulo, SP: Moderna, 2010.
• Leithold, L. Cálculo com Geometria Analı́tica. 3rd . São Paulo, SP: Harbra, 1994.
• Steinbruch, A.; Winterle, P. Introdução à Álgebra Linear. São Paulo, SP: Pearson Education fo Brasil,
1997.
• Ferreira, R. S. Matemática Aplicada às Ciências Agrárias: Análise de Dados e Modelos. Viçosa, MG:
UFV, 2001.
• Gelson, I. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Analı́tica. 7th . São Paulo, SP: Atual,
2013.

Engenharia De Software (ES21S) – Perı́odo 1
Ementa: Definição de sistema, software e Engenharia de Software. Contexto social e de negócio da Engenharia
de Software. Áreas do conhecimento da Engenharia de Software. Métodos de desenvolvimento de software.
Ferramentas.
Carga Horária: AT (3) AP (2) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Sommerville, I. Engenharia de Software. 9th . São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011a.
• Wazlawick, R. História da Computação. 1st . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016.
• Pressman, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7th . Porto Alegre, RS:
McGraw-Hill, 2011.
Bibliografia Complementar
• Wazlawick, R. Engenharia de Software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2013.
• de Pádua Paula Filho, W. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. 3rd . Rio de
Janeiro, RJ: LTC, 2009.
• Hirama, K. Engenharia de Software: Qualidade e Produtividade com Tecnologia. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2011.
• Schach, S. R. Engenharia de Software: Os Paradigmas Clássico e Orientado a Objetos. 7th . São Paulo,
SP: McGraw-Hill, 2009.
• Tsui, F.; Karam, O. Fundamentos de Engenharia de Software. 2nd . Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
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103

Inglês Instrumental (IN21S) – Perı́odo 1
Ementa: Estratégias e técnicas de leitura. Uso do dicionário. Formação de palavras. Aspectos gramaticais da
lı́ngua inglesa. Tradução. Vocabulário da área de informática. Leitura de gêneros acadêmicos voltados para a área
de informática.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Glendinning, E. H.; McEwan, J. Basic English for Computing: Student’s Book. New York, NY: Oxford
University Press, 2003.
• Cruz, D. T. English Online: Inglês Instrumental Para Informática. 1st . São Paulo, SP: DISAL, 2013.
• Gallo, L. R. Inglês Instrumental Para Informática: Modulo 1. 3rd . São Paulo, SP: Ícone, 2014.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

Arruda, C. C. English Plus: Livro do Professor. 1st . São Paulo, SP: Atlas, 1996.
Arruda, C. C. Inglês Básico para Informática. 1st . São Paulo, SP: Atlas, 1992.
Donin, E. S. Lı́ngua Estrangeira Moderna: Espanhol e Inglês. 2nd . Curitiba, PR: Atlas, 2006.
Marques, A. Basic English: Graded Exercises and Texts. 2nd . São Paulo, SP: Ática, 1992.
do Brasil, E. B. Dicionário Brasileiro da Lı́ngua Portuguesa. 14th . São Paulo, SP: Melhoramentos,
1995.

Matemática Discreta (MD21S) – Perı́odo 1
Ementa: Indução e recursão. Conjuntos e relações. Funções. Teoria dos números. Combinatória. Teoria dos
Grafos.
Carga Horária: AT (3) AP (0) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Menezes, P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática. 2nd . Porto Alegre, RS: UFRGS,
2005.
• Gersting, J. L. Fundamentos Matematicos para a Ciência da Computação. 5th . Rio de Janeiro, RJ:
LTC, 2004.
• Scheinerman, E. R. Matemática Discreta. 3rd . São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016.
Bibliografia Complementar
• IESDE Brasil Matemática. Curitiba, PR: IESDE, 2005.
• de Alencar Filho, E. Iniciação à Lógica Matemática. 3rd . São Paulo, SP: Nobel, 2002.
• Hazzan, S. Fundamentos de Matemática Elementar: Combinatória, Probabilidade. 8th . São Paulo,
SP: Atual, 2013.
• Leithold, L. Cálculo com Geometria Analı́tica. 3rd . São Paulo, SP: Harbra, 1994.
• Iezzi, G.; Murakami, C. Fundamentos de Matemática Elementar, 1. 9th . São Paulo, SP: Atual, 2013.
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Componentes Curriculares do segundo perı́odo

Arquitetura De Computadores (AC22S) – Perı́odo 2
Ementa: Introdução a Arquitetura de Computadores. Sistemas numéricos. Aritmética binária: ponto fixo e ponto
flutuante. Organização de computadores: memórias, unidade central de processamento, unidades de entrada e
saı́da, barramentos e interfaces de comunicação. Linguagens de montagem. Modos de endereçamento, conjunto de
instruções. Mecanismos de interrupção e de exceção. Organização de memória. Arquiteturas RISC e CISC.
Carga Horária: AT (3) AP (0) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Tanenbaum, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 6th . São Paulo, SP: Pearson Education
do Brasil, 2013.
• Weber, R. F. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. 4th . Porto Alegre, RS: Bookman, 2012.
• Stallings, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 8th . São Paulo, SP: Prentice-Hall, 2010.
Bibliografia Complementar
• Monteiro, M. A. Introdução à Organização de Computadores. 5th . Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007.
• Patterson, D. A.; Hennessy, J. L. Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa. 5th .
Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014a.
• Paixão, R. R. Arquitetura De Computadores: PCs. 1st . São Paulo, SP: Érica, 2014.
• Patterson, D. A.; Hennessy, J. L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software.
4th . São Paulo, SP: Elsevier, 2014b.
• Saito, J. H. Introdução à Arquitetura e à Organização de Computadores: Sı́ntese do Processador MIPS.
1st . São Carlos, SP: UFSCar, 2010.

Algoritmos 2 (AG22S) – Perı́odo 2
Ementa: Resolução de problemas e desenvolvimento de algoritmos. Técnicas de depuração. Modularização:
procedimentos, funções e passagem de parâmetros. Tipos de dados avançados: vetores, matrizes, cadeias de
caracteres, registros, conjuntos e arquivos. Recursividade. Transcrição de algoritmos para uma linguagem de
programação. Ponteiros: definições, uso com: vetores, matrizes e registros.
Carga Horária: AT (3) AP (3) Total (90)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Edelweiss, N.; Livi, M. A. C. Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e C. São Paulo, SP:
Bookman, 2014.
• Cormen, T. H. Desmistificando Algoritmos. 1st . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014a.
• Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2012.
Bibliografia Complementar
• Schildt, H. C, completo e total. 3rd . São Paulo, SP: Pearson, 1997.
• Farrer, H.; Becker, C. G.; Faria, E. C.; de Matos, H. F.; dos Santos, M. A.; Maia, M. L. Programação
Estruturada de Computadores: Algoritmos Estruturados. 3rd . Belo Horizonte, MG: LTC, 1999.
• Silveira, G. Algoritmos em Java: Busca, Ordenação e Análise. 3rd . São Paulo, SP: Casa do Código,
2017.
• da Silva, F. S. C.; de Melo, A. C. V.; Finger, M. Lógica para Computação. São Paulo, SP: Thomson,
2006.
• de Souza, J. N. Lógica para Ciência da Computação. 2nd . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2008.
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Gestão De Pessoas (GP22S) – Perı́odo 2
Ementa: Gestão de Pessoas. Motivação e necessidades humanas. Liderança. Inteligência emocional. Comunicação
organizacional. Formação e trabalho de equipes.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Crainer, S.; Dearlove, D. Gestão: Como Envolver e Motivar a Equipe para o Sucesso. 1st . Porto
Alegre, RS: Bookman, 2014.
• Chiavenato, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8th . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011.
• Alencastro, M. S. C. Ética Empresarial na Prática: Liderança, Gestão e Responsabilidade Corporativa.
1st . Curitiba, PR: Intersaberes, 2013.
Bibliografia Complementar
• Arredondo, L. Aprenda a se Comunicar com Habilidade e Clareza. Rio de Janeiro, RJ: Sextante, 2007.
• Bruce, A.
Como Motivar sua Equipe: 24 Dicas para Criar um Ambiente de Trabalho Divertido e
Estimulante. Rio de Janeiro, RJ: Sextante, 2006.
• Goleman, D.; Santarrita, M. Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que Redefine o que é ser
Inteligente. Rio de Janeiro, RJ: Objetiva, 1995.
• Chiavenato, I.; Sapiro, A. Planejamento Estratégico: Fundamentos e Aplicações. 2nd . Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2010.
• Hybels, B.; Ortberg, J.; Allender, D. B. Chamado para liderar. São Paulo: Planeta, 2015.

Lógica Para Computação (LC22S) – Perı́odo 2
Ementa: Lógica proposicional e de predicados. Proposições e conectivos. Operações lógicas sobre proposições
e predicados. Linguagem da lógica de predicados. Construção de tabelas-verdade. Tautologias, contradições e
contingências. Implicação lógica. Equivalência lógica. Simplificação de proposições.
Carga Horária: AT (4) AP (0) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Filho, P. B.; Júnior, A. H. Fundamentos de Informática: Lógica para Computação. 1st . Rio de Janeiro,
RJ: LTC, 2013.
• de Souza, J. N. Lógica para Ciência da Computação e Áreas Afins: Uma Introdução Concisa. 3rd . Rio
de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015.
• da Silva, F. S. C.; de Melo, A. C. V.; Finger, M. Lógica para Computação. São Paulo, SP: Thomson,
2006.
Bibliografia Complementar
• Keller, V.; Bastos, C. L. Aprendendo Lógica. 19th . Petropolis, RJ: Vozes, 2011.
• de Alencar Filho, E. Iniciação à Lógica Matemática. 3rd . São Paulo, SP: Nobel, 2002.
• Silveira, G. Introdução à Computação: da Lógica aos Jogos com Ruby. 1st . São Paulo, SP: Casa do
Código, 2015.
• Zegarelli, M. Lógica para Leigos. 1st . Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2013.
• Simão, D. H.; Reis, W. J. D. Lógica de Programação: Conhecendo Algoritmos e Criando Programas. 1st
. Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Viena, 2015.
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Processo De Produção De Software (PS22S) – Perı́odo 2
Ementa: Definição de processo de software. Processos tradicionais e processos ágeis. Introdução a qualidade de
processo de software. Modelagem de Processo de Software. Ferramentas.
Carga Horária: AT (3) AP (2) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Sommerville, I. Engenharia de Software. 9th . São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011a.
• Pavani Junior, O.; Scucuglia, R. Mapeamento e Gestão por processos - BPM Orientada a Entrega por
Meio de Objetos. 1st . São Paulo, SP: MBooks, 2011.
• Prikladnicki, R.; Miliani, F.; Willi, R. Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software. Porto Alegre,
RS: Bookman, 2014.
Bibliografia Complementar
• Wildt, D.; Moura, D.; Lacerda, G.; Helm, R.
Extreme Programming: Práticas para o Dia-a-dia no
Desenvolvimento Ágil de Software. 1st . São Paulo, SP: Casa do Código, 2015.
• Teles, V. M. Extreme Programming. 2nd . São Paulo, SP: Novatec, 2014.
• Brod, C. Scrum: Guia Prático para Projetos Ágeis. 2nd . São Paulo, SP: Novatec, 2015.
• Cruz, F. Scrum e Agile em Projetos. 1st . São Paulo, SP: Brasport, 2018.
• Pressman, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7th . Porto Alegre, RS:
McGraw-Hill, 2011.

2.15.3

Componentes Curriculares do terceiro perı́odo

Banco De Dados 1 (BD23S) – Perı́odo 3
Ementa: Visão geral do gerenciamento de banco de dados. Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Modelo
relacional. Normalização. Álgebra relacional. SQL. Regras de integridade. Projeto de banco de dados relacional.
Carga Horária: AT (2) AP (3) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Heuser, C. A. Projeto de banco de dados. 6 . Bookman, 282 , 2009.
• Guimarães, C. C. Fundamentos para banco de dados: modelagem, projeto e linguagem SQL. 1 . Ed.
da Unicamp, 270 , 2003.
• Silberschatz, A.; Korth, H. F.; Sudarshan, S. Sistema de banco de dados. 6 . Elsevier, 861 , 2012.
Bibliografia Complementar
• Elmasri, R.; Navathe, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 . Pearson Addison-Wesley, 788 , 2011.
• Date, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8 . Elsevier, 865 , 2004.
• Churcher, C. Introdução ao design de banco de dados: como projetar bancos de dados de forma efetiva.
1 . Alta Books, 189 , 2009.
• Beighley, L. Use a cabeça! PHP & MySQL. 1 . Alta Books, 770 , 2010.
• Oppel, A.; Sheldon, R. SQL: um guia para iniciantes. 3 . Ciência Moderna, 577 , 2009.
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Estrutura De Dados (ED23S) – Perı́odo 3
Ementa: Conceito de tipo abstrato de dados. Listas lineares e suas generalizações: listas ordenadas, listas
encadeadas, pilhas e filas. Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores de busca e árvores balanceadas
(AVL), árvores B e B++. Ordenação, busca e tabelas de dispersão. Análise de algoritmos.
Carga Horária: AT (3) AP (2) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Tenenbaum, A.; Langsam, Y.; Augenstein, M. Estruturas de dados usando C.
, 1995.
• Ziviani, N. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3 .
2011.
• Edelweiss, N.; Galante, R. Estruturas de dados. 1 . Bookman, 261 , 2009.

1.

Makron Books, 884

Cengage Learning, 639 ,

Bibliografia Complementar
• Schildt, H. C, completo e total. 3rd . São Paulo, SP: Pearson, 1997.
• Farrer, H.; Becker, C. G.; Faria, E. C.; de Matos, H. F.; dos Santos, M. A.; Maia, M. L. Programação
Estruturada de Computadores: Algoritmos Estruturados. 3rd . Belo Horizonte, MG: LTC, 1999.
• Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2012.
• Toscani, L. V.; Veloso, P. A. S. Complexidade de algoritmos. 3 . Bookman, 261 , 2012.
• Cormen, T. H. Desmistificando algoritmos. 1 . Elsevier, 188 , 2014b.

Programação Orientada A Objetos (PO23S) – Perı́odo 3
Ementa: Aspectos teóricos do paradigma de orientação a objetos. Elementos básicos de uma linguagem de
programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos. Tratamento de exceções. Desenvolvimento de
interfaces gráficas com o usuário. Projeto de soluções usando programação orientada a objetos.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Sierra, K.; Bates, B. Use a cabeça! Java. Alta Books, 484 , 2007.
• Santos, R. Introdução à programação orientada a objetos usando Java.
• Horstmann, C. S.; Cornell, G. Core Java. Pearson, 2010.

2.

Campus, 312 , 2013.

Bibliografia Complementar
• Turini, R. Desbravando Java e orientação a objetos: um guia para o iniciante da linguagem. Casa do
Código, 222 , 2017.
• Horstmann, C. S. Conceitos de computação com Java: compatı́vel com Java 5 & 6. 5 . Bookman, 720
, 2009.
• Deitel, P. J.; Deitel, H. M. Java, como programar. Pearson Prentice Hall, 1144 , 2017.
• Oliveira, B. JavaFX: interfaces com qualidade para aplicações desktop. Casa do Código, 129 , 2016.
• Guerra, E. Design patterns com Java: projeto orientado a objeto guiado por padrões. Casa do Código,
334 , 2017.
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Redes De Computadores (RC23S) – Perı́odo 3
Ementa: Evolução das redes de computadores. Organização das redes de computadores. O modelo OSI e a
arquitetura TCP/IP. Padrões ISO e IETF. Redes locais. Projeto de redes. Redes de longa distância. Equipamentos
de conectividade. Algoritmos e protocolos de roteamento. Protocolos de transporte TCP e UDP. Protocolos
de aplicação. Qualidade de serviço em redes de computadores. Multicast. ATM. Administração de redes de
computadores. Gerência de redes de computadores.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Peterson, L. L.; Davie, B. S. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas. Campus, 545 , 2013.
• Torres, G. Redes de computadores. 2 . Novaterra, 763 , 2016.
• Kurose, J. F.; Ross, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 6 . Pearson
Addison-Wesley, 634 , 2013.
Bibliografia Complementar
• Olifer, N.; Olifer, V. Redes de computadores - princı́pios, tecnologias e protocolos para o projeto de redes.
1 . LTC, 590 , 2008.
• Burgess, M. Princı́pios de administração de redes e sistemas. 2 . LTC, 455 , 2004.
• Comer, D. E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligações inter-redes, web
e aplicações. 4 . Bookman, 632 , 2007.
• Stallings, W.; Case, T. Redes e sistemas de comunicação de dados. Elsevier, 552 , 2016.
• Tanenbaum, A. S.; Wetherall, D. Redes de computadores. 5 . Pearson, 582 , 2011.

Sistemas Operacionais (SO23S) – Perı́odo 3
Ementa: Estrutura e conceitos básicos de sistemas operacionais. Processo: conceitos, sincronização, comunicação,
escalonamento. Monoprocessamento e multiprocessamento. Memória virtual. Gerenciamento de memória.
Alocação de recursos e deadlocks. Gerenciamento de sistemas de arquivos. Noções de proteção e segurança.
Tolerância a falhas em sistemas operacionais. Introdução à virtualização de sistemas operacionais.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Oliveira, R. S.; Carissimi, A. S.; Toscani, S. S. Sistemas operacionais. 4 . Bookman, 374 , 2010.
• Machado, F. B.; Maia, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 5 . LTC, 250 , 2013.
• Tanenbaum, A. S. Sistemas operacionais modernos. Prentice-Hall, 493 , 1995.
Bibliografia Complementar
• Tanenbaum, A. S. Sistemas operacionais modernos. 3 . Pearson, 654 , 2008.
• Marques, J. A.; Ferreira, P.; Ribeiro, C.; Veiga, L.; Rodrigues, R. Sistemas operacionais. LTC, 375 ,
2011.
• Silberschatz, A.; Galvin, P. B.; Gagne, G. Fundamentos de sistemas operacionais: princı́pios básicos.
LTC, 432 , 2013.
• Machado, F. B.; Maia, L. P. Fundamentos de sistemas operacionais. LTC, 112 , 2011.
• Deitel, H. M.; Deitel, P. J.; Choffnes, D. R. Sistemas operacionais. 3 . Pearson, 760 , 2005.
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Componentes Curriculares do quarto perı́odo

Análise Orientada A Objetos (AO24S) – Perı́odo 4
Ementa: Histórico e evolução das metodologias de orientação a objetos. Aspectos de linguagem de modelagem
de objetos, visões, modelos, diagramas. Aspectos de ferramentas automatizadas, aspectos de metodologia de
desenvolvimento. Estudo de caso completo.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Ramos, R. A. Treinamento prático em UML. Digerati Books, 144 , 2006.
• Guedes, G. T. A. UML 2: guia prático. 2 . Novatec, 192 , 2007.
• Jr., H. E. Análise e design orientados a objetos. Novatec, 372 , 2013.
Bibliografia Complementar
• Fowler, M.; Fowler, M. UML essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos.
3 . Bookman, 160 , 2005.
• Blaha, M.; Rumbaugh, G. Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2. 2 . Elsevier, 496 ,
2006.
• Horstmann, C. S. Conceitos de computação com o essencial de Java. 3 . Bookman, 780 , 2005.
• Larman, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao
desenvolvimento iterativo. 3 . Bookman, 695 , 2007.
• Góes, W. M. Aprenda UML por meio de estudos de caso. Novatec, 287 , 2014.

Banco De Dados 2 (BD24S) – Perı́odo 4
Ementa: Organização e armazenamento de dados: arquivos, ı́ndices. Processamento e otimização de consultas.
Transações: definição, propriedades, estados. Recuperação de falhas. Controle de concorrência. Noções básicas de
bancos de dados distribuı́dos. Aspectos de segurança e privacidade. Implementação de visões, stored procedures e
triggers. Importação e exportação de dados. Fundamentos de mineração de dados.
Carga Horária: AT (2) AP (3) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Elmasri, R.; Navathe, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 . Pearson Addison-Wesley, 788 , 2011.
• Rob, P. Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e gerenciamento. Cengage Learning, 711 ,
2011.
• Silberschatz, A.; Korth, H. F.; Sudarshan, S. Sistema de banco de dados. 6 . Elsevier, 861 , 2012.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

Date, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8 . Elsevier, 865 , 2004.
Boaglio, F. MongoDB: construa novas aplicações com novas tecnologias. Casa do Código, 221 , 2017.
Carvalho, V. PostgreSQL: banco de dados para aplicações web modernas. Casa do Código, 204 , 2017.
Oppel, A.; Sheldon, R. SQL: um guia para iniciantes. 3 . Ciência Moderna, 577 , 2009.
Heuser, C. A. Projeto de banco de dados. 6 . Bookman, 282 , 2009.
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Oficina de Integração 1 (OI24S) – Perı́odo 4
Ementa: Integração dos conhecimentos das disciplinas de formação básica e profissionalizante ocorridas até o
perı́odo corrente. Aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de um sistema computacional que contemple
essa integração. Aplicação de conceitos de comunicação oral e escrita para a elaboração e apresentação de relatório
final de resultados do projeto desenvolvido.
Carga Horária: AT (1) AP (3) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Turini, R. Desbravando Java e orientação a objetos: um guia para o iniciante da linguagem. Casa do
Código, 222 , 2017.
• Guttag, J. V. Introdução à computação e programação usando Python. 1 . Infopress, 360 , 2015.
• Schildt, H. Java: a referência completa. Alta Books, 1096 , 2014.
Bibliografia Complementar
• Debastiani, C. A. Definindo escopo em projetos de software. Novatec, 139 , 2015.
• Deitel, P. J.; Deitel, H. M. Java, como programar. Pearson Prentice Hall, 1144 , 2017.
• Wazlawick, R. S. Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com
UML, OCL e IFML. 3 . Elsevier, 462 , 2015.
• Oliveira, B. JavaFX: interfaces com qualidade para aplicações desktop. Casa do Código, 129 , 2016.
• Sbrocco, J. H. C.; Macedo, P. C. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida. 1 . Érica,
254 , 2012.

Programação Para Web 1 (PW24S) – Perı́odo 4
Ementa: Conceitos de desenvolvimento de aplicações para cliente Web. Linguagens de marcação. Linguagens de
descrição de dados. Linguagem de estilo para web. Linguagens de scripting. Introdução ao desenvolvimento de
aplicações para servidor Web. Uso de ambientes de desenvolvimento integrado (IDE).
Carga Horária: AT (1) AP (3) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Silva, M. S. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS. Novatec, 431 , 2008.
• Flanagan, D. JavaScript: o guia definitivo. 6 . Bookman, 1062 , 2013.
• Manzano, J. A. N. G.; Toledo, S. A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites HTML, XHTML,
CSS e JavaScritp/JScript. 2 . Érica, 382 , 2008.
Bibliografia Complementar
• Silva, M. S. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização
das CSS3. Novatec, 489 , 2012.
• Pilgrim, M. HTML 5: entendendo e executando. Alta Books, 205 , 2011.
• Gonçalves, E. Desenvolvendo aplicações web com JSP, Servlets, Javaserver faces, Hibernate, EJB 3
persistence e AJAX. Ciência Moderna, 736 , 2007.
• Parisi, T. Programming 3D applications with HTML5 and WebGL. OŔeilly, 384 , 2014.
• Coelho, H. JSF eficaz: as melhores práticas para o desenvolvedor web Java. Casa do Código, 201 , 2013.
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Requisitos De Software (RS24S) – Perı́odo 4
Ementa: A atividade de requisitos; Nı́veis de requisitos (requisitos dos usuários, requisitos de sistema, requisitos
do software); Caracterı́sticas dos requisitos (testáveis e verificáveis); Princı́pios de modelagem como composição e
abstração; Modelagem de requisitos por meio de fluxo de dados; Gerência de requisitos; Rastreabilidade..
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Debastiani, C. A. Definindo escopo em projetos de software. Novatec, 139 , 2015.
• Vazquez, C. E.; Simões, G. S. Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio. Brasport, 302 ,
2016.
• Tonsig, S. L. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2 . Ciência Moderna, 351 , 2013.
Bibliografia Complementar
• Pohl, K. Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques. Springer, 813 , 2010.
• Nogueira, M. Engenharia de software: um framework para a gestão de riscos em projetos de software.
Ciência Moderna, 202 , 2009.
• Larman, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao
desenvolvimento iterativo. 3 . Bookman, 695 , 2007.
• Machado, F. N. R. Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas. 3 . Érica, 288
, 2016.
• Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.

2.15.5

Componentes Curriculares do quinto perı́odo

Gerência De Configuração De Software (GC25S) – Perı́odo 5
Ementa: Conceitos e terminologia. A atividade de gerência de configuração. Identificação de itens de configuração.
Atributos a serem registrados para cada item de configuração. Armazenamento. Controle de mudanças. Relatórios
de status. Controle de versões e linhas base ou de referência (baselines). Princı́pios de gerência de configuração e
relação com atividades de desenvolvimento de software. Gerência de configuração segundo desenvolvimento ágil.
Gerência de configuração para desenvolvimento de software distribuı́do geograficamente, múltiplos interessados e
desenvolvimento paralelo. Ferramentas.
Carga Horária: AT (1) AP (3) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• AQUILES, A.; FERREIRA, R. d. S.

Controlando versões com git e github.

Casa do Código, 198 , 2016.

• PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8 . AMGH, 940 , 2016a.
• BELL, P.; BEER, B. Introdução ao github: um guia que não é técnico. Novatec, 133 , 2015.
Bibliografia Complementar
• SILVERMAN, R. E. Git pocket guide: a working introduction. 2 . O’Reilly, 215 , 2013.
• MARAIA, V.
The build master: Microsoft’s software configuration management best practices.
Addison-Wesley, 249 , 2006.
• BELLAGIO, D. E.; MILLIGAN, T. J. Software configuration management strategies and ibm rational
clearcase: a practical introduction. 2 . IBM Press/Pearson, 346 , 2005.
• KEYES, J. Software configuration management. Auerbach, 619 , 2004.
• Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.
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Interação Humano-Computador (IH25S) – Perı́odo 5
Ementa:Introdução aos conceitos fundamentais da interação entre o usuário e o computador. Definição de
usabilidade. Gerações de interfaces e de dispositivos de interação. A evolução dos tipos de interfaces para interação
usuário-computador. Aspectos humanos. Aspectos tecnológicos. Métodos e técnicas de design. Ciclo de vida
da engenharia de usabilidade. Heurı́sticas para usabilidade. Ferramentas de apoio. Métodos para avaliação da
usabilidade. Padrões para interfaces. Interação do usuário com sistemas multimı́dia e hipertexto. Desenvolvimento
prático em avaliação e construção de interfaces. Fundamentos em experiência do usuário.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. d. Interação humano-computador. Elsevier, 384 , 2010.
• NIELSEN, J.; HOA, L. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Elsevier, 406 , 2007.
• BENYON, D. Interação humano-computador. 2 . Pearson Prentice Hall, 442 , 2011.
Bibliografia Complementar
• SCHMITZ, D. jquery mobile: desenvolva interfaces para múltiplos dispositivos. Casa do Código, 135 ,
2016.
• LOWDERMILK, T.
Design centrado no usuário: um guia para o desenvolvimento de aplicativos
amigáveis. 1 . Novatec, 182 , 2013b.
• PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de interação: além da interação humano-computador. 3
. Bookman, 585 , 2013.
• FERREIRA, S. B. L.; NUNES, R. R. e-usabilidade. LTC, 585 , 2008.
• NIELSEN, J.; BUDIU, R. Usabilidade móvel. Elsevier, 203 , 2014.

Linguagem De Programação (LP25S) – Perı́odo 5
Ementa: Evolução das linguagens de programação. Linguagens de programação do paradigma funcional e lógico.
Nomes, escopo e ligações. Tipos de dados. Instruções e estrutura de decisão e controle. Subprogramas.
Carga Horária: AT (1) AP (2) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 9 . Bookman, 792 , 2011.
• MELO, A. C. V. d.; SILVA, F. S. C. d. Princı́pios de linguagens de programação. Edgard Blücher, 211
, 2003.
• SÁ, C. C. d.; SILVA, M. F. d. Phaskell: uma abordagem prática. Novatec, 287 , 2006.
Bibliografia Complementar
• HORSTMANN, C. S. Conceitos de computação com java: compatı́vel com java 5 & 6. 5 . Bookman,
720 , 2009.
• HORSTMANN, C. S. Conceitos de computação com o essencial de c++. 3 . Bookman, 711 , 2005.
• PAES, R. d. B. Introdução à programação com a linguagem c. Novatec, 291 , 2016.
• FARRER, H. e. a. Programação estruturada de computadores: Fortran estruturado. Guanabara Koogan,
194 , 1992.
• NOCOLETTI, M. d. C. A cartilha prolog. UFSCar, 123 , 2003.
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Metodologia De Pesquisa (MP25S) – Perı́odo 5
Ementa: Fundamentos da metodologia cientı́fica. A comunicação cientı́fica. Métodos e técnicas de pesquisa. A
comunicação entre orientados/orientadores. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. O pré-projeto de
pesquisa. O projeto de pesquisa. O experimento. A organização de texto cientı́fico (Normas ABNT).
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• PARANÁ, U. T. F. D. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Editora da UTFPR, 2009.
• CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. d. Metodologia cientı́fica. 6 . Pearson Prentice Hall, 162 ,
2007.
• WAZLAWICK, R. S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2 . Elsevier, 146 , 2014a.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. 2 . M. Fontes, 351 , 2005.
DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2 . Atlas, 2006.
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 5 . Saraiva, 210 , 2012.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. d. A. Fundamentos de metodologia cientı́fica. 7 . Atlas, 297 , 2010.

• WOHLIN, C. e. a.

Experimentation in software engineering.

Springer, 236 , 2012.

Probabilidade E Estatı́stica (PE25S) – Perı́odo 5
Ementa: Conceitos Básicos. Estatı́stica descritiva. Teoria elementar de probabilidade. Variáveis aleatórias.
Distribuição de probabilidade. Estimação. Intervalo de confiança. Testes de hipóteses. Análise de variância.
Análise de correlação e regressão. Controle estatı́stico de processo (CEP).
Carga Horária: AT (4) AP (0) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• CRESPO, A. A. Estatı́stica fácil. 9 . Saraiva, 218 , 2009.
• MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. d. O. Estatı́stica básica. 8 .
• VIEIRA, S. Elementos de estatı́stica. 5 . Atlas, 144 , 2012.

Saraiva, 548 , 2013.

Bibliografia Complementar
• MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatı́stica aplicada e probabilidade para engenheiros. 4 .
LTC, 493 , 2009.
• DOWNING, D.; CLARK, J. Estatı́stica aplicada. Saraiva, 455 , 2000.
• FONSECA, J. S. d.; MARTINS, G. d. A. Curso de estatı́stica. 6 . Atlas, 320 , 1996.
• SANTOS JÚNIOR, G. d.; WALICHINSKI, D.
O ensino da estatı́stica nos anos finais do ensino
fundamental. 6 . Ed. UTFPR, 65 , 2015.
• MELLO, M. P. d.; PETERNELLI, L. A. Conhecendo o r: uma visão mais que estatı́stica. UFV, 222 ,
2013.
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Programação Para Web 2 (PW25S) – Perı́odo 5
Ementa: Conceitos de desenvolvimento de aplicações para servidor Web. Desenvolvimento de aplicações Web em
camadas. Integração de aplicações Web com banco de dados. Linguagens de programação para Web. Frameworks
para o desenvolvimento de aplicações Web.
Carga Horária: AT (2) AP (3) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• BASHAM, B.; SIERRA, K.; BATES, B. Use a cabeça! servlets jsp tm. 2 . Alta Books, 879 , 2008.
• GOMES, D. A. Web services soap em java: guia prático para o desenvolvimento de web services em java.
2 . Novatec, 194 , 2014.
• GONÇALVES, E. Desenvolvendo aplicações web com jsp, servlets, javaserver faces, hibernate, ejb 3
persistence e ajax. Ciência Moderna, 736 , 2007.
Bibliografia Complementar
• FUENTES, V. B. Ruby on rails: coloque sua aplicação web nos trilhos. Casa do Código, 315 , 2013.
• HEMRAJANI, A. Desenvolvimento ágil em java com spring, hibernate e eclipse. Pearson Prentice Hall,
290 , 2007.
• NIEDERAUER, J. Web interativa com ajax e php. 2 . Novatec, 301 , 2013.
• PEREIRA, C. R. Node.js: aplicações web real-time com node.js. Casa do Código, 176 , 2017.
• BARRY, P. Use a cabeça! python. Alta Books, 457 , 2012.

2.15.6

Componentes Curriculares do sexto perı́odo

Empreendedorismo E Inovação (EI26S) – Perı́odo 6
Ementa: Caracterı́sticas do perfil empreendedor. Oportunidade de negócios. Plano de negócios. Conceito
de tecnologia e inovação. Formas de inovação. Avaliação tecnológica. Projetos tecnológicos. Marketing de
tecnologia, aquisição de tecnologia. Ferramentas de gestão tecnológica. Fontes de financiamento para pesquisa
e desenvolvimento. Propriedade intelectual.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• BLANK, S. G.; DORF, B. Startup: manual do empreendedor: o guia passo a passo para construir uma
grande empresa. 1 . Alta Books, 536 , 2014.
• Torres, J. Guia da startup - como startups e empresas estabelecidas podem criar produtos de software
rentáveis. 1 . Casa do Código, 388 , 2014.
• DRUCKER, P. F. Inovação e espı́rito empreendedor (entrepreneurship): prática e princı́pios. Cengage
Learning, 388 , 2016.
Bibliografia Complementar
• RODRIGUES, L. C. Empreendedorismo: construindo empresas vencedoras. Acadêmica, 119 , 2001.
• DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso.
Elsevier, 148 , 2007.
• GRECO, S. M. d. S. S.; TAMADA NETO, M.; FRIEDLAENDER JUNIOR, R. H. Empreendedorismo
no brasil. IBQP-PR, 286 , 2010.
• KAPPEL, S. Gestão de empresas de software, hardware, ebts: conceitos estratégicos para negócios high
tech. Ciência Moderna, 154 , 2010.
• RIGONATTI, E. M.; CONSTANTINI, L. M.; BAGINI, M. A jornada do empreendedor - o herói da nossa
era. 1 . Casa do Código, 230 , 2016.
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Fundamentos De Sistemas Inteligentes (FS26S) – Perı́odo 6
Ementa: Histórico e subáreas da IA. Resolução de problemas por meio de busca. Representação do conhecimento
e raciocı́nio. Sistemas de produção e sistemas especialistas. Tópicos especiais: representação de conhecimento
incerto, aprendizado de máquina, conexionismo.
Carga Horária: AT (2) AP (1) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Elsevier, 988 , 2013.
• COPPIN, B. Inteligência artificial. LTC, 636 , 2010a.
• HAYKIN, S. S. Redes neurais: princı́pios e prática. 2 . Bookman, 900 , 2001.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

SHEPPARD, C. Genetic algorithms with python. 1 . Elsevier, 530 , 2016.
LUGER, G. F. Inteligência artificial. 6 . Pearson Education do Brasil, 614 , 2013.
LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3 . Ciência Moderna, 475 , 2012a.
LIMA, I.; PINHEIRO, C. A. M.; SANTOS, F. A. O. Inteligência artificial. 1 . Campus, 173 , 2014.
FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. d. L. F. Inteligência artificial: uma
abordagem de aprendizagem de máquina. LTC, 378 , 2011.

Gestão De Projeto De Software (GS26S) – Perı́odo 6
Ementa: Gestão estratégica de projetos (portfolios e programas), Escritórios de projetos. Gestão de escopo,
tempo, recursos, custo, qualidade, comunicações, riscos. Estimativas e Métricas. Gestão de projetos de software
no contexto das normas e dos modelos de melhoria de processo de software. Ferramentas.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• INSTITUTE, P. M. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 5 . Saraiva, 589 , 2013.
• RIBEIRO, R. L. O. Gerenciando projetos com prince2. Brasport, 204 , 2011.
• MASSARI, V. L. Gerenciamento ágil de projetos: uma visão preparatória para a certificação ágil de pmi
(pmi-acp). Brasport, 233 , 2014.
Bibliografia Complementar
• HUZITA, E. H. M.; TAIT, T. F. C.; LEAL, G. C. L. Gerência de projetos de software. Ciência Moderna,
110 , 2015.
• GERARDI, B. Gerenciamento de projetos sem crise: como evitar problemas previsı́veis para o sucesso
do projeto. 1 . Novatec, 272 , 2012.
• Sbrocco, J. H. C.; Macedo, P. C. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida. 1 . Érica,
254 , 2012.
• MENDES, A. Custo de software: planejamento e gestão. Elsevier, 161 , 2014.
• Nogueira, M. Engenharia de software: um framework para a gestão de riscos em projetos de software.
Ciência Moderna, 202 , 2009.
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Oficina De Integração 2 (OI26S) – Perı́odo 6
Ementa: Integração dos conhecimentos das disciplinas de formac a o básica e profissionalizante ocorridas até o
perı́odo corrente. Aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de um sistema computacional que contemple
essa integração. Aplicação de conceitos de metodologia de pesquisa e comunicação oral e escrita para a elaboração
e apresentação de relatório final dos resultados do projeto desenvolvido.
Carga Horária: AT (1) AP (3) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• LOCKHART, J. Php moderno. Novatec, 295 , 2015.
• BEIGHLEY, L. Use a cabeça! php mysql. Alta Books, 770 , 2010.
• COELHO, H. Jsf eficaz: as melhores práticas para o desenvolvedor web java.
2013.

Casa do Código, 201 ,

Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

DAYLEY, B. Node.js, mongodb and angularjs web development. Addison-Wesley, 647 , 2014.
BARRY, P. Use a cabeça! python. Alta Books, 457 , 2012.
BARRY, P.; GRIFFITHS, D. Use a cabeça! programação. Alta Books, 404 , 2010a.
MORRISON, M. Use a cabeça! javascript. 1 . Alta Books, 640 , 2008.
SESHADI, S.; GREEN, B. Desenvolvendo com angularjs. 1 . Novatec, 352 , 2014.

Programação Para Dispositivos Móveis (PD26S) – Perı́odo 6
Ementa: Conceito de mobilidade e tipos de dispositivos móveis. Tecnologias e ferramentas para desenvolvimento
de aplicações móveis. Persistência e comunicação de dados. Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.
Carga Horária: AT (2) AP (3) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• MONTEIRO, J. B. Google android crise aplicações para celulares e tablets. 1 . Casa do Código, 375 ,
2014.
• LECHETA, R. R. Google android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o android
sdk. 5 . Novatec, 1068 , 2016.
• LOPES, S. A. Web mobile: Design responsivo e além para uma web adaptada ao mundo mobile. 1 .
Casa do Código, 282 , 2013.
Bibliografia Complementar
• MONK, S. Projetos com arduino e android: use seu smartphone ou tablet para controlar o arduino.
Bookman, 202 , 2014.
• ALMEIDA, R. M. A. d.; MORAES, C. H. V.; SERAPHIM, T. d. F. P.
Programação de sistemas
embarcados: desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem c. 1 . Elsevier, 467 , 2016.
• MEW, K. Aprendendo material design: domine o material design e crie interfaces bonitas e animadas
para aplicativos móveis e web. 1 . Novatec, 196 , 2016.
• HERMES, D. Desenvolvimento de aplicativos móveis com xamarin. Novatec, 477 , 2015.
• GEDDES, M. Manual de projetos do arduino: 25 projetos práticos para começar. 1 . Novatec, 287 ,
2017.
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117

Verificação E Validação (VV26S) – Perı́odo 6
Ementa: Objetivos e restrições de VV (Verificação e Validação). Planejamento de VV. Documentação de
estratégias de VV, testes e outros artefatos. Medidas e Métricas. Análise estática de código. Atividades de
VV ao longo do ciclo de vida de um produto. Revisão de software. Testes de unidade. Análise de cobertura.
Técnicas de teste funcional (caixa preta). Testes de integração. Desenvolvimento de casos de teste baseados em
casos de uso e estórias de usuários. Teste automatizado. Testes de sistema. Testes de aceitação. Testes de
atributos de qualidade. Testes de regressão. Ferramentas de teste (combinação com ferramentas de integração
contı́nua). Análise de relatórios de falha. Técnicas para isolamento e falhas (depuração). Análise de defeitos.
Acompanhamento de problemas (tracking). IEEE Std 1012-2004.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• ANICHE, M. Testes automatizados de software: um guia prático. Casa do Código, 151 , 2016.
• DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao teste de software. 2 . Elsevier,
430 , 2016.
• MOLINARI, L. Testes de software: produzindo sistemas melhores e mais confiáveis. 4 . Elsevier, 228
, 2008.
Bibliografia Complementar
• AMMANN, P.; OFFUTT, J. Introduction to software testing. Cambridge University, 345 , 2017.
• MYERS, G. J.; BADGETT, T.; SANDLER, C. The art of software testing. 3 . John Wiley & Sons,
240 , 2012.
• GARG, N. Test automation using selenium webdriver with java : Selenium webdriver step by step guide.
Adactin Group Pty Ltd, 404 , 2014.
• PEZZÈ, M.; YOUNG, M. Teste e análise de software: processo, princı́pios e técnicas. Bookman, 512 ,
2008.
• JONES, R. A. I. Java 4 selenium webdriver : come learn how to program for automation testing. Test
4 Success, LLC, 105 , 2016.
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Componentes Curriculares do sétimo perı́odo

Arquitetura De Software (AS27S) – Perı́odo 7
Ementa: Conceitos de arquitetura de software. Estilos arquiteturais (pipe-and-filter, camadas, transações,
publish-subscribe, baseado em eventos, cliente-servidor, MVC e outros). Padrões de projeto e frameworks de
desenvolvimento. Padrões de criação, estrutural e comportamental. Padrões GRASP e padrões MVC.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (75)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Johnson, E. G. J. V. R. H. R. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos.
1 . Bookman, 364 , 2000.
• BASS, Len; CLEMENTS, P. K. R. Software architecture in practice. 3 . Addison-Wesley, 528 , 2013.
• Sierra, K.; Bates, B. Use a cabeça! Java. Alta Books, 484 , 2007.
Bibliografia Complementar
• GIMENES, Itana Maria de Souza; HUZITA, E. H. M. Desenvolvimento baseado em componentes: conceitos
e técnicas. 1 . Ciência Moderna, 282 , 2005.
• CLEMENTS, Paul; KAZMAN, R. K. M. Evaluating software architectures: methods and case studies. 1
. Addison-Wesley, 323 , 2002.
• HURWITZ, Judith; BLOOR, R. K. M. H. F. Arquitetura orientada a serviços - soa para leigos. 2 . Alta
Books, 379 , 2009.
• Silveira, Paulo; Silveira, G. L. S. M. G. S. N. K. F. Introdução à arquitetura e design de software: uma
visão sobre a plataforma java. 1 . Elsevier, 257 , 2012.
• PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8 . AMGH, 940 , 2016b.

Ética, Normas E Postura Profissional (EP27S) – Perı́odo 7
Ementa: Noções de ética. Código de ética para engenheiros de software. Visão geral de normas e padrões
internacionais, leis e resoluções locais pertinentes à Engenharia de Software. Nomenclatura empregada pela área
conforme a norma IEEE Std 12207-2008. Resolução de conflitos. Como se preparar para e se portar em reuniões.
Aspectos higiênicos. Aspectos de apresentação pertinentes a trajes. Aspectos de conduta.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. 12 . Vozes, 108 , 2014.
• MASIERO, P. C. Ética em computação. 1 . EDUSP, 213 , 2000.
• BARGER, R. N. Ética na computação: uma abordagem baseada em casos. 1 . LTC, 226 , 2011.
Bibliografia Complementar
• SENNETT, R. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo.
Record, 204 , 2014.
• SÁ, A. L. d. Ética profissional. 9 . Atlas, 312 , 2009.
• PUSCH, J. Ética e responsabilidade profissional. 1 . CREA-PR, 2006.
• NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 11 . Revista dos Tribunais, 813 , 2014.
• BOFF, L. Ética da vida: a nova centralidade. 1 . Record, 175 , 2009.

1.
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Programação Concorrente E Distribuı́da (PC27S) – Perı́odo 7
Ementa: Conceitos básicos de programação concorrente e distribuı́da. Programação baseada em variáveis
compartilhadas. Processos e Sincronização, Semáforos, Monitores. Programação baseada em troca de mensagens.
Chamada Remota de Procedimentos. Estudos de Casos.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• COLOURIS, George; DOLLIMORE, J. K. T. Sistemas distribuı́dos: Conceitos e design. 5 . Bookman,
1064 , 2013.
• RIBEIRO, U.
Sistemas distribuı́dos - desenvolvendo aplicações de alta performance no linux.
1 .
Novaterra, 460 , 2015.
• TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, M. v. Sistemas distribuı́dos: princı́pios e paradigmas. 2 . Pearson
Prentice Hall, 402 , 2007.
Bibliografia Complementar
• Deitel, P. J.; Deitel, H. M. Java, como programar. Pearson Prentice Hall, 1144 , 2017.
• Tanenbaum, A. S. Sistemas operacionais modernos. 3 . Pearson, 654 , 2008.
• NEMETH, Evi; SNYDER, G. H. T. R. Manual completo do linux: guia do administrador. 2 . Pearson
Education do Brasil, 684 , 2007.
• ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, E. A. V. d. Fundamentos da programação de computadores:
algoritmos, pascal, c/c ++ (padrão ansi) e java. 3 . Pearson Education do Brasil, 569 , 2012.
• MACHADO, Francis Berenger; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 5 . LTC, 250 , 2013.

Qualidade De Software (QS27S) – Perı́odo 7
Ementa: Definições e terminologia de qualidade de software. Custos e impactos da qualidade. Normas e padrões
referentes à: caracterı́sticas de qualidade de software, avaliação de qualidade em pacotes de software, processo
de avaliação de software. Aspectos relacionados à qualidade de modelos de processos de software. Visão geral
dos modelos de referência para melhoria de qualidade de processos de softwares: CMMi e MPS.BR. Aspectos
relacionados à governança de TI. Revisões, auditoria e inspeções. Planejamento de qualidade. Garantia da
qualidade. Avaliação de atributos de qualidade. Análise de causa e prevenção de defeitos. Modelos e métricas
de qualidade de software.
Carga Horária: AT (2) AP (1) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• HIRAMA, K. Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia. 1 . Elsevier, 210 ,
2011.
• SAMPAIO, C. Qualidade de software na prática: como reduzir o custo de manutenção de software com
análise de código. 1 . Ciência Moderna, 204 , 2014.
• KOSCIANSKI, André; SOARES, M. d. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e técnicas
mais modernas para o desenvolvimento de software. 2 . Novatec, 395 , 2007.
Bibliografia Complementar
• KANER, Cem; BACH, J. P. B. Lessons learned in software testing: a context-driven approach. 1 .
Wiley, 286 , 2002.
• LOBO, Renato Nogueirol; SILVA, D. L. d.
Gestao da qualidade: diretrizes, ferramentas, métodos e
normatização. 1 . Érica, 190 , 2014.
• Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.
• Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.
• MCT/SEPI Qualidade e produtividade no setor de software brasileiro. 1 . Ministério da Ciência e
Tecnologia/ Secretaria de Polı́tica de Informática, 184 , 2000.
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Sistemas Inteligentes Aplicados (SI27S) – Perı́odo 7
Ementa: Redes Neurais e algoritmos genéticos. Lógica fuzzy. Processamento da linguagem natural..
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• LINDEN, R. Algoritmos genéticos. 3 . Ciência Moderna, 475 , 2012b.
• HAYKIN, S. S. Redes neurais: princı́pios e prática. 2 . Bookman, 900 , 2001.
• LIMA, Isaias; PINHEIRO, C. A. M. S. F. A. O. Inteligência artificial. 1 . Campus, 173 , 2014.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, P. Inteligência artificial. 1 . Elsevier, 988 , 2013.
COPPIN, B. Inteligência artificial. 1 . LTC, 636 , 2010b.
LUGER, G. F. Inteligência artificial. 6 . Pearson Education do Brasil, 614 , 2013.
FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. d. L. F. Inteligência artificial: uma
abordagem de aprendizagem de máquina. LTC, 378 , 2011.
• PACHECO, Marco Aurélio Cavalcanti; VELLASCO, M. M. B. R. Sistemas inteligentes de apoio à decisão:
análise econômica de projetos de desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. 1 . PUC-Rio,
306 , 2007.

Trabalho De Conclusão De Curso 1 (TC27S) – Perı́odo 7
Ementa: Elaboração de proposta de trabalho cientı́fico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo curso.
Desenvolvimento do trabalho proposto.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• PARANÁ, U. T. F. D. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Editora da UTFPR, 2009.
• DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2 . Atlas, 118 , 1985.
• CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. d. Metodologia cientı́fica. 6 . Pearson Prentice Hall, 162 ,
2007.
Bibliografia Complementar
• LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. d. A. Fundamentos de metodologia cientı́fica. 7 . Atlas, 297 , 2010.
• ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: Tcc, dissertações, teses. 4 . Atlas,
254 , 2013.
• BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. 2 . M. Fontes, 351 , 2005.
• FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 5 . Saraiva, 210 , 2012.
• VENTURA, Magda Maria; MACIEIRA, S. Curso de metodologia cientı́fica. 3 . Freitas Bastos, 83 ,
2004.
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Componentes Curriculares do oitavo perı́odo

Mercado Produtor De Software (MR28S) – Perı́odo 8
Ementa: Modelos de negócios para software (aluguel, serviço, open source). Leis, normas, impostos e incentivo à
exportação de software. Fontes de recursos nacionais e internacionais para produção de software. Caracterı́sticas
e exigências do mercado interno e externo. Identificação de oportunidades de inovação em software. Planos de
negócio de software para o mercado nacional e global.
Carga Horária: AT (3) AP (0) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• CAMALIONTE, Edilberto; FONTES, A. Inteligência de mercado: conceitos, ferramentas e aplicações :
estratégias e ações para um profissional completo. 1 . Saint Paul, 281 , 2011.
• VANDER MEY, C. Lançamento de software. 1 . Novatec, 264 , 2013.
• PEREIRA, A. Vendendo software: a metodologia da engenharia de vendas para empresas de software. 1
. Novatec, 155 , 2004.
Bibliografia Complementar
• MENDES, A. Custo de software: planejamento e gestão. Elsevier, 161 , 2014.
• PERETTI, Luiz Carlos; STRINGHINI, A.
Educação financeira: atitudes e ações que nos levam a
prosperidade financeira. 1 . Impressul, 220 , 2014.
• KAPPEL, S. Gestão de empresas de software, hardware, ebts: conceitos estratégicos para negócios high
tech. Ciência Moderna, 154 , 2010.
• PORTO, C. Facebook marketing. 1 . Novatec, 355 , 2014.
• GUGLIOTTI, A. N. Construindo uma loja virtual: a jornada de uma empreendedora em seu próprio
negócio online. 1 . Novatec, 216 , 2016.

Manutenção De Software (MS28S) – Perı́odo 8
Ementa: Conceitos e terminologia. Classificação dos tipos de manutenção. Questões técnicas e gerenciais de
manutenção. Estimativa de custo de manutenção. Métricas/medidas para manutenção. Processos e atividades
de manutenção. Compreensão de programas. Reengenharia. Engenharia reversa. Refatoração. Transformação de
programas.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• LINDSTROM, S. Refatoração de css : organize suas folhas de estilo com sucesso. 1 . Novatec, 179 ,
2017.
• SURHONE, Lambert M.; TENNOE, M. T. H. S. F. Software maintenance: Software engineering, software
migration, service level agreement, software evolution. 1 . Betascript Pulishing, 72 , 2010.
• VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, G. S. A. R. M. Análise de pontos de função: medição, estimativas
e gerenciamento de projetos de software. 13 . Érica, 272 , 2013.
Bibliografia Complementar
• EILAM, Eldad; CHIKOFSKY, E. J. Reversing: secrets of reverse engineering. 1 . Wiley, 589 , 2005.
• PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8 . AMGH, 940 , 2016b.
• HUMBLE, Jez; FARLEY, D. Entrega contı́nua: como entregar software de forma rápida e confiável. 1
. Bookman, 464 , 2014.
• APRIL, Alain; ABRAN, A. Software maintenance management: evaluation and continuous improvement.
1 . Wiley-Blackwell, 314 , 2008.
• BRIZENO, M. Refatorando com padrões de projeto: um guia em ruby. 1 . Casa do Código, 145 , 2015.
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Segurança E Auditoria Em Sistemas (SA28S) – Perı́odo 8
Ementa: Auditoria de sistemas. Segurança de sistemas. Metodologia de auditoria. Análise de riscos. Plano de
contingência. Técnicas de avaliação. Aspectos especiais: vı́rus, fraudes, criptografia, acesso não autorizado.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princı́pios e práticas. 6 . Pearson Prentice Hall,
558 , 2015.
• GIAVAROTO, Sı́lvio César Roxo; SANTOS, G. R. d. Backtrack linux: auditoria e teste de invasão em
redes de computadores. 1 . Ciência Moderna, 232 , 2013.
• RUFINO, N. M. d. O. Segurança em redes sem fio: aprenda a proteger suas informações em ambientes
wi-fi e bluetooth. 4 . Novatec, 288 , 2015.
Bibliografia Complementar
• LISKA, Allan; GALLO, T. Ransomware: defendendo-se da extorsão digital. 1 . Novatec, 223 , 2017.
• MCCLURE, Stuart; SCAMBRAY, J. K. G. Hackers expostos: segredos e soluções para a segurança de
redes. 1 . Makron, 469 , 2000.
• BURGESS, M. Princı́pios de administração de redes e sistemas. 2 . LTC, 455 , 2004.
• GALVÃO, R. K. M.
Introdução à análise forense em redes de computadores: conceitos, técnicas e
ferramentas para ’grampos digitais’. 1 . Novatec, 152 , 2013.
• FERREIRA, R. Segurança em aplicações web. 1 . Casa do Código, 156 , 2017.

2.15.9

Componentes Curriculares Optativas

As componentes curriculares optativas serão apresentadas na seguinte ordem: (i) componentes curriculares profissionalizantes especı́ficas; (ii) componentes curriculares de ciências
humanas, sociais e cidadania.
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Optativas profissionalizantes especı́ficas do BES

Linguagens Formais E Autômatos (LF29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Classes de métodos formais. Introdução e aplicação de métodos formais: VDM, CSP, CCS, Z, OBJ,
RAISE/RSL, Alloy. Provadores de Teorema.
Carga Horária: AT (2) AP (1) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Hopcroft, J. E.; Ullman, J. D.; Motwani, R. Introdução à teoria dos autômatos, linguagens e computação.
1 . Campus, 584 , 2002.
• Menezes, P. B. Linguagens formais e autômatos. 6 . Bookman, 256 , 2010.
• Vieira, N. J. Introdução aos fundamentos da computação: linguagem e máquinas. 1 . Thomson, 334 ,
2006.
Bibliografia Complementar
• Lewis, H. R.; Papadimitriou, C. H. Elementos de teoria da computação. 2 . Bookman, 344 , 2000.
• SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 9 . Bookman, 792 , 2011.
• Diverio, T. A.; Menezes, P. F. B. Teoria da computação: máquinas universais e computabilidade. 3 .
Bookman, 288 , 2011.
• Tucker, A. B.; Noonan, R. E. Linguagens de programação: princı́pios e paradigmas. 2 . McGraw-Hill,
630 , 2009.
• Melo, A. C. V.; Silva, F. S. C. Princı́pios de linguagens de programação. 1 . Edgard Blücher, 304 ,
2003.

Processamento Digital De Imagens (PD29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Fundamentos de uma imagem digital. Filtragem de imagens. Restauração de imagens. Codificação/compressão de imagens. Segmentação de imagens. Morfologia matemática binária.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• PEDRINI, H.; SCHWARTZ, W. R. Análise de imagens digitais - princı́pios, algoritmos e aplicações. 1
. Editora Thomson, 508 , 2008.
• SONKA, M. e. a. Image processing, analysis and machine vision. 1 . Springer US, 555 , 1993.
• GONZALES, R. C.; WOODS, R. E. Processamento digital de imagens. 3 . Pearson Prentice Hall, 640
, 2011.
Bibliografia Complementar
• SZELISK, R. Computer vision: Algorithms and applications. 1 . Springer, 812 , 2011.
• JENSEN, J. R. Introductory digital image processing: a remote sensing perspective. 4 . Prentice Hall,
544 , 2015.
• DEB, S. Multimedia systems and content-based image retrieval. 1 . Idea Group Inc, 388 , 2004.
• CASTELLI, V.; BERGMAN, L. D. Image databases: Search and retrieval of digital imagery. 1 . John
Wiley & Sons, 608 , 2004.
• BOVIK, A. C. The essential guide to image processing. 2 . Elsevier/Campus, 853 , 2009.
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Redes Neurais (RV29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Histórico, definições gerais, conceitos biológicos, propriedades coletivas emergentes e propriedades cognitivas. Estruturas básicas: perceptron, madaline. Aprendizagem, estratégias e algoritmos; Redes multicamadas.
Redes auto organizáveis. Aplicações em processamento de sinais e controle.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• COPPIN, B. Inteligência artificial. LTC, 636 , 2010a.
• RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Elsevier, 988 , 2013.
• HAYKIN, S. S. Redes neurais: princı́pios e prática. 2 . Bookman, 900 , 2001.
Bibliografia Complementar
• LUGER, G. F. Inteligência artificial. 6 . Pearson Education do Brasil, 614 , 2013.
• FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. d. L. F. Inteligência artificial: uma
abordagem de aprendizagem de máquina. LTC, 378 , 2011.
• LIMA, I.; PINHEIRO, C. A. M.; SANTOS, F. A. O. Inteligência artificial. 1 . Campus, 173 , 2014.
• ROSA, J. L. G. Fundamentos da inteligência artificial. 1 . LTC, 228 , 2011.
• ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8 . Bookman, 572 , 2001.

Tecnologia Da Informação E Comunicação Na Educação (TI29S) – Optativa
Profissionalizante
Ementa: Paradigmas cientı́ficos e sua influência na concepção de tecnologia aplicada à educação. O uso de recursos
tecnológicos na educação como estratégias de intervenção e mediação nos processos de ensino e de aprendizagem.
Potencialidades e limites do uso das TICs. Análise dos diferentes softwares na educação. O uso de diferentes espaços
on-line na educação, como possibilitadores da comunicação, interação e construção coletiva do conhecimento.
Carga Horária: AT (2) AP (1) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 9 . Papirus Editora, 176 , 2015.
• MORAN, J. M.; MASETTO, M. T. a BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica.
Papirus Editora, 176 , 2016.
• KENSKI, V. M. Tecnologias e o tempo docente. 1 . Papirus Editora, 176 , 2013.

21 .

Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

SILVA, R. S. Moodle 3 para gestores, autores e tutores. 1 . Editora Novatec, 192 , 2016.
DOWBOR, L. Tecnologias do conhecimento. os desafios da educação. 3 . Editora Vozes, 85 , 2001.
SILVA, R. S. Ambientes virtuais e multiplataformas online na ead. 1 . Editora Novatec, 184 , 2015.
SOUSA, R. P. e. a. Tecnologias digitais na educação. 1 . EDUEPB, 276 , 2011.
SILVA, R. S. Objetos de aprendizagem para educação a distância. 1 . Editora Novatec, 144 , 2011.
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Tópicos Especiais Em Ciência Da Computação (TE29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Conceitos de ciência da computação. Uso de técnicas da ciência da computação aplicadas na resolução
de problemas. Apresentação de pesquisas e técnicas avançadas em Ciência da Computação.
Carga Horária: AT (2) AP (1) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• BARRY, P.; GRIFFITHS, D. Use a cabeça! programação. Alta Books, 404 , 2010b.
• Wazlawick, R. História da Computação. 1st . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016.
• Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no brasil: Tic domicı́lios e tic
empresas 2007. CGI.br, 355 , 2007.
Bibliografia Complementar
• de Souza, M. A. F.; Gomes, M. M.; Soares, M. V.; Concilio, R. Algoritmos e Lógica de Programação.
2nd . São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011.
• CORMEN, T. H. Desmistificando algoritmos. 1 . Elsevier, 188 , 2014.
• HORSTMANN, C. S. Conceitos de computação com java: compatı́vel com java 5 & 6. 5 . Bookman,
720 , 2009.
• WAZLAWICK, R. S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2 . Elsevier, 146 , 2014b.
• LOPES, A. V. Estrutura de dados para a construção de sofware. ULBRA, 440 , 1999.

Customização De Sistemas Integrados (CS29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Conceitos de integração de sistemas. Paradigmas de customização de sistemas. Tecnologias e
sistemas integrados. Processos informacionais. Diagnóstico, mapeamento e classificação. Manutenção de sistemas
integrados. Planejamento de integração de sistemas.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• HEE, K. M. V.; AALST, W. M. V. D. Workflow management - models, methods and systems. 1 . MIT
PRESS, 384 , 2004.
• REZENDE, D. A.; ABREU, A. F.
Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação
empresariais. 9 . Atlas, 376 , 2013.
• RUMBAUGH, J.; BOOCH, G. J. I. Uml - guia do usuário. 2 . Elsevier/Campus, 500 , 2006.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

LEÃO, M. Borland delphi 7: curso completo. 1 . Axcel Books, 399 , 2003.
JERKE, N. Desenvolvendo e-commerce com visual basic asp e sql server. 1 . Pearson, 550 , 2007.
DEITEL, P. J.; D., H. M. Java: Como programar. 8 . Pearson, 1144 , 2010.
Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.
SUMMERFIELD, M. Programação em python 3: Uma introdução completa à linguagem python. 1 .
Alta Books, 520 , 2013.
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Experimentação Em Engenharia De Software (EE29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Experimento controlado, estudos de caso e surveys. Processo de desenvolvimento de um projeto de
pesquisa (atividades, formulação de questões, construção de teoria e análise qualitativa/quantitativa de dados).
Investigação de experimentos cientı́ficos em Engenharia de Software.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• WAZLAWICK, R. S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2 . Elsevier, 146 , 2014a.
• WOHLIN, C. e. a. Experimentation in software engineering. Springer, 236 , 2012.
• SHULL, F. e. a. Eguide to advanced empirical software engineering. 1 . Springer-Verlag, 388 , 2008.
Bibliografia Complementar
• RUNESON, P.; HOST, M.; RAINER, A.; RENELL, B. Case study research in software engineering:
Guidelines and examples. 1 . John Wiley & Sons, 2012.
• BOEHM, B.; ROMBACH, H. D. an; ZELKOWITZ, M. V. Foundations of empirical software engineering:
The legacy of victor r. basili. 1 . Springer-Verlag, 432 , 2005.
• FELIZARDO, K. R.; NAKAGAWA, E. Y.; FABBRI, S. C. P. F.; FERRARI, F. C. Revisão sistemática
da literatura em engenharia de software: teoria e prática. Elsevier, 127 , 2017.
• JURISTO, N.; MORENO, A. N. Basics of software engineering experimentation. 1 . Springer, 396 ,
2015.
• MEYER, B.; NORDIO, M. Empirical software engineering and verification. 1 . Springer-Verlag, 213 ,
2010.

Engenharia De Software Para Jogos (EJ29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Terminologia. Introdução à matemática e fı́sica de jogos. Princı́pios básicos de áudio e vı́deo:
caracterı́sticas e manipulação. Técnicas e elementos para construção de jogos.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• CHOU, Y. Actionable gamification - beyond points, badges, and leaderboards. 1 . Octalysis Media, 502
, 2015.
• HOCKING, J. Multiplatform game development in c with unity. 55 . Manning Publications, 352 , 2015.
• KOLLING, M. Introduction to programming with greenfoot: Object-oriented programming in java with
games and simulations. 2 . Pearson, 304 , 2015.
Bibliografia Complementar
• BARNES, D. J.; KOLLING, M. Objects first with java: A practical introduction using bluej. 6 . Casa
do Código, 672 , 2016.
• MASTROCOLA, V. M. Game design - modelos de negócio e processos criativos - um trajeto do protótipo
ao jogo produzido. 1 . Cengage CTP, 112 , 2015.
• ARRUDA, E. P. Fundamentos para o desenvolvimento de jogos digitais. 1 . Bookman, 112 , 2013.
• RABIN, S. Introdução ao desenvolvimento de games. 1 . Cengage CTP, 190 , 2012.
• JEANNIE, N. Desenvolvimento de games. 2 . Cengage Learning, 472 , 2010.
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Engenharia De Software Educacional (ES29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Distinções sobre conceitos presentes na Educação. Visão histórica das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) na educação. Diferentes teorias de aprendizagem e estratégias de aprendizagem. Diferentes
softwares usados na Educação e o papel de cada um no processo ensino-aprendizagem. Construção de conhecimento
e a espiral da aprendizagem que acontece no uso das TIC. Integração das diferentes tecnologias usadas na
Educação. Educação a distância mediada pelas TIC. Novos papeis dos aprendizes e dos educadores em ambientes
de aprendizagem baseados nas TIC. Formação de profissionais para trabalhar na área da Educação e Tecnologia.
Impacto das TIC em diferentes contextos educacionais.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• PAULA FILHO, W. d. P. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. 3 . LTC, 1248 ,
2009.
• Oliveira, R. S.; Carissimi, A. S.; Toscani, S. S. Sistemas operacionais. 4 . Bookman, 374 , 2010.
• TAJRA, S. F. Desenvolvimento de projetos educacionais. 1 . Erica, 128 , 2014.
Bibliografia Complementar
• GURI-ROSENBLIT, S. Digital technologies in higher education. 1 . Nova Science Publishers, 175 ,
2011.
• TCHOUNIKINE, P. Computer science and educational software design: A resource for multidisciplinary
work in technology enhanced learning. 1 . Springer, 193 , 2011.
• WOOLF, B. Building intelligent interactive tutors. 1 . Elsevier, 480 , 2008.
• ROMISZOWSKI, A. J.
Designing instructional systems: Decision making in course planning and
curriculum design. 1 . Routledge, 432 , 1984.
• CLARK, R. C.; MAYER, R. E. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers
and designers of multimedia learning. 3 . Pfeiffer, 528 , 2011.

Experiência Do Usuário (EU29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Estratégias e técnicas de leitura. Uso do dicionário. Formação de palavras. Aspectos gramaticais da
lı́ngua inglesa. Tradução. Vocabulário da área de informática. Leitura de gêneros acadêmicos voltados para a área
de informática.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• CYBIS, W. e. a. Ergonomia e usabilidade: Conhecimentos, métodos e aplicações. 3 . Novatec, 208 ,
2015.
• LOWDERMILK, T. Design centrado no usuário. 1 . Novatec, 184 , 2013a.
• MEMORIA, F. Design para a internet. projetando para a experiência perfeita. 1 . Elsevier, 152 , 2005.
Bibliografia Complementar
• UNGER, R.; CHANDLER, C. A project guide to ux design: For user experience designers in the field or
in the making. 1 . New Riders, 288 , 2009.
• TEIXEIRA, F. Introdução e boas práticas em ux design. 1 . Casa do Código, 271 , 2014.
• MELO, A.; ABELHEIRA, R. Design thinking thinking design: Metodologia, ferramentas e uma reflexão
sobre o tema. 1 . Novatec, 208 , 2015.
• NILSESN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na web - projetando websites com qualidade. 1 . Elsevier,
432 , 2012.
• KRUG, S. Não me faça pensar. 1 . Atabooks, 212 , 2014.
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Governança De TI Verde (GV29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Definições conceituais. TI verde e e-waste. Visões anteriores à onda “Sustentabilidade”. A participação
da TI na degradação ambiental. Princı́pios da TI Verde: Storage e Data Centers. Direito comparado em TI Verde.
Normas e padrões. Aspectos do plano de tecnologia verde. Crimes ambientais e responsabilidade dos CEOs. Novas
oportunidades de negócio na era das marcas verdes (green washing). Perspectivas Gerenciais e Estratégicas..
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• MANSUR, R. Governança de ti verde: o ouro verde da nova ti. 1 . Ciência Moderna, 232 , 2011.
• BAROUDI, e. a. Green it for dummies. 1 . John Wiley and Sons, 364 , 2009.
• FOINA, P. R. Tecnologia de informação: planejamento e gestão. 2 . Atlas, 339 , 2006.
Bibliografia Complementar
• LAURINDO, F. J. B. Tecnologia da informação. planejamento e gestão de estratégias. 1 . Editora
Atlas, 400 , 2008.
• VALLES, R.; OLIVEIRA, S. B. Arquitetura de ti como estratégia empresarial. 1 . Atlas, 232 , 2009.
• VELTE, T. e. a. Green it: Reduce your information system’s environmental impact while adding to the
bottom line (networking comm - omg). 1 . McGraw-Hill Education, 306 , 2008.
• WEILL, J. Governança de ti. 1 . Makron books, 296 , 2005.
• SOUZA, J. Governança de tecnologia da informação e comunicação (tic). 1 . Ciência Moderna, 184 ,
2015.

Integração De Software (IS29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Definição de integração de aplicações. Desafios de integração. Abordagens de integração (transferência
de arquivos, bases de dados compartilhadas, chamada de procedimento remoto e troca de mensagens). Padrões
para integração de aplicações.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Lecheta, R. R. Web services RESTful. 1 . São Paulo, SP: Novatec, 2015.
• Humble, J.; Farley, D. Entrega contı́nua: Como entregar software de forma rápida e confiável. 1 . Porto
Alegre, RS: Bookman, 2013.
• Santos Junior, A. L. D. Integração de Sistemas com Java. 1 . Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2007.
Bibliografia Complementar
• Richardson, L.; Ruby, S. Restful: Serviços web. 1 . Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2007.
• Rosenberg, J. B.; Remy, D. L. Securing Web Services with WS-Security. 1 . Rio de Janeiro, RJ: Sams
Publishing, 2004.
• Basiura, R.; Batongbacal, M.; Bohling, B.; Clark, M.; Eide, A.; Eisenberg, R.; Loesgen, B.; Miller, C. L.;
Reynolds, M.; Sempf, B.; Sivakumar, S. Profissional java web services. 1 . São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2003.
• Hendricks, M.; Galbraith, B.; Irani, R.; Milbery, J.; Modi, T.; Tost, A.; Toussaint, A.; Basha, J.; Cable, S.
Profissional java web services. 1 . Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2002.
• Pessoa, A. Projetos de sistemas de informação. 1 . São Paulo, SP: Book Express, 2000.
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Modelagem De Processos (MP29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Conceitos e definições de modelagem de processos. Técnicas de modelagem de negócio. Ferramentas
para modelagem de processos. Modelagem de processos com BPMN.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• PAVANI JUNIOR, O. Mapeamento e gestão por processos bpm. 1 . Makron Books, 176 , 2011.
• OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y.; CLARK, T. Business model generation: A handbook for visionaries,
game changers, and challengers. 1 . John Wiley & Sons, 278 , 2012.
• BALDAM, R. L. Gerenciamento de processos de negócio bpm. uma referência para implantação prática.
1 . Elsevier, 424 , 2014.
Bibliografia Complementar
• DEBEVOISE, T. e. a. he microguide to process modeling in bpmn 2.0: How to build great process, rule,
and event models. 2 . Booksurge, 204 , 2011.
• VALLE, R.; BARBARA, S. Análise e modelagem de processos de negócio. Atlas, 232 , 2009.
• Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.
• PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8 . AMGH, 940 , 2016b.
• SCUCUGLIA, R.; PAVANI JUNIOR, O. Mapeamento de gestão de processos - bpm orientada a entrega
por meio de objetos. 1 . Editora MBokks, 376 , 2011.

Resolução De Problemas (RP29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Fundamentação de resolução de problemas. Construção de ambientes de desenvolvimento. Introdução
à modelagem de objetos. Investigação sobre resolução colaborativa de problemas. Aplicação de linguagens de
especificação. Elaboração de interfaces com usuário. Aprofundamento em projeto de sistemas. Detalhamento
sobre persistência de objetos. Experimentação de engenharia de requisitos. Aperfeiçoamento em análise de sistemas.
Caracterização de verificação e validação. Aplicação de técnicas de teste de software.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• RAMBAUGH, J.; BRAHA, M. Modelagem e projetos baseados em objetos com uml. 2 . Elsevier:
Campus, 576 , 2006.
• GOÉS, W. M. Aprenda uml por meio de estudos de caso. 1 . Editora Novatec, 288 , 2014.
• RIMSA, L. G. Elementos de combinatória com Ênfase na resolução de problemas. 1 . Ciência Moderna,
176 , 2016.
Bibliografia Complementar
• ONUCHIC, L. R. Resolução de problemas: Teoria e prática. 1 . Paco Editorial, 160 , 2014.
• SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas : Habilidades básicas para aprender
matemática. 1 . Editora Artmed, 204 , 2001.
• ARAÚJO, U. F.; SASTRE, G. Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. 1 . Summus,
240 , 2009.
• FREITAS FILHO, L. A.; LAUDARES, J. B. Resolução de problemas aritméticos. 1 . Appris, 145 ,
2015.
• SCUCUGLIA, R.; PAVANI JUNIOR, O. Mapeamento de gestão de processos - bpm orientada a entrega
por meio de objetos. 1 . Editora MBokks, 376 , 2011.
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Tópicos Especiais Em Engenharia De Software (TS29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: O que são tecnologias exponenciais. Engenharia de software como base para tecnologias exponenciais.
Inovação linear, exponencial e lei de Moore. Impacto das tecnologias exponenciais na sociedade. Pilares da inovação
exponencial e Singularity University. Inteligência Artificial, IoT, Robótica. Criptomoedas, tecnologias 3D, realidade
virtual e aumentada. Neurotecnologias e biologia sintética. Novas fontes energéticas e smart grids. Futurismo e
tendências.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Sommerville, I. Engenharia de software. 9 . Pearson Prentice Hall, 529 , 2011b.
• Vazquez, C. E.; Simões, G. S. Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio.
2016.
• Debastiani, C. A. Definindo escopo em projetos de software. Novatec, 139 , 2015.

Brasport, 302 ,

Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

Wazlawick, R. Engenharia de Software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2013.
Tsui, F.; Karam, O. Fundamentos de Engenharia de Software. 2nd . Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
Brod, C. Scrum: Guia Prático para Projetos Ágeis. 2nd . São Paulo, SP: Novatec, 2015.
PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8 . AMGH, 940 , 2016a.
WOHLIN, C. e. a. Experimentation in software engineering. Springer, 236 , 2012.

Comércio Eletrônico (CE29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Modelos de Comércio Eletrônico. Comércio Eletrônico e o Ambiente Empresarial. Aspectos de Comércio
Eletrônico. Linguagens e Ambientes apropriados. Estrutura de Análise de Comércio Eletrônico. Situação Atual e
Tendências.
Carga Horária: AT (4) AP (0) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• AMOR, D. A revolução do e-business. 1 . Makron, 670 , 2000.
• TURBAN, E.; KING, D. Comércio eletrônico, estratégia e gestão. 1 . AMGH, 456 , 2004.
• ALBERTIN, A. L. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de suas aplicações. 6 . Atlas,
306 , 2010.
Bibliografia Complementar
• TEIXEIRA, T.
Comércio eletrônico. conforme o marco civil da internet e a regulamentação do
e-commerce no brasil. 1 . Saraiva, 328 , 2015.
• FUOCO, T. Guia valor econômico de comércio eletrônico. 1 . Globo Editora, 124 , 2003.
• LIMA, G. Comércio eletrônico: Melhores práticas do mercado brasileiro. 1 . Comschool, 98 , 2015.
• CUTRONI, J. Egoogle analytics - compreendendo o comportamento dos usuários. 1 . Novatec, 224 ,
2010.
• SAFKO, L.; BRAKE, D. K. A bı́blia da mı́dia social. 1 . Blucher, 560 , 2010.
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Desenvolvimento Avançado De Software (DA29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Reuso de software. Refatoramento de software. Programação orientada a testes
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• BECK, K. Pprogramação extrema (xp) explicada. 1 . Bookman, 182 , 2004.
• HIGHTOWER, R. e. a. Professional java tools for extreme programming. 1 .
768 , 2004.
• TELES, V. M. Extreme programming. 2 . Novatec, 200 , 2014.

John Wiley Consumer,

Bibliografia Complementar
• BURKE, E. M.; COYNER, B. M. Java extreme programming cookbook. 1 . O’Reilly, 352 , 2003.
• NIEMEYER, G.; POTEET, J. Extreme programming with ant: Building and deploying java applications
with jsp, ejb, xslt, xdoclet, and junit. 1 . M. Fontes, 456 , 2003.
• FOWLER, M. Refatoração: Aperfeiçoando o projeto de código existente. 1 . Bookman, 366 , 2004.
• CLARK, M. Pragmatic project automation: How to build, deploy, and monitor java applications. 1 .
The Pragmatic Programmers, 176 , 2004.
• DUVALL, P. M. e. a.
Continuous integration: Improving software quality and reducing risk.
Addison-Wesley Professional, 283 , 2007.

Programação Desktop (PK29S) – Optativa Profissionalizante
Ementa: Conceitos de Programação visual. Desenvolvimento de interface. Componentes de interface. Ambiente
de programação visual. Operações com banco de dados. Acesso a s bibliotecas de componentes. Controle de
propriedades e eventos. Acesso a fluxo de entrada e saı́da de dados.
Carga Horária: AT (2) AP (2) Total (60)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• BORATTI, I. C. Programação orientada a objetos usando delphi. 4 . Visual Books, 398 , 2007.
• CANTÚ, M. Dominando o delphi 2005: a bı́blia. 1 . Pearson Prentice Hall, 738 , 2006.
• ARAÚJO, E. C.; LAMB, J. R. Implementação de algoritmo no ambiente delphi/xe. 1 . Visual Books,
352 , 2012.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

ALVES, W. P. Delphi 7: aplicações avançadas de bancos de dados. 1 . Editora Érica, 302 , 2003.
CANTÚ, M. Dominando o delphi 7: a bı́blia. 1 . Makron Books, 801 , 2003.
SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 9 . Bookman, 792 , 2011.
BUCKNALL, J. A. Algoritmos e estruturas de dados com delphi. 1 . Berkeley Brasil, 571 , 2002.
ZIVIANI, N. Projeto de algorı́tmos: com implementações em pascal e c. 3 . Cengage Learning, 639 ,
2011.
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Optativas de ciências humanas, sociais e humanidades do BES

Comunicação Oral E Escrita (CO29S) – Optativa Humanas
Ementa: Fundamentos da comunicação para conversação e apresentação em público. Técnicas e estratégias de
comunicação oral. Planejamento e elaboração de reuniões e seminários. A comunicação em trabalhos de grupo.
Soluções e problemas de comunicação empresarial. Memorando. Currı́culo (CV). Memento. Relatório. Emprego
da norma culta em trabalhos técnicos.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• TÉCNICAS, A. B. D. N. Coletânea informação e documentação. Acesso virtual pela base de dados
GEDWeb, 2018.
• GERALDI, J. W. O texto na sala de aula. 4 . Ática, 136 , 2006.
• MEDEIROS, J. B. Português instrumental. 9 . Atlas, 442 , 2010.
Bibliografia Complementar
• FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 17 . Ática, 431 , 2007.
• MANDRYK, D.; FARACO, C. A. Lı́ngua portuguesa: prática de redação para estudantes universitários.
9 . Vozes, 352 , 2001.
• FERREIRA, R. M. Correspondência comercial e oficial: com técnicas de redação. 13 . Ática, 238 ,
1998.
• GÊneros orais e escritos na escola. Mercado de Letras, 239 , 2010.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, E. M. Umetodologia do trabalho cientı́fico: procedimentos
básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos cientı́ficos. 7 . Atlas, 225 ,
2007.

História E Cultura Afro-Brasileira (HB29S) – Optativa Humanas
Ementa: A história afro-brasileira e a compreensão dos processos de diversidade étnico-racial e étnicosocial na
formação polı́tico, econômica e cultural do Brasil. O processo de naturalização da pobreza e a formação da sociedade
brasileira. Igualdade jurı́dica e desigualdade social..
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• da Costa e Silva, A. A Enxada e a Lança - a África Antes Dos Portugueses. 5th . Rio de Janeiro, RJ:
Nova Fronteira, 2011.
• da Costa e Silva, A. A Manilha E O Libambo. A África E A Escravidão, De 1500 A 1700. 1st . Rio
de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 2002.
• Santos, R. J. O que é racismo. 1st . São Paulo, SP: Editora Brasiliense, 1984.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•
•

Bernd, Z. Racismo e anti-racismo. 1st . São Paulo, SP: Moderna, 1994.
Cashmore, E. Dicionário de relações étnicas e raciais. 1 . São Paulo, SP: Summus/Selo Negro, 2000.
Fonseca, M. N. S. Brasil Afro-Brasileiro. 1st . Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2000.
Ki-Zerbo, J. Histórioa Geral da África. 1st . Brası́lia, DF: UFSCAR/MEC/UNESCO, 2010.
Oliver, R. A experiência africana: da pré-história aos dias atuais. 1st . Rio de Janeiro, RJ: Zahar,
1994.
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Libras 1 (LB29S) – Optativa Humanas
Ementa: Lı́nguas de sinais e minoria linguı́stica; As diferentes lı́nguas de sinais; Status da lı́ngua de sinais no
Brasil; Cultura surda; Organização linguı́stica da Libras para usos informais e cotidianos: vocabulário; morfologia;
sintaxe e semântica; A expressão corporal como elemento.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• QUADROS, R. M. d.; KARNOPP, L. Lı́ngua de sinais brasileira: estudos lingüı́sticos. Artmed, 221 ,
2004.
• de Oliveira, J. F.; Manzano, J. A. N. G. Algoritmos: Lógica Para Desenvolvimento de Programação de
Computadores. 28th . São Paulo, SP: Érica, 2016.
• BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas pedagógica. 3 .
Autêntica, 158 , 2010a.
Bibliografia Complementar
• GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de sujeito surdos. Plexus, 150 , 2007a.
• VELOSO, ; MAIA, V. Aprenda libras com eficiência e rapidez. 5 . Ed. MãosSinais, 228 , 2011a.
• GESSER, A. Libras? que lı́ngua é essa? : crenças e preconceitos em torno da lı́ngua de sinais e da
realidade surda. 1 . Parábola, 87 , 2009.
• ANDREIS-WITKOSKI, S. Introdução à libras: lı́ngua, história e cultura. Ed. UTFPR, 198 , 2015.
• NOVAES, E. C. Surdos: educação, direito e cidadania. Wak Ed, 183 , 2010.

Libras 2 (LI29S) – Optativa Humanas
Ementa: A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e a produção literária. Emprego da Libras em situações
discursivas formais: vocabulário; morfologia; sintaxe e semântica. Prática do uso da Libras em situações discursivas
mais formais.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de sujeito surdos. Plexus, 150 , 2007b.
• ARANTES, V. A. Educação de surdos: pontos e contrapontos. 2 . Summus, 207 , 2007.
• VELOSO, ; MAIA, V. Aprenda libras com eficiência e rapidez. 5 . Ed. MãosSinais, 228 , 2011b.
Bibliografia Complementar
• SANTANA, A. P. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguı́sticas. Plexus, 268 , 2007.
• NOVAES, E. C. Surdos: educação, direito e cidadania. Wak Ed, 183 , 2010.
• LUCHESI, M. R. C. Educação de pessoas surdas: experiências vividas, histórias narradas. 3 . Papirus,
144 , 2008.
• BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas pedagógica. 3 .
Autêntica, 158 , 2010b.
• SLOMSKI, V. G. Educação biblı́ngue para surdos: concepções e implicações práticas. Juruá, 123 , 2012.
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Qualidade De Vida (QU29S) – Optativa Humanas
Ementa: Aptidão fı́sica. Capacidades fı́sicas relacionadas a saúde. Prevenção de doenças ocupacionais. Qualidade
de vida e trabalho. Atividades fı́sicas recreativas.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 5 .
Bookman, 328 , 2005.
• Itiro, I. Ergonomia: Projeto e produção. 2 . E. Blucher, 632 , 2005.
• LIMONGI-FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho - qvt: conceitos e práticas nas empresas da
sociedade pós-industrial. 2 . Atlas, 218 , 2004.
Bibliografia Complementar
• GONCALVES, A.; VILARTA, R. Qualidade de vida e atividade fı́sica: explorando teorias e práticas. 1
. Manole, 300 , 2004.
• MOREIRA, R. L. B. D.; ARAÚJO, M. G. Os sete pilares da qualidade de vida. 2 . Leitura, 184 , 2006.
• GUISELINI, M. Aptidão fı́sica saúde bem - estar: fundamentos teóricos e exercı́cios práticos. 2 . Phorte,
257 , 2006.
• OLIVEIRA, J. R. G. A prática da ginástica laboral. 1 . Sprint, 180 , 2002.
• SIMÃO, R. Treinamento de força na saúde e qualidade de vida. 2 . Phorte, 208 , 2009.

Estudos Culturais E Relações Étnico-Raciais (EC29S) – Optativa Humanas
Ementa: A história africana e indı́gena no Brasil e a compreensão dos processos de diversidade étnico-racial
e étnico-social na formação polı́tico, econômica e cultural do Brasil. Educação para as relações étnico-raciais.
Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e discriminação. O processo de
naturalização da pobreza e a formação da sociedade brasileira. Igualdade jurı́dica e desigualdade social. Gênero,
corpo e sexualidade. Estudos feministas e cultura patriarcal. Perspectivas culturalistas no contexto da educação
especial e inclusão.
Carga Horária: AT (3) AP (0) Total (45)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Fonseca, M. N. S. Brasil Afro-Brasileiro. 1st . Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2000.
• Ki-Zerbo, J. Histórioa Geral da África. 1st . Brası́lia, DF: UFSCAR/MEC/UNESCO, 2010.
• Oliver, R. A experiência africana: da pré-história aos dias atuais. 1st . Rio de Janeiro, RJ: Zahar,
1994.
Bibliografia Complementar
• Munduruku, D. Crônicas de são paulo: um olhar indı́gena. São Paulo, SP: Callis, 2006.
• SEMTEC SEMINÁRIO POLÍTICAS DE ENSINO MÉDIO PARA OS POVOS INDÍGENAS. Brası́lia,
DF: SEMTEC - Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2003.
• MEC
Educação profissional e tecnológica integrada à educação escolar indı́gena: documento base.
Brası́lia, DF: MEC/SETEC, 2007.
• de Oliveira, P. C. Tribalismo indı́gena, ideal comuno-missionário para o Brasil no século XXI. 1st .
São Paulo, SP: Vera Cruz, 1977.
• dos Deputados, C. C. Uma Polı́tica indigenista para o paı́s. Brası́lia. (Ação Parlamentar ; 245). Brası́lia,
DF: Câmara dos Deputados, 2003.
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Direitos Humanos (DH29S) – Optativa Humanas
Ementa: Teoria Geral dos Direitos Humanos; Precedentes históricos do processo de internacionalização dos Direitos
Humanos; A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos; A Constituição
Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil; A Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais
de proteção dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e cidadania no Brasil.
Carga Horária: AT (2) AP (0) Total (30)
Pré-requisito: sem pré-requisito
Bibliografia Básica
• Comparato, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 11th . São Paulo, SP: Saraiva, 2017.
• Filho, M. G. F. Direitos humanos fundamentais. 15st . São Paulo, SP: Saraiva, 2017.
• Piovesan, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15th . São Paulo, SP: Saraiva,
2015.
Bibliografia Complementar
• de Almeida, G. A. Direitos humanos e não violência. 1st . São Paulo, SP: Atlas, 2015.
• Leite, C. H. B. Manual de direitos humanos. 3rd . São Paulo, SP: Atlas, 2014.
• Sarlet, I. W. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. 13st . São Paulo, SP: Livraria
Do Advogado Editora, 2018.
• Soares, M. L. Q. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. 1st . São Paulo, SP: Del Rey,
1999.
• Mondaini, M. Direitos Humanos No Brasil. 1st . São Paulo, SP: Contexto, 2009.
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CORPO DOCENTE E TUTORIAL

Este capı́tulo apresenta em detalhes todos os recursos humanos docentes associados ao
BES da UTFPR-DV. NDE, colegiado e alguns instrumentos de gestão e manutenção do
curso são apresentados.

3.1

Núcleo Docente Estruturante – NDE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do BES da UTFPR-DV é um órgão consultivo da
Coordenação de Curso, responsável pelo processo de concepção, consolidação e contı́nua
atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Atua diretamente na avaliação periódica do PPC, sugerindo modificações na sua escrita e conteúdo, analisa periodicamente a
concepção do curso e se há necessidade de alteração na grade curricular do mesmo.
O NDE reúne-se, ordinariamente, por convocação do Presidente, de acordo com calendário estabelecido no inı́cio do perı́odo letivo e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação. São realizadas pelo menos 2 reuniões ordinárias
por semestre. Todas as reuniões são registradas em ata, utilizando uma plataforma de
software desenvolvida pela coordenação do BES para centralizar essas informações, lidas
por todos os membros, encaminhadas para apreciação na reunião subsequente e, após
aprovada, é impressa e assinada pelos membros do NDE. O conteúdo das reuniões é
informado nas reuniões do colegiado e Coordenação. Todas as questões no âmbito PPC
e outras sugestões ligadas à coordenação do curso de Engenharia de Software feitas pelo
NDE são levadas até o colegiado para apreciação e deliberação.
O NDE do BES é formado por docentes lotados na Coordenação do Curso de Engenharia de Software – COENS, com regime de Dedicação Exclusiva (D.E) e presidido
pelo Coordenador do Curso. A Coordenação do Curso definiu que a composição dos
membros do NDE contemple professores que possuam experiência profissional anterior e
em docência, a fim de melhor contribuir para as possı́veis modificações e atualizações do
Curso.
O NDE do BES da UTFPR-DV funciona com base no Regulamento do Núcleo Docente
Estruturante dos Cursos de Graduação da UTFPR, aprovado pela Resolução num. 009/12
do COGEP [UTFPR-DV, 2016b]. Com relação a resolução mencionada, cabe destacar as
seções II e V que tratam as atribuições do órgão e da sistematização das reuniões:
• SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 3º - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
I Elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto Pedagógico
do Curso (PPC) e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade
acadêmica do curso para apreciação;
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II Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso;
III Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
acadêmicas;
IV Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e
extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as polı́ticas públicas relativas à área do conhecimento;
V Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de
graduação;
VI Propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso;
VII Propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e
na avaliação externa;
VIII Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico
do curso;
IX Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na
formação do perfil profissional do egresso;
X Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua
formação continuada.
• SEÇÃO V – DAS REUNIÕES
Art. 7º – O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do Presidente, de
acordo com calendário estabelecido no inı́cio do perı́odo letivo e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 1/3 (um terço)
de seus membros.
Art. 8º - As reuniões funcionarão com 2/3 (dois terços) dos seus membros. Constatada a falta de quorum, o inı́cio da sessão fica transferido para 15 (quinze) minutos e,
após este prazo, funcionarão com maioria simples. Parágrafo Único - Esgotados os 15
(quinze) minutos e não sendo atingido o número mı́nimo, a reunião será cancelada e
os professores que não atenderam a convocação se sujeitarão às penalidades previstas
no Art. 9º
Art. 9º - O membro que, por motivo de força maior, não puder comparecer à
reunião justificará a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar o
impedimento. § 1º - Toda justificativa deverá ser apreciada pelo NDE na reunião
subsequente. § 2º - Se a justificativa não for aceita, será atribuı́da falta ao membro
no dia correspondente. § 3º - O membro que faltar, sem justificativa aceita, a
duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas no perı́odo de 12 (doze) meses, será
destituı́do de sua função.

3 CORPO DOCENTE E TUTORIAL

138

Art. 10 - A pauta das reuniões ordinárias, indicadas na convocação constará de três
partes, na seguinte ordem: I. Expediente; II. Ordem do dia; e III. Comunicação dos
membros.
Art. 11 - As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com
base no número de presentes.
Art. 12 - Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será discutida e votada na reunião
seguinte e, após aprovação, subscrita pelo presidente e secretário e publicada.
Dentre a atuação do NDE do BES da UTFPR-DV, destacam-se algumas práticas de
implementação de melhoria contı́nua do curso de graduação. Algumas dessas práticas,
inclusive, configuram-se pelo ineditismo dentro da instituição. Destacam-se:
• Criação do regulamento próprio de TCCs do BES;
• Criação do regulamento próprio de Estágio do BES;
• Criação do regulamento sobre uso de laboratórios do BES;
• Criação de mecanismos de avaliação do coordenador de curso;
• Criação de mecanismos para acompanhamento de egressos;
• Criação de estudo sobre melhorias para melhora na atratividade do curso;
• Criação de estudo sobre práticas para diminuição de mecanismos de evasão no BES;
• Proposta de mecanismo para avaliação de aprendizado em disciplinas do BES;
• Proposta de mecanismos de rotação de membros de NDE e Colegiado;
• Criação de tabela de mobilidade intercursos para o campus de Dois Vizinhos;
• Criação do presente PPC, tendo como base o projeto de abertura do BES [COENS,
2013];
• Alterações em planos de ensino de diversas disciplinas do BES;
• Aprovações de planos de ensino de disciplinas novas;
• Inclusão de disciplinas optativas na matriz 29 do BES; e
• Elaboração de estudo para a implementação de nova grade, contemplando o novo
Plano Nacional de Educação (PNE) [Brasil, 2014], que determina que as As atividades de extensão devem compor, no mı́nimo, 10% (dez por cento) do total da carga
horária curricular estudantil dos cursos de graduação. E observando o disposto na
Resolução num. 7 de dezembro de 2018 sobre diretrizes para a extensão na educação
brasileira [ABMES, 2019].
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Formação atual, titulação e regime de trabalho dos membros

A Tabela 24 apresenta a atual composição do NDE do BES da UTFPR-DV considerando
titulação e regime de trabalho dos membros atuantes.
Tabela 24: NDE do BES: Composição, Titulação e Regime de Trabalho
Nome
Rafael A. P. Oliveira
Simone S. Borges
Alinne C. C. Souza
Yuri K. Lopes
Rodolfo A. Silva
Gustavo J. S. Santos

3.2

Titulação
Doutor
Doutora
Doutora
Doutor
Doutor
Doutor

Regime de Trabalho
40 horas D.E
40 horas D.E
40 horas D.E
40 horas D.E
40 horas D.E
40 horas D.E

Atuação do coordenador

Para a visão adequada do coordenador do BES, é necessário recorrer ao organograma de
gestão dos campi da UTFPR (2). Usando como base tal estrutura, é possı́vel notar que as
Coordenações dos Cursos de Bacharelados e Licenciaturas são subordinadas à Secretaria
de Bacharelados e Licenciaturas (SELIB). A SELIB, além de figurar como chefia imediata
do coordenador, apoia ações no que se refere a questões didático-pedagógicas dentro do
curso.
Assim, em consonância com o regimento dos campi da UTFPR (Regimento dos Campi
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – Deliberação num. 10/2009 de
25 de setembro de 2009) compete às coordenações de curso [UTFPR, 2009b]:
• garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a SELIB;
• congregar e orientar os estudantes e atividades do curso, sob sua responsabilidade;
• controlar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento dos
projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso;
• coordenar a elaboração e divulgar à comunidade os planos de ensino das disciplinas
do seu curso;
• coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso;
• coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do curso;
• coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares;
• constantes nos projetos pedagógicos dos cursos;
• propor cursos de formação continuada;
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• zelar pelas questões disciplinares dos estudantes;
• acompanhar e orientar o docente nas questões didático-pedagógicas;
• definir alocação dos docentes nas disciplinas;
• coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de reconhecimento
do curso;
• coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos governamentais e de
classe, para os Cursos de Educação Profissional de Nı́vel Técnico;
• propor o plano anual de metas do curso;
• solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de
avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico;
• coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos
estudantes;
• propor, com a anuência da diretoria de graduação (DIRGRAD) e nos termos da
polı́tica institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de
trabalho destes;
• participar da avaliação de pessoal docente e administrativo, no âmbito da coordenação;
• definir as áreas de conhecimento a serem supridas e o perfil dos docentes a serem
contratados pela coordenação;
• coordenar, em consonância com a diretoria de graduação, o processo de matrı́cula;
• atuar na divulgação do curso;
• promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de
Curso e Departamentos Acadêmicos; e
• controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito do seu curso.
A coordenação do curso de Engenharia de Software (COENS) não está atualmente
vinculada a nenhum Departamento acadêmico. Por isso, também é atribuı́da para a
coordenação as seguintes funções:
• responsabilizar-se pelo patrimônio da coordenação;
• representar a coordenação em eventos e reuniões;
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• propor a contratação ou alteração da jornada de trabalho de docentes;
• propor, em consonância com a DIRGRAD, a seleção de pessoal docente e administrativo, no âmbito do Departamento;
• efetuar o controle da frequência dos servidores lotados na coordenação;
• avaliar o desempenho dos servidores vinculados à coordenação;
• elaborar escala de férias do pessoal lotado na coordenação;
• aprovar, acompanhar e avaliar o plano de atividades dos docentes;
• garantir o cumprimento das Diretrizes para a Gestão das Atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UTFPR;
• otimizar e controlar o uso dos laboratórios, recursos materiais e humanos para
execução das suas atividades;
• controlar e avaliar as atividades dos estagiários, bolsistas e monitores do Departamento;
• propor, em consonância com a DIRGRAD, à Secretaria de Gestão Acadêmica o
plano anual de metas do Departamento, com respectivos – custos, no tocante à
aquisição de novos equipamentos, implantação, atualização e implementação de
laboratórios;
• elaborar proposta de horários de aulas, em consonância com as necessidades levantadas pelo BES da UTFPR;
• gerenciar o processo de matrı́cula discente com a Secretaria de Gestão Acadêmica
(SEGEA);
• solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de
avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico; e
• elaborar relatório anual das atividades, ações e resultados da coordenação.
O coordenador do BES, Prof. Dr. Rafael Alves Paes de Oliveira é computólogo
(cientista da computação) formado pelo Centro Universitário Eurı́pedes de Marı́lia –
UNIVEM. Rafael tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Matemática
Computacional pela Universidade de São Paulo (Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação – ICMC/USP – São Carlos), ambos com tema em Engenharia de Software.
Em 2013 e 2014 Rafael foi pesquisador visitante na Universidade de Maryland – UMD –
em College Park, Maryland - USA. Tem experiência em Engenharia de Software e atua
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principalmente nos seguintes temas: teste de software, automatização de teste, teste de
interfaces gráficas e engenharia de software automatizada. Rafael ingressou na UTFPR
campus Dois Vizinhos em 16 de fevereiro de 2016, semestre no qual o curso de Engenharia
de Software havia completado três semestres desde sua implantação44 .
Lotado na COENS desde seu ingresso no curso, Rafael passou a fazer parte do NDE e
Colegiado de curso desde a criação dos mesmos (Portaria num. 113, de 23 de junho de 2016
e Portaria num. 075, de 02 de maio de 2016). Juntamente com o NDE, Rafael conduziu
as modificações, democratizadas com os docentes, discentes e pedagogos do Câmpus.
Essas modificações foram discutidas no NDE, apreciadas e aprovadas pelo Colegiado do
BES, visando adequar a matriz com as atribuições do futuro profissional. As atas de
coordenação, NDE e colegiado comprovam a atuação da coordenação de forma efetiva.
Entre as ações, destacam-se: (i) criação de disciplinas optativas; (ii) ajuste de normativas
e documentos de regulamentos internos (TCC, Atividades complementares e estágio); e
(iii) inı́cio de tratativas para estabelecimento de dupla-diplomações.
É importante destacar que a coordenação participa, juntamente com os discentes,
na elaboração, condução e apoio das Semanas Acadêmicas do Curso de Engenharia de
Software (SAES). A coordenação estimula que os discentes possam ter autonomia na
condução desse evento, servindo como parte da formação do acadêmico e contemplando o
aprendizado do mesmo na elaboração e condução de eventos. Contudo, é fornecido todo
o apoio da Coordenação do Curso na organização do evento, como logı́stica, estrutura do
Campus, divulgação, contatos com palestrantes, sugestões de assuntos a serem incluı́dos
na programação.
O trabalho realizado pelos professores é acompanhado e gerido pelo coordenador
usando os mecanismos disponibilizados pelo sistema de registros da UTFPR, bem como,
por meio de conversas com os professores e alunos. Casos que necessitam de atenção
especial são tratados de maneira pontual, visando maior efetividade dos resultados. O
referido trabalho acontece com apoio do Departamento de Educação (DEPED).
Por fim, é importante destacar que a atuação do coordenador no BES da UTFPR
consiste de quatro modalidades de funções. São elas: (1) funções polı́ticas; (2) funções
gerenciais; (3) funções acadêmicas; e (4) funções institucionais. Todas as funções são
articuladas com o PDI, DIRGRAD-DV e SELIB-DV.
Desde de 2018, o BES conta com mais de 250 alunos ativos (atualmente esse número
varia entre 260 e 295 alunos). Sendo assim, no que se refere ao atendimento de demandas, o coordenador fica à disposição dos alunos em diversos horários durante a semana.
Além disso, o mesmo promove atendimento à demandas trazidas por e-mail. Quando
o atendimento é presencial, ele deve ocorrer na sala de coordenações da COENS. Nessa
sala o coordenador trabalha individualmente, podendo atender o aluno com privacidade
e efetividade.
44

Acesse: http://lattes.cnpq.br/0793753941171478
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Adicionalmente ao atendimento por e-mail e presencial, a coordenação do BES conta
com um diferencial em seu atendimento que é o uso de um GLPI para atender a chamados
dos alunos – que é um sistema gratuito para ao gerenciamento de ativos de T.I. O GLPI
do BES (COENS) pode ser acionado por alunos e pela comunidade acadêmica por meio
do seguinte link: http://www.dv.utfpr.edu.br/glpi-coens. Para logar, basta usar o
e-mail e senha das credenciais acadêmicas. Assim, o sistema reconhece o usuário como
sendo membro da comunidade acadêmica. Ao logar no GLPI, o usuário pode selecionar
qual tipo de demanda será gerada para a coordenação. Os tipos de demanda são atualizadas constantemente pelo coordenador com base em experiências prévias da coordenação.
É possı́vel afirmar que o maior número de demandas desse tipo de atendimento consta
de: dúvidas quanto ao estágio obrigatório, dúvidas quanto a convalidações de disciplinas,
dúvidas quanto a questões de abonos de faltas e segunda chamada e, por fim, dúvidas
gerais. Após selecionar o tipo de demanda, um ticket/protocolo de atendimento é gerado
e um e-mail é enviado para a coordenação. Ao receber o e-mail, o coordenador dá
encaminhamento pelo próprio sistema. Caso a dúvida não possa ser solucionada usando
o recurso do GLPI, o coordenador sugere um atendimento presencial.
Visando ao aprimoramento constante das ações e atividades da coordenação de curso,
três tipos de avaliações são realizadas para a coordenação/coordenador:
• (i) – avaliação semestral de atuação do coordenador: essa avaliação é realizada
pelo corpo discente por meio de um formulário online (google forms 45 e visa a
aprimorar atendimento, relacionamento, organização, postura e comprometimento
da coordenação perante as demandas de cunho didático-pedagógicas. A Figura
14 apresenta na ı́ntegra o formulário de avaliação dos alunos. Os resultados são
divulgados anualmente e ações de melhora são tomadas pela coordenação;
• (ii) – avaliação da chefia pelo servidor: essa avaliação é realizada pelos servidores
lotados na coordenação. Trata-se de uma avaliação institucional na qual os servidores (docentes lotados na COENS) avaliam aspectos gerais do coordenador. Não
somente aspectos didático-pedagógicos são julgados, haja vista que na UTFPR-DV,
o coordenador de curso também desempenha a chefia de departamento. Logo,
questões de recursos humanos, estruturais e estratégicas da coordenação podem
ser julgadas. Essa avaliação é institucionalizada e ocorre periodicamente durante o
ano letivo. O resultado é sigiloso entre o coordenador e sua chefia imediata. Quando
algum desvio de qualidade é apontado, a chefia imediata e o servidor tomam ações
para sua pronta correção;
• (iii) – avaliação do setor (coordenação) pelo usuário externo: essa avaliação é
institucionalizada e consta da avaliação do setor – COENS – pela comunidades
45

Acesse: https://www.google.com/forms/about/
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acadêmica externa – servidores e docentes lotados em outras coordenações. Essa
avaliação se preocupa com aspectos como, por exemplo, execução de demanda,
relacionamento com outros setores, prontidão e pontualidade no atendimento do
setor, etc. Essa avaliação é institucionalizada, ocorre por meio do sistema acadêmico
da UTFPR, e seus resultados ficam disponı́veis para todos os lotados na coordenação
acessarem de modo online. Quando algum desvio aparente ocorre, ações conjuntas
são tomadas.
Figura 14: Mecanismo de avaliação do coordenador BES
Instrumento de avaliação do coordenador do BES da COENS (UTFPR-DV)
Para as afirmações de 1 a 6, atribua conceitos de 10 a 1:
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo

———————————————————————1) – Disponibilidade de horário para atendimento aos alunos.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————2) – Organização, fornecimento de informações, divulgação de atividades complementares.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————3) – Relacionamento com os alunos.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————4) – Postura e ética.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————5) – Iniciativa dá sugestões, soluciona problemas.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————6) – Comprometimento e envolvimento do coordenador com o curso e com a profissão, motivação,
interesse, incentivo e dinamismo.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
———————————————————————Você gostaria de encaminhar alguma sugestão ou mensagem ao Coordenador?

———————————————————————Resultados:
Média:
Variância:
Desvio-Padrão:
———————————————————————-

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS.
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Regime de trabalho do coordenador de curso

O regime de trabalho do coordenador do BES da UTFPR-DV é integral (40 horas semanais), com dedicação exclusiva. O coordenador possui um gabinete para a coordenação,
e permanece nesse gabinete durante toda a semana, no perı́odo vespertino e noturno,
onde desenvolve atividades ligadas à coordenação, atendimento aos docentes, técnicos,
comunidade externa e aos alunos.
Atualmente, o coordenador ministra a disciplina de Engenharia de Software (ES21S),
contemplando cinco (5) horas/aula semanais. Desse modo, o coordenador trabalha com
carga horária reduzida, tendo a maioria do seu tempo dedicado para demandas administrativas do curso.
O número de vagas ofertadas no curso de Engenharia de Software é de 88 vagas anuais
e o coordenador dedica pelo menos 20 horas semanais para atividades da coordenação do
curso. Nesse sentido a relação vagas anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais
dedicadas a coordenação é de 4,4 (menor que 10).
É importante ressaltar que a coordenação do BES conta com o apoio da assessoria de
coordenações. A assessoria das coordenações tem dois assistentes administrativos e dois
estagiários que apoiam os coordenadores da UTFPR-DV para atingirem elevados padrões
de qualidade de atendimento e execução de demandas. Apoio ao primeiro atendimento de
alunos, organização de documentos do curso, apoio em reuniões, cobrança de documentos,
encaminhamento de demandas e demais apoios administrativos.

3.4

Corpo docente

As informações sobre o atual corpo docente atual que ministram disciplinas no BES da
UTFPR são apresentados pela Tabela 25. Nome do docente, área de graduação, titulação,
regime de trabalho e link para currı́culo lattes são apresentadas na tabela.
A Tabela 26 apresenta uma quadro do percentual dos professores do BES de acordo
com o nı́vel de formação acadêmica.
Adicionalmente aos docentes mencionados, se faz importante salientar que o BES
conta com alguns docentes afastados para capacitação. Tais docentes fizeram parte da
história do curso, lecionando diversas disciplinas ao longo do semestres iniciais do curso.
Aproveitando a disponibilidade de um DINTER – Doutorado Interinstitucional –46 da
UTFPR junto à UFPR – Universidade Federal do Paraná, tais docentes estão em processo
de finalização e seus trabalhos de doutoramento.
Os projetos DINTER, incentivados pela CAPES, caracterizam-se pelo atendimento
de uma turma ou grupo de alunos por um programa de pós-graduação. Desse modo,
os DINTERs caracterizam grandes oportunidades para universidades jovens teres seus
46

Acesse: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/dinter
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Tabela 25: Corpo docente ativo do BES da UTFPR-DV
Docente

Graduação

Braian L. C. Almeida

Bacharela em
Ciência da Computação
Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistema
Licenciatura em Matemática

Caroline Dall’ Agnol

Licenciatura em Matemática

Alinne C. C. Souza
Anderson C. Carniel

Claudia A. Moura
Francisco Carlos M. Souza
Gustavo J. S. Santos
Luciana B. C. Pereira
Marisangela P. Brittes
Michael S. Alcantara
Rafael A. P. Oliveira
Renan B. Andrade
Rene P. Oliveira

Rodolfo A. Silva
Rodrigo T. Pagno
Sérgio Luiz Kuhn

Bacharela em
Ciências Domésticas
Bacharel em
Sistemas de Informação
Bacharel em
Ciência da Computação
Licenciatura em
Matemática.
Tecnóloga em
Sistemas de Informação
Bacharel em
Engenharia Agrı́cola.
Bacharel em
Ciência da Computação
Bacharel em
Artes Visuais
Tecnológo em
Análise e Desenvolvimento
de Sistema
Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento
de Sistema
Bacharel em
Análise de Sistemas
Bacharel em Administração
e Ciências Econicas

Tı́tulação
Doutora
Doutor
Mestre
Mestre
Doutora
Doutor
Doutor
Mestre
Doutora
Doutor
Doutor
Especialista

40 horas
40 horas
D.E
40 horas
D.E

lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes

Mestre

20 horas

lattes

Doutor

40 horas
D.E

lattes

Mestre
Doutor

Siderlene M. Oliveira

Bacharela em Letras

Doutora

Simone S. Borges

Tecnológa em Informática

Doutora

Vanessa T. Bertolazi

Bacharela em Agronomia
Bacharel em
Ciência da Computação

Doutora

Yuri K. Lopes

Regime
de trabalho
40 horas
D.E
40 horas
D.E
20 horas
40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
D.E

Doutor

40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
D.E
40 horas
40 horas
D.E

lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes

docentes capacitados por programas de pós-graduação de universidades maiores. A Tabela
27 apresenta a listagem completa de docentes do BES afastados.
3.4.1

Desenvolvimento Profissional Docente

Além dos mecanismos como o DINTER para o desenvolvimento profissional docente, o
BES da UTFPR segue uma polı́tica própria de desenvolvimento profissional com mecanismos de atualização e aprimoramento do conhecimento. Tal mecanismo é instituı́do
por meio de um Plano Trienal de Capacitação (PLANCAP) que tem como objetivo
viabilizar de modo democrático as metas de cada departamento/coordenação em relação
à capacitação de docentes. Sendo assim, cada campus e cada coordenação/departamento
tem autonomia para elaborar metas, visões e objetivos de capacitação. No contexto do
BES da UTFPR, as metas de capacitação a curto prazo estão voltadas sobre o DINTER
que está em execução desde 2016 e tem planejamento para ser finalizado em 2020. É
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Tabela 26: Percentual dos professores do BES de acordo com o nı́vel de formação
acadêmica
Total de docentes 20
%
Doutores
14 70.0%
Mestres
5 25.0%
Especialistas
1
5.0%
Tabela 27: Docentes do BES em afastamento para capacitação – doutoramento
Nome
Andre R. Ortoncelli
Newton C. Will
Marlon Marcon
Marcos Talau
Evandro M. Kuszera
Franciele Beal

Graduação
Bacharel em
Sistemas de Informação
Tecnólogo em
Sistemas de Informação
Bacharel em
Ciência da Computação
Bacharel em
Sistemas de Informação
Tecnólogo em
Sistemas de Informação
Tecnóloga em
Processamento de dados

Titulação
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre

Regime de
Trabalho
afastado para
doutoramento
afastado para
doutoramento
afastado para
doutoramento
afastado para
doutoramento
afastado para
doutoramento
afastado para
doutoramento

lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes
lattes

importante salientar que o NDE do BES vem trabalhando para a criação de uma Instrução
Normativa própria para a criação de polı́ticas de afastamento.
Além disso, é importante salientar que cada campus, em um trabalho conjunto da
DIRGRAD, coordenações/departamentos e DEPED, trabalham em duas abordagens que
fomentam atividades de capacitação:
• Mês de planejamento: o mês de planejamento, geralmente, ocorre no inı́cio de cada
semestre letivo e envolve uma série de atrações para capacitação docentes. Dentre
elas, destacam-se palestras, minicursos, oficinas, etc. Os temas são variados, desde
educação inclusiva até metodologias ativas de ensino;
• Semana pedagógica (recesso acadêmico): as semanas pedagógicas são uma iniciativa
da PROGRAD na qual, uma vez por semestre, os campus entram em recesso
acadêmico e, por isso, não há atividades de ensino envolvendo alunos. Assim, cada
coordenação/departamento prepara programações especı́ficas de capacitação para
seus docentes. Normalmente, essas semanas ocorrem no mês de maio (primeiro
semestre) e outubro (segundo semestre) de cada ano letivo.
Institucionalmente, técnicos administrativos de apoio, bem como docentes do BES
seguem a polı́tica de capacitação da UTFPR47 . A politica de capacitação da instituição é
traçada com base nos seguintes documentos:
• PLANCAP do BES – preenchido anualmente junto à DIRPPG-DV;
47

Acesse:
http://www.utfpr.edu.br/servidores/portal/qualificacao-e-aperfeicoamento/
politica-de-capacitacao-da-utfpr
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• Portaria num. 27/2014 – MEC, de 15 de janeiro de 2014, que institui o Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos integrantes dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério
da Educação [MEC, 2014];
• Programa de Capacitação dos Servidores da UTFPR - Portaria 367/2007 [UTFPR,
2009b];
• Diretrizes para uma Polı́tica de Capacitação de Servidores, Deliberação num. 11/98,
de 26 de junho de 1998 [UTFPR, 1998]; e
• E Decretos federais 5.824 [Brasil, 2006b] e 5.707 [Brasil, 2006a].

3.5

Regime de trabalho do corpo docente do curso

Segundo o Caı́tulo III do Regulamento da Atividade Docente da UTFPR [UTFPR, 2018c],
o Regime de Trabalho (RT) dos docentes efetivos do Quadro Permanente da UTFPR
corresponde a: (i) tempo parcial de 20 horas semanais de trabalho; (ii) tempo integral de
40 horas semanais de trabalho; e (iii) Dedicação Exclusiva (DE), com 40 horas semanais
de trabalho.
Atualmente, dos 20 (vinte) docentes atuantes no BES, 18 (dezoito) possuem regime de
trabalho integral. 16 (dezesseis), dentre esses 18, sendo professores efetivos e possuindo
dedicação exclusiva. Apenas 2 dos docentes do BES não possuem regime de trabalho
integral, sendo estes, professores substitutos.
Quanto ao tempo destinado para docência, de acordo com as Diretrizes para a Gestão
das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da UTFPR [UTFPR, 2007a], o limite
mı́nimo de carga horária docente para as aulas, em qualquer RT, é de 8 horas semanais,
que corresponde a 9 (nove) horas-aula semanais. Já o limite máximo de aulas para RT é:
• 12 (doze) horas-aula semanais para o docente com Regime de Trabalho de 20 horas
semanais; e
• 20 (vinte) horas-aula semanais para o docente com Regime de Trabalho de Tempo
Integral ou Dedicação Exclusiva – DE.
De acordo com o Regulamento da Atividade Docente da UTFPR [UTFPR, 2018c],
o tempo destinado para atividade de manutenção de ensino de acordo com as Diretrizes
para a Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da UTFPR [UTFPR, 2007a]
é de meia hora-aula a uma hora-aula para cada aula ministrada, até o limite definido no
regime definido no regime de trabalho.
Do tempo destinado a atividades de manutenção de ensino, de acordo com o Regulamento de Atividade Docente da UTFPR, 25% (vinte e cinco por cento) deste tempo
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serão destinados à permanência para atendimento presencial ao discente e 75% (setenta e
cinco por cento) serão destinados ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento
e avaliação das aulas.
Os horários destinados ao atendimento presencial ao discente são devidamente identificadas no sistemas acadêmico, de forma que os alunos possam ter acesso a essa informação.
Dessa forma se garante, que todos os docentes do curso, tenha um perı́odo adequado
de dedicação à docência e ao atendimento aos discentes e também para a preparação e
correção das avaliações de aprendizagem.
Utilizando as informações explicitadas na Tabela 25, a Tabela 28 apresenta um quadro
geral com o regime de trabalho dos docentes do BES da UTFPR. É possı́vel notar que a
maioria deles (90%) tem dedicação exclusiva e regime de trabalho de 40 horas.
Tabela 28: Percentual de regimes de trabalho de docentes do BES da UTFPR-DV
Regime de trabalho %
40 horas D.E
90%
20 horas
10%
Quanto à documentação e registro de atividades individuais dos professores, diferentes
recursos são explorados pelo curso de BES:
• Sistema Acadêmico: as atividades relacionadas a ensino (horários de aula e atendimento a alunos) são registradas no sistema acadêmico da instituição;
• Sistema Integrado de Atividades Complementares, Orientações e Estágios (SIACOES) : no qual ficam registrados informações sobre orientações, participações em
bancas e projetos no qual o professor tem interesse de orientar alunos;
• Currı́culo lattes: os professores do curso de UTFPR são incentivados e cobrados
para que mantenham seus currı́culo lattes atualizados, com as atividades realizadas
pelo discente. Visando facilitar que os alunos acessem tais informações, o link do
currı́culo lattes de todos professores são disponibilizados na página oficial do curso;
e
• Portfólio pessoal de cada professor: documentos comprobatórios de todas as atividades realizadas pelos professores são mantidas em um portfólio, mantido na sala
do coordenador de curso.
Visando à melhoria contı́nua dos professores, além das atividades realizadas nos perı́odos de planejamento e capacitação, outros mecanismo são explorados. pela UTFPR e
pela coordenação de Engenharia de Software:
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• Avaliação docente pelo discente: ao final de cada semestre, cada umd docentes da
UTFPR é avaliado pelos seus alunos, quanto ao conteúdo, a didática, o planejamento, a avaliação e o relacionamento. Tal mecanismo permite uma auto avaliação
dos professores. Professores que recebe uma nota baixa nesse processo de avaliação,
recebem aconselhamento do Departamento de Educação e do coordenador de curso,
visando a melhoria do profissional e do processo de ensino e aprendizagem;
• Avaliação pela chefia imediata: ao inı́cio de cada ano, os professores da UTFPR
fazem uma negociação com a chefia imediata, que inclui três itens: (i) formação
e atualização continuada; (ii) funcional pedagógico; e (iii) produção institucional.
Ao final de cada ano, os professores são avaliados pela chefia imediata quanto ao
cumprimento dessa negociação, sendo que tal resultado pode ser utilizado como
auto avaliação do servidor e também para que chefe imediato sugira ou tome ações
visando a melhoria contı́nua do professor;
• As avaliações citadas, podem ser utilizadas para melhoria contı́nua dos professores
da UTFPR, seja por meio de auto avaliações, conduzidas pelo próprio servidor, ou
por meio de ações iniciadas pela coordenação do curso ou pelo Departamento de
Educação. Além disso, os resultados das avaliações juntamente com a documentação e registro de atividades individuais dos professores, podem ser utilizadas no
planejamento e gestão para melhoria contı́nua.

3.6

Atuação do colegiado de curso

Na estrutura da UTFPR Campu Dois Vizinhos, o curso de BES é organizado na forma de
coordenação, onde uma parte dos professores do Campus estão lotados, sendo o coordenador do curso o chefe imediato. Assuntos administrativos, geralmente, são tratados com
todos os lotados no curso. No entanto, o curso possui também seu colegiado, que é um
órgão consultivo e deliberativo para os assuntos de polı́tica de ensino, pesquisa e extensão
em conformidade com as diretrizes da instituição, bem como assuntos relacionados à geração de recursos humanos e suas atribuições. As reuniões de caráter ordinária acontecem,
geralmente, uma vez ao mês e quando existir demanda, sendo o calendário de reuniões
encaminhado a Diretoria de Graduação e educação profissional no inı́cio de cada semestre.
Após aprovado, o calendário é divulgado, também no inı́cio de cada semestre, aos docentes
que fazem parte desse órgão e docentes lotados no Curso de BES. Para proporcionar
efetiva participação os membros do colegiado e os docentes lotados na coordenação tem
seus horários de aula restringidos no horário definido para a reunião do colegiado.
Quando necessário, são realizadas reuniões extraordinárias do colegiado do curso. Todas as reuniões são registradas em ata, utilizando uma plataforma de software desenvolvida
pela coordenação do BES (SIACOES) para centralizar essas informações, lidas por todos
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os membros, encaminhadas para apreciação na reunião subsequente e, após aprovadas,
são impressas e assinadas pelos membros do NDE. Os encaminhamentos da reunião são
registrados em atas e o Coordenador do Curso posteriormente encaminha para instâncias
superiores as decisões, quando pertinente.
O colegiado do Curso de BES é formado por 10 (dez) membros titulares, compondo
a representação dos responsáveis por atividades no âmbito do curso, de áreas do núcleo
básico e profissionalizantes, dos técnicos-administrativos e discentes. Além da presidência,
exercida pelo Coordenador do Curso, fazem parte do colegiado os seguintes membros:
responsável pela Atividade de Estágio, responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso,
responsável pelas Atividades Complementares, um representante do Departamento de
Educação, um representante das disciplinas de núcleo básico e representantes das áreas de
Engenharia de Software, Computação Aplicada e da área de Linguagem de Programação.
Dessa forma, a participação de professores, pedagogos, técnicos administrativos e alunos
consolida o processo de gestão democrática.
A Tabela 29 apresenta a formação atual do colegiado do BES da UTFPR-DV, definida
pela Portaria do Diretor-Geral num. 109, de 03 de maio de 2019 [UTFPR, 2012b].
Tabela 29: Composição atual do colegiado do BES da uTFPR-DV
Membro

Siape/RA

Rafael A. P. de Oliveira

2279496

Anderson C. Carniel

2279496

Francisco C. M. Souza

2279496

Marisangela P. Brittes

2279496

Alinne C. C. Souza

2279496

Rodrigo T. Pagno

2279496

Simone S. Borges

2279496

Sergio L. Kuhn

2279496

Glauber Sartori

2279496

Ricardo A. Balbinot
Arielyn P. Silva
Felipe P. Santos

2279496
2279496
2279496

Função
presidente/
coordenador de curso
Responsável
pelos estágios do BES
Responsável
pelos TCCs do BES
Responsável pelas
Atividades Complementares do
BES
Representante do Núcleo
de Engenharia de Software
Representante do Núcleo
de Computação Aplicada
Representante do Núcleo
de Programação
Representante do
Núcleo Básico
Representante do
Departamento de Educação
Representante Discente - Titular
Representante Discente - Suplente 1
Representante Discente - Suplente 2

Formação/Titulação
Doutor em Computação
Doutor em Computação
Doutor em Computação
Doutora em Computação
Doutora em Computação
Mestre em Computação
Doutora em Computação
Doutor em Economia
Mestre em Pedagogia
Acadêmico do BES
Acadêmica do BES
Acadêmico do BES

A colegiado do BES conta com um mecanismo de avaliação própria que é implementado
visando ao aprimoramento de sua qualidade. Trata-se de uma avaliação que é feita de
modo anual envolvendo docentes vinculados ao BES, discentes que fazem parto do colegiado e representações estudantis (membros do Centro Acadêmico e Empresa Júnior). A
avaliação consiste de seis afirmações a serem avaliadas usando escala Likert – que configura
uma escala de resposta psicométrica usadas em pesquisas de opinião. O Colegiado aplica
tal escala usando ferramentas de survey online como, por exemplo, google forms 48 , visando
48

Acesse: https://www.google.com/forms/about/

3 CORPO DOCENTE E TUTORIAL

152

a facilitar sua divulgação e coleta de resultados. O resultado das avaliações é trazido para o
grupo para demandas e implementações de melhoria. A Figura 15 apresenta o instrumento
de avaliação do colegiado do BES.
Figura 15: Mecanismo de avaliação periódica do colegiado do BES
Instrumento de avaliação do colegiado do BES da COENS (UTFPR-DV)
Para as afirmações de 1 a 6 é aplicada a escala Lickert abaixo:
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
———————————————————————( ) Docente/( ) Discente
——————————————————————————————————————————————1) – Os componentes do Colegiado possuem domı́nio de suas atribuições, possibilitando o atendimento
às necessidades.
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
——————————————————————————————————————————————2) – A definição dos representantes docentes sendo feita de forma direta entre os professores que
compõem o curso de graduação ou tecnológico e o representante discente indicado pelo Coordenador do
Curso assegura um processo democrático.
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
——————————————————————————————————————————————3) – A representação discente vendo sendo feita de modo efetivo e transparente.
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
——————————————————————————————————————————————4) – A atuação do colegiado partindo de sua institucionalização e através de sua representatividade dos
segmentos tem atuação efetiva nas reuniões com periodicidade prevista e cumprida.
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
——————————————————————————————————————————————5) – O registro das decisões do Colegiado do curso ocasiona um fluxo determinado para o
encaminhamento das mesmas com alcance para todos os membros da comunidade acadêmica.
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
——————————————————————————————————————————————6) – O colegiado do BES tem precisão e velocidade no encaminhamento das solicitações e demandas.
(1) Concordo Totalmente – (2) Concordo – (3) Discordo Totalmente – (4) Discordo – (5) Não Avalio
———————————————————————Você gostaria de encaminhar alguma sugestão ou mensagem ao Colegiado?

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS.
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INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO

Esta seção contempla a infraestrutura disponibilizada aos docentes e discentes do BES,
seja ela geral – incluindo dos demais cursos da UTFPR-DV – ou especı́fica – destinada
prioritariamente ao BES. Adicionalmente, ambiente de trabalho de assessores e servidores
do quadro administrativo também são apresentados. É importante destacar que tais
ambientes estão em consonância com a missão institucional de promover o ensino tecnológico com excelência para os recursos humanos da comunidade acadêmica. Este conjunto
é composto por ambientes, mobiliário, equipamentos, softwares e serviços digitais, e os
mesmos serão apresentados na sequência.

4.1

Infraestrutura geral da UTFPR-DV

A UTFPR-DV encontra-se em um ambiente de uma fazenda experimental que possui uma
área de 191,3ha. Nessa área está localizada todas as instalações e a infraestrutura para o
funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação instalados no Câmpus. Apesar
da vocação para o agronegócio, o campus oferece uma estrutura tecnológica adequada para
o funcionamento do BES da UTFPR-DV. Essa estrutura também abriga os servidores que
trabalham em seus plantões visando a operacionalizar o funcionamento do curso em todos
os aspectos. A Figura 16 apresenta uma foto aérea do campus da UTFPR-DV onde é
implementado o BES. Em tal foto podem ser vistos os blocos administrativos, biblioteca,
blocos de laboratórios e blocos de sala de aula. Como pode ser observado, o campus é
afastado da região central da cidade e configura um ambiente arborizado com laboratórios
de ensino, pesquisa e extensão espalhados em blocos diversos.

Figura 16: Vista aérea do campus Dois Vizinhos da UTFPR
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Adicionalmente aos ambientes supracitados, a UTFPR-DV tem ambientes naturais
de uma fazenda experimental mantida pelo campus. A Figura 17 apresenta por uma
representação gráfica de um mapa das unidades de pesquisa e ensino espalhadas pela área
da fazenda na qual é situada a UTFPR-DV. A área triangular, representada em verde no
mapa, corresponde à vista aérea apresentada dos blocos destacados na foto da Figura 16.
Na figura são destacadas diversas UNEPEs – Unidades de Ensino e Pesquisa – utilizadas
em aulas de alguns cursos da UTFPR-DV. O BES não faz uso de nenhum UNEPE.

Figura 17: Esboço de mapa da UTFPR-DV considerando rios, setores, áreas administrativas e UNEPES
Dentre a infraestrutura apresentada pela IEs, pode-se destacar o bloco G10 – onde,
no contexto do BES da UTFPR-DV, encontram-se gabinetes administrativos da coordenação de curso, gabinetes de docentes, gabinetes de assessores de coordenação, salas
de reuniões e outros. O Bloco G10 possui área total de aproximadamente 5.000m2 ,
compreendendo quatro pavimentos nos quais estão distribuı́dos laboratórios, espaços para
pesquisa, ambientes administrativos para coordenações e secretarias de cursos, sala de
reuniões e videoconferência, perfazendo um investimento de R$ 9 milhões de reais em
verbas federais. Ainda em processo de ocupação devido sua inauguração recente, o G10
permitirá futuramente a ampliação de atividades de ensino pesquisa e extensão para todos
os cursos do campus. Por fim, destaca-se que todo o bloco foi construı́do seguindo normas
de acessibilidade para edificações, possuindo pistas táteis em todos os andares.
Desconsiderando o bloco recém inaugurado G10, no que se refere aos setores administrativos, a infraestrutura disponı́veis para o setor administrativo e de apoio da UTFPR
contemplam uma área total de 8.951,59m2 que apresenta como principais estruturas:
• (i) uma biblioteca;
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• (ii) um centro de convivência para os alunos;
• (iii) o restaurante universitário;
• (iv) um ginásio de esportes;
• (v) um anfiteatro;
• (vi) três mini-auditórios;
• (vii) salas de professores; e
• (viii) salas dos técnicos administrativos e respectivos setores.
A Tabela 30 apresenta área, localização e quantidade de setores administrativos da
UTFPR-DV. Adicionam-se a tais setores diversos ambientes de uso de discentes como, por
exemplo, ginásio de esportes e centro de convivência discente. A somatória de área desses
espaços totalizam os 8.951,59m2 mencionados anteriormente. É importante destacar que
espaços de UNEPEs e o G10 não foram contabilizados nesse levantamento.
Tabela 30: Instalações do Setor Administrativo e de Apoio da UTFPR – DV, com
área/instalação e área total.
Instalação

Qtde

Área

Área total (m2)

Almoxarifado
Auditório/
Anfiteatro
Centro de Eventos
Biblioteca
Bloco administrativo (bloco K)
Bloco administrativo (bloco K1) (RH,
DEMAC, DIRPLAD)
Bloco de banheiros/ saguão/ cantina
Bloco de DEPED/ SEGEA/ DERAC/
Banheiros (bloco A1)
Bloco DIREC/ Hotel Tecnológico (bloco A2)
Salas administrativas diversas/ Banheiros/
Reprografia/ Sala de coordenações /
Assessoria (bloco B1)
Bloco DESEG (Bloco E3)
Centro de Eventos
(mini-auditórios e sala de reuniões)
Centro de Convivência dos alunos
Ginásio esportivo
Guarita
Salas de professores (CP1 a CP4)
Salas de professores (CG1 a CG4)
Salas de professores (CG5)
Restaurante Universitário

1

353,13

353,13

1

634,81

634,81

1
1
1

410,62
500,00
310,60

410,62
500,00
310,60

Total

4.2

1

310,60

310,60

1

513,74

513,74

1

307,08

307,08

1

307,08

307,08

1

458,50

458,50

1

345,31

345,31

1

410,62

410,62

1
1
1
4
4
1
1

826,32
1.393,81
21,07
100,00
162,78
237,18
560,00

826,32
1.393,81
21,07
400,00
651,12
237,18
560,00

25

–

8951,59

Conetividade no campus da UTFPR-DV

A internet no campus da UTFPR-DV é viabilizado pela RNP – Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa 49 . O RNP é uma organização social ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia
49

Acesse: https://www.rnp.br/
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do governo federal brasileiro, responsável pelo backbone da rede acadêmica brasileira.
Sendo assim, todas a unidades da UTFPR fazem uso desse recurso para suas conexões.
O campus da UTFPR-DV possui um link que se conecta a um datacenter localizado na
reitoria. Detalhes de tal link são apresentados abaixo:
• Link RNP com velocidade de 200 Mbps operacionalizado em meio fı́sico pela COPEL
– Companhia Paranaense de Energia.
Aproximadamente 50 (cinquenta) access points e roteadores promovem a conectividade
sem fio e com fio para os setores de ensino e setores administrativos. Quatro redes sem
fio (Wi-Fi) estão disponı́veis nos diversos blocos do campus:
1. UTFPWEB: rede disponı́vel para toda a comunidade acadêmica por meio das credenciais institucionais. Todos – alunos, docentes e servidores – podem logar nessa
rede;
2. UTFPRADMIN: rede disponı́vel para docentes e servidores utilizando login institucional;
3. UTFPRVISITANTES: rede wifi destina a visitantes e externos do campus da UTFPR-DV;
e
4. EDUROAM (EDUcation ROAMing): que é a rede de serviços internacional de
roaming para os usuários em pesquisa no ensino superior e cursos subsequentes.
Na UTFPR-DV, essa rede fornece aos pesquisadores, professores e estudantes de
fora da instituição um fácil e seguro acesso à internet durante suas visitas.

4.3

Espaço de trabalho para docentes em tempo integral e parcial

No campus Dois Vizinhos existem, atualmente, aproximadamente 120 gabinetes de trabalho, denominados de salas de professores, os quais são ocupados pelos docentes – tanto
de tempo integral, quanto de tempo parcial.
A alocação de professores em cada uma das salas se dá de acordo com a área de
atuação de cada professor, sendo cinco gabinetes acoplados a laboratórios e o restante
dos gabinetes distribuı́dos para um ou dois professores por sala, conforme capacidade do
ambiente.
Os professores que exercem função de chefia como o Diretor Geral, Diretor de Graduação e Educação Profissional, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação e Diretor de Relações
Empresariais e Comunitárias, Coordenadores (ver figura organograma), bem como os
assessores e secretários, ficam temporariamente, durante o exercı́cio da função, alocados no
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ambiente administrativo de cada diretoria/departamento. Entretanto, os docentes nessa
funções também possuem salas para desempenhar suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Todos os professores possuem uma estrutura mı́nima para desenvolvimento do trabalho, composta por mesa, cadeiras, arquivo e/ou armário com chaves. Ainda é disponibilizado computador com acesso a internet via Wi-Fi e/ou ponto de rede. Por conveniência, alguns docentes preferem trabalhar com seus computadores pessoais (notebooks)
ou oriundos de projetos pessoais de pesquisa. Também é fornecida uma impressora
compartilhada, ligada à rede, no qual os docentes utilizam sem limite de impressão
considerando demandas de ensino, pesquisa e extensão. É disponibilizado ramal telefônico
com capacidade para realizar ligações internas e externas (locais, DDD e DDI) com
utilização via senha individual.
O maioria dos docentes de computação vinculados ao BES (Tabela 25) da UTFPR-DV
tem seus gabinetes no bloco G10, mais precisamente no terceiro andar. Tais gabinetes,
que tem em média 20m2 , são duplos e seus ambientes possuem janelas amplas garantindo
boa iluminação natural e ventilação.
A Figura 18 apresenta um representação gráfica dos gabinetes onde encontram-se a
maioria dos docentes vinculados ao curso. Além de propiciar que os docentes executem
seus trabalhos associados a preparação de aula, condução de pesquisa, escrita de manuscritos e planejamento de extensões, é importante destacar que os ambientes propiciam
que os docentes façam um atendimento aos alunos de modo eficaz. Quando é necessário
privacidade para atendimento, os docentes podem utilizar uma sala de reuniões (Gabinete
B15) é comum a todos e permanece à disposição para atendimentos em grupo, bem como
para explicações que demandem mais tempo.
Alguns docentes vinculados ao BES (de áreas diferentes da computação) têm gabinetes
fora do G10 em salas (CG1, CG2, CG3 e CG4 ou CP1, CP2, CP3, CP4) construı́das especificamente para atividades docentes. Esses gabinetes normalmente são duplos, medem
em média 20m2 , e têm estrutura similar aos ambientes do bloco G10. Os docentes são,
normalmente, alocados por critérios de afinidade formação e linha de pesquisa. Nesses
ambientes, todos os blocos estão interligados e acessı́veis. Todos os ambientes passaram
por reformas elétricas e dispõem de iluminação adequada. Existem banheiros masculinos
e femininos para uso exclusivo dos docentes. Assim, é proporcionado o atendimento
individual ao discente, com privacidade e eficiência. Atendimentos em grupo são feitos
em salas de reuniões do G10 ou do bloco B.
A manutenção da limpeza dos ambientes é realizada duas vezes por semana, enquanto
que a manutenção dos mobiliários e equipamentos é realizada via demanda. A manutenção
do ambiente é realizada pelo Departamento de Serviços Gerais (DESEG), que através de
sistema de chamada via web – um GLPI50 – realiza a substituição de lâmpadas, trocas
50

Acesse: https://web.dv.utfpr.edu.br:452/glpi/index.php
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Figura 18: Esboço do ambiente no G10 onde localizam-se os gabinetes dos docentes do
BES
de chave, conserto de mobiliário, condicionadores de ar e outros. A manutenção dos
equipamentos de informática é realizada pela Coordenadoria de Gestão de Tecnologia
da Informação (COGETI), que do mesmo modo, é acionado via sistema particular de
chamado web – também no modelo GLPI51 , resolvendo problemas de manutenção nos
computadores, impressora e internet.
A Tabela 31 apresenta os docentes do núcleo de computação do BES e suas respectivas
localizações, incluindo gabinete, bloco, ramal e número de telefone externo. Como pode ser
notado, dentre os docentes mencionados, destaca-se que somente um docente do núcleo de
computação possui gabinete de atendimento em outro ambiente que não seja o localizado
no terceiro andar do G10.
Tabela 31: Localização de gabinetes, ramais internos e números externos de docentes do
BES (núcleo de computação)

51

Docente do BES

Gabinete

Localização

Ramal

Externo

Rene Pomilio de Oliveira
Simone de Sousa Borges
Marisangela P. Brittes
Rafael A. P. de Oliveira
Anderson C. Carniel
Yuri K. Lopes
Alinne C. Souza
Francisco C. M. Souza
Rodolfo A. Silva
Gustavo J. Santos
Rodrigo Tomaz Pagno

A6
A10
A10
A11
B1
B5
B11
B11
B12
B12
SALA 3

G10
G10
G10
G10
G10
G10
G10
G10
G10
G10
CP3

8206
8210
8210
8211
8251
8255
8261
8261
8262
8262
8427

35360206
35360210
35360210
35360251
35360251
35360255
35360261
35360261
35360262
35360262
35368427

Acesse: https://web.dv.utfpr.edu.br:444/glpi/

4 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO
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Espaço de trabalho para o coordenador

O espaço de trabalho destinado para o coordenador do BES encontra-se em um piso diferenciado de onde localizam-se os gabinetes dos professores no bloco G10 da UTFPR-DV,
sendo localizado no primeiro andar. O primeiro andar do G10 (piso) é destinado a
blocos administrativos da graduação e da pós-graduação. A Figura 19 apresenta uma
representação gráfica do piso 1 (primeiro piso) do G10. O ambiente administrativo no qual
o coordenador do BES trabalha conta com a proximidade de dois assessores (secretários)
de coordenações, o que viabiliza muito do trabalho administrativo do curso.

Figura 19: Piso 1 – Bloco G10 – setores administrativos das coordenações de graduação
Considerando a coordenação do BES, em particular, o coordenador encontra-se em
uma sala individual, em local de fácil acesso à comunidade discente e docente. A Figura 20
apresenta a sala do coordenador do BES – sala da COENS – destacando sua proximidade
com a assessoria de coordenações. A sala de coordenações do BES conta com uma ante-sala
na qual é implementada uma recepção que permite a acomodação dos alunos enquanto
esperam por atendimento. Essa ante-sala é compartilhada por duas coordenações, em
particular – COENS - Coordenação de Engenharia de Software e COBIO - Coordenação
da Licenciatura em Ciências Biológicas.

Figura 20: Sala do coordenador do BES – COENS e assessoria de coordenações
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A sala da COENS, onde fica instalado o coordenador do BES, tem uma área de
aproximadamente 13.6m2 (4m x 3,30m). A estrutura interna da coordenação conta com
uma mesa em formato “L” para atendimentos. Essa mesa tem gaveteiro com chave e
espaço para uso de computador. O coordenador tem em sua disposição: um notebook
institucional, monitor e uma impressora. Estruturalmente, o espaço do coordenador
conta com: (i) três cadeiras para atendimento; (ii) armário com chave que permite o
armazenamento de documentos e alguns equipamentos com segurança; (iii) um arquivo
com chaves, que permite a organização dos documentos de coordenação. O ambiente tem
uma ampla janela, com ventilação natural e iluminação adequada. No que se refere à
tecnologia, o ambiente tem conexão Wi-Fi e cabeada, um telefone com ramal próprio que
permite ligações internas e externas (DDI e DDD) por meio do uso de uma senha pessoal.
Quanto ao atendimento fornecido aos alunos, a sala do coordenador do BES permite
um atendimento individual e personalizado. O coordenador tem alguns horários especı́ficos
para fazer atendimentos aos alunos. Esses horários são definidos e divulgados no inı́cio
de cada semestre em consonância com a distribuição de aulas. Tal horário é divulgado
no site do curso e também na porta da sala da coordenação. Entretanto, na prática, esse
atendimento também é feito sob demandas – geralmente no perı́odo da noite, durante as
aulas. O ambiente também permite atendimento em grupo de até três pessoas. Quando
algum atendimento maior é necessário, o coordenador pode utilizar a sala de reuniões
disponı́vel no mesmo andar do bloco G10 (a sala pode ser visualizada na Figura 19).
Boa parte da celeridade e efetividade na execução de demandas da coordenação do BES
é proporcionada pelo trabalho da Assessoria de Coordenação – responsável pela secretaria
do curso. O BES conta com dois assessores, compartilhados com as demais coordenações
de cursos de graduação. Na assessoria de coordenações (Figura 20) há a disponibilidade
de máquina de reprografia, scanner e impressoras compartilhadas. Ao lado, permanece
ainda a Assessoria da Coordenação, que é responsável pela secretaria do curso.

4.5

Salas de aula

O Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR possui 06 (seis) blocos de salas de aulas, dentre elas
02 salas de aula de 30 lugares, 04 salas de aula de 25 lugares, sendo que 03 delas são de
uso exclusivo da pós-graduação stricto sensu e uma para a graduação, 01 sala de aula de
desenho técnico com 50 lugares e 23 salas de aula com 50 lugares, totalizando 30 salas de
aula. Atualmente as salas de aula permitem a disponibilização de espaço suficiente para
150 aulas por turno (manhã, tarde e noite) durante a semana. A Figura 21 apresenta um
layout de uma sala de aula de 50 lugares da UTFPR-DV.
As salas de aulas são equipadas com cortinas, carteiras para os alunos, mesa de
professores, computadores desktop para uso do docente, projetor multimı́dia com controle
remoto e conexão HDMI/VGA, tela para projeção, quadro branco e ar condicionado.
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Figura 21: Layout de salas de aulas de 50 lugares da UTFPR-DV
Todas as sala possuem condicionadores de ar para climatização. Atualmente, todas as
salas de aula possuem acesso a Internet via Wireless (Sem fio) disponı́vel aos discentes,
exceto 1 (um) bloco com 4 (quatro) salas de aula pois ainda não possui o roteador
Wireless por ser um bloco novo, porém neste bloco o curso de Engenharia de software
não tem aula. Todas as salas de aula contam com os requisitos básicos de conforto,
como iluminação adequada, tanto para professor quanto para alunos, facilitando assim o
processo de ensino-aprendizagem.
Estes blocos estão agrupados para facilitar a acessibilidade e a mudança de sala durante
a troca de disciplina. As janelas são amplas e permitem boa ventilação. Foi garantido
também acessibilidade, mesmo em perı́odos chuvosos, através da instalação de coberturas
a todos os blocos de sala de aula. A iluminação natural e artificial são adequadas.
A manutenção da limpeza ocorre diariamente, enquanto que a manutenção dos mobiliários e equipamentos é realizada via demanda. A manutenção dos ambientes é realizada
pelo DESEG, que através de um sistema de chamados via web (GLPI), realiza a substituição de lâmpadas, trocas de chave, conserto de mobiliário, ar condicionado e outros. A
manutenção dos equipamentos de informática é realizada pela COGETI, que do mesmo
modo, é acionado via sistema de chamados web, resolvendo problemas de manutenção nos
computadores e internet. Já a manutenção de equipamentos multimı́dia é realizada pelo
Departamento de Recursos Didáticos (DERDI).

4.6

Acesso dos alunos a equipamentos de informática

O BES da UTFPR-DV dispõe atualmente de 7 (sete) laboratórios de informática, suas
nomenclaturas e respectivas capacidades:
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• Laboratório de Engenharia Software Aplicada (capacidade 20 discentes);
• Fundamentos de Programação (capacidade 44 discentes);
• Laboratório de Processo de Produção de Software (capacidade 39 discentes);
• Laboratório de Computação Aplicada (capacidade 39 discentes);
• Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software (capacidade 39 discentes);
• Laboratório de Manutenção e Reuso (capacidade 14 discentes); e
• Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores (capacidade 20 discentes).
Semestralmente, são agendadas as aulas nestes laboratórios, após, são agendados
horários para acesso aos discentes. Nos demais horários, os docentes podem utilizar o
sistema online – Sigeu52 – de reservas de salas e laboratórios para agendar suas atividades
em qualquer laboratório.
É possı́vel consultar os horários diretamente no sistema de agendamento online ou ao
lado da porta de entrada de cada laboratório. Dessa maneira, os discentes conseguem
visualizar e programar atividades nos horários destinados a eles “Aberto ao público”.
Os laboratórios estão equipados com computadores atuais e capazes de executar as
atividades previstas no ensino, alguns possuem equipamentos utilizados em aulas como
arduinos, cabos, alicates, etc. Para cada laboratório existe um conjunto de softwares
instalados para atender suas respectivas demandas. As instalações de novos softwares
acontecem por intermédio da figura do responsável pelos laboratórios, o qual coordena as
atualizações e instalações de novos softwares.
Quando há necessidade de instalação/atualização softwares, o interessado (requisitante) entra com um chamado no sistema online responsável por gerir estas instalações/manutenções dos laboratórios de informática. Este sistema também é utilizado para
solicitar/informar a necessidade de manutenção na estrutura fı́sica dos laboratórios, como
consertos de mesas, cadeiras, condicionadores de ar, etc. As manutenções são executadas
pela COGETI do campus, com o auxı́lio de um estagiário especı́fico da coordenação do
curso de Engenharia de Software.
Semanalmente são realizadas limpezas, revisões e manutenções nos laboratórios a fim
de garantir a qualidade e o bom funcionamento dos mesmos.
Os usuários dos laboratórios contam com uma estrutura adequada e confortável, com
mesas ergonômicas e alguns equipados com cadeiras giratórias. Em todos os Laboratórios
de Informática os computadores estão ligados em rede com acesso a Internet. Os usuários
podem optar em trazer seus próprios computadores (notebooks), para estes a conexão a
Internet acontece via rede Wi-Fi (sem fio) rápida (200 Mbps) e de qualidade.
52

Acesse: https://sigeu.dv.utfpr.edu.br:8443/sigeu/Login.xhtml
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A Figura 22 apresenta uma representação gráfica do centro de convivência da UTFPR-DV.
Além dos laboratórios de Informática os discentes podem utilizar computadores com
acesso à Internet no Centro de Convivência. Tal local é destinado ao uso constante e
autônomo de alunos, sendo o espaço destina aos Centros Acadêmicos (CAs) de todos os
cursos de graduação da UTFPR-DV. Atualmente, o centro de convivência da UTFPR-DV
possui diversas “baias” de estudo individual com acesso constante à internet por sem fio
do campus. Adicionalmente aos espaços, existem dez computadores instalados em baias
individuais para livre uso (das 8:00 às 22:30) de todos os discentes da UTFPR-DV. É
importante salientar que os computadores são mantidos por uma equipe de alunos de
um projeto de extensão de docentes do BES e foram montados com equipamentos que
originalmente eram considerados lixo eletrônico. Desse modo, a disponibilidade de baias
e computadores proporcionam um ambiente confortável para estudos. Na biblioteca da
UTFPR-DV (descrita na Seção 4.7), também, encontram-se disponı́veis 3 (três) computadores para acesso ao acervo. Tais computadores têm programas que permitem a interação
com pessoas PcD, seguindo normas de acessibilidade.

Figura 22: Centro de convivência discente da UTFPR-DV – acesso a recursos de
informática por alunos
Esses ambientes (centro de convivência e laboratórios de informática) que permitem
acesso de discentes à tecnologia passam por avaliações constantes periódicas constantes
pela equipe de COGETI da UTFPR-DV. Há um GLPI próprio para os laboratórios de
informática que permite que demandas de manutenção e atualização sejam realizadas sob
livre demanda.
Adicionalmente, ainda no que se refere aos laboratórios de informática, em todo inı́cio
de semestre, os docentes do BES orquestram manutenções gerais da seguinte natureza:
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(i) versões dos softwares; (ii) atualização de imagens de H.Ds de máquinas; e (iii) mal
funcionamentos em geral.
Além da equipe do COGETI que pode ser acionado por meio de chamados via GLPI
próprio, o BES tem um estagiário que auxilia na operacionalização de manutenções
constantes e implementações de melhorias nos laboratórios. Tal estagiário ajuda em
manutenções cotidianas e em preparações de softwares para aulas, minicursos e workshops.
Relatórios informativos são constantemente gerados e arquivados na coordenação para
acompanhamento.

4.7

Biblioteca

A biblioteca da UTFPR-DV conta com o trabalho dedicado de três servidores: dois
bibliotecários documentalistas e um assistente administrativo. Adicionalmente, o setor
tm três estagiários que auxiliam o setor em diferentes turnos. O objetivo da Biblioteca
Universitária da UTFPR do Campus Dois Vizinhos é oferecer suporte informacional aos
programas de ensino, pesquisa e extensão e destina-se, a alunos regularmente matriculados
em todos os nı́veis de ensino, professores, servidores (ativos e aposentados),terceirizados
e a comunidade em geral para consultas locais. Utiliza o software Pergamum53 para a
informatização de seu acervo e de suas atividades. A Biblioteca disponibiliza aos usuários
acervo de acesso livre, composto por livros especializados, dicionários, periódicos (revista
e jornais), folhetos, guias, fitas de vı́deo, Cd-Rom, Dvd, monografias, dissertações e teses.
As referências bibliográficas, que tratam da bibliografia básica das disciplinas estão
listadas no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Software e também detalhadas
no sistema E-MEC onde trata da matriz curricular – Componentes Curriculares.
O acervo fı́sico da biblioteca está tombado e informatizado e as ações de consulta,
reserva, renovação e empréstimo de obras podem ser feitas remotamente acessando o
sistema web Pergamum. Além disso o acervo fı́sico está aberto ao público em geral,
e a biblioteca conta com funcionários especializados (bibliotecários e administrativos)
preparados para atender os usuários, orientando-os na busca e recuperação de informações,
tanto nas bases de dados da instituição, como em outras fontes de informação. A biblioteca
disponibiliza aos usuários acervo composto por livros, dicionários, periódicos (revista e
jornais), folhetos, guias, fitas de vı́deo, Cd-Rom, Dvd, monografias, dissertações e teses.
A Figura 23 apresenta o acervo bibliográfico e audio-visual da UTFPR-DV.
A Figura 24 apresenta os livros por área do conhecimento da UTFPR-DV.
O acervo virtual consiste na consulta a diversas bases de dados eletrônicas que incluem
acesso a artigos nacionais e internacionais, livros e normas técnicas. O acervo virtual é
viabilizado por convênios, parcerias e contratações firmados na UTFPR em Curitiba e
53

Acesse: http://biblioteca.utfpr.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
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Figura 23: Acervo Bibliográfico e Áudio-visual da UTFPR-DV

Figura 24: livros por área do conhecimento da UTFPR-DV
disponibilizados para os demais campus, estando portanto ambos os acervos, virtual e
fı́sico, registrados em nome da IES.
Para o acesso ao acervo fı́sico, a biblioteca conta com um ambiente bem planejado,
com salas de estudo, cabines individuais, armários e banheiros, além de computadores
disponı́veis para pesquisa, o que possibilita também o acesso virtual é possı́vel no espaço
fı́sico da biblioteca. Os computadores da biblioteca possuem acessibilidade plena e o
acesso a internet também é possı́vel por Wi-Fi no campus, o que permite que os usuários
cadastrados utilizem seus próprios dispositivos para acessarem o acervo virtual. O quadro
abaixo resume os principais serviços disponibilizados na biblioteca.
A seguir seguem alguns serviços e atividades associados à biblioteca da UTFPR-DV:
• CONSULTA, RESERVA, E EMPRÉSTIMOS DE OBRAS: Estas ações estão disponı́veis de forma remota através de acesso ao sistema web Pergamum;
• SERVIÇO DE REFERÊNCIA: Auxı́lio ao usuário na busca de informações para
pesquisas, utilização do acervo e recursos da biblioteca, pesquisas bibliográficas em
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bases de dados e treinamentos.Este atendimento pode ser feito de forma presencial
ou através de e-mail, via formulário;
• FALE CONOSCO disponibilizado no site da biblioteca;
• EMPRÉSTIMO ENTRE CAMPUS: Este atendimento é realizado no balcão da
biblioteca por meio do preenchimento de formulário e indicação das obras desejadas;
• SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LIVROS: Os usuários podem solicitar a compra
de livros de seu interesse por meio do preenchimento e entrega de formulário de
solicitação. A solicitação é repassada para a ”Comissão permanente de aquisição de
acervo”do campus para a tomada de decisões;
• ACESSO A INTERNET: Estão disponı́veis dentro da biblioteca computadores para
pesquisa conectados à Internet, e também acesso através de rede sem fio;
• ACESSO À BASES DE DADOS: Os usuários da UTFPR podem acessar diversas
bases de dados de acesso restrito, dentre eles:
– Portal de Periódicos da Capes, que consiste de uma base de dados que dá acesso
a textos completos de artigos de diversos periódicos nacionais e estrangeiros;
– IEEE Xplore Digital Library que disponibiliza acesso a textos completos nas
áreas de engenharia;
– Ebrary (3) que contém e-books com texto completo em áreas multidisciplinares;
– ProQues (4), que é uma plataforma de busca de bases de dados que oferece
milhões de documentos de milhares de fontes, abrangendo pesquisa e áreas temáticas como: Artes; Negócios; Saúde Medicina; História; Literatura Idioma;
Ciência Tecnologia; Ciências sociais. Possibilita acesso a Jornais, Dissertações
e teses, Periódicos acadêmicos, Televisão e transmissões de rádio, Agência de
notı́cias e comunicados à imprensa, Relatórios anuais de empresas e fotografias,
Livros, Documentos e arquivos governamentais e Mapas;
– GEDWEB (5) Normas Técnicas: Assinatura de pacote de normas técnicas
nacionais e Mercosul da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
com texto na ı́ntegra;
Os usuários podem realizar o acesso a estas bases de forma direta uma vez estando
conectados à internet dentro das instalações da universidade, ou ainda via proxy.
Neste caso apenas por docentes, discentes ou servidores administrativos podem
realizar o acesso pois é necessário configurar seu equipamento para utilizar um proxy
especı́fico para seu navegador web, sendo necessário informar login e senha para
viabilizar o acesso.
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• PARTICIPAÇÃO EM REDES DE COOPERAÇÃO: As bibliotecas da UTFPR
fazem parte da Rede Pergamum, o que permite a consulta do acervo das instituições
participantes.
1. Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas, é um sistema web de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de centros de informação, site
http://www.pergamum.pucpr.br.
2. IEEE Xplore Digital Library;
3. Ebrary;
4. Plataforma ProQuest; e
5. GEDWEB.
No contexto do BES da UTFPR-DV os acervos das bibliografias básica e complementares são adequados às unidades curriculares do BES e aos conteúdos descritos neste PPC
e encontra-se atualizado em relação à natureza das unidades curriculares. Todo o acervo
da bibliografia básica é referendado pelo colegiado do BES e foi assinado pelo NDE que
analisou a compatibilidade de cada bibliografia básica das UCs.

4.8

Laboratório do BES

O BES da UTFPR-DV conta com laboratórios de ensino no qual são realizadas aulas,
bem como atividades extraclasse, tais como: monitoria, grupos de estudos; treinamentos,
projetos de extensão; ou de iniciação cientı́fica.
O BES da UTFPR-DV tem a disponibilidade de laboratórios de ensino de duas
naturezas:
• Laboratórios de formação básica: consistem de laboratórios de informática direcionados para disciplinas que visam a formar uma base técnica caracterı́stica para o
entendimento e compreensão básica da formação de Engenheiro de Software. Normalmente são ocupados por unidades curriculares do grupo básico de conhecimentos.
Entretanto, unidades curriculares de outra natureza, por conveniência, também são
alocada nesses laboratórios; e
• Laboratórios de formação especı́fica: consistem de laboratórios de informática para
o ensino de disciplinas do eixo formador de “Engenharia de Software”. Alguns desses
laboratórios têm layout diferenciado e promovem práticas de ensino que aproximam
o discente do mundo real de trabalho.
A Tabela 32 apresenta uma visão geral de todos os laboratórios de ensino do BES da
UTFPR-DV. A referida tabela apresenta um número de identificação do laboratório, o
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nome do laboratório, a localização do laboratório dentro dos blocos do campus, o tipo
do laboratório, o número de máquinas ou lugares para discentes, o docente responsável
e, por fim, as unidades curriculares normalmente atendidas. No que se refere às unidades
curriculares alocadas nos laboratórios, é importante salientar que por critérios de conveniência como, por exemplo, número de alunos e disponibilidade na criação dos horários,
os laboratórios podem ter unidades diferentes alocadas em suas instalações.
Tabela 32: Laboratórios de Ensino do BES da UTFPR-DV
Loc.

Nat.

Maq.

Area
(m2 )

Docente
Responsável

Laboratório de Engenharia
de Software Aplicada (Lab. 1)

B2

básico

20

40,0

Francisco Souza

Laboratório de Fundamentos
de Programação (Lab. 2)

B2

básico

44

80,0

Yuri Lopes

B4

especı́fico

39

87,0

Marisangela Brittes

B5

especı́fico

39

87,0

Rodrigo Pagno

B6

especı́fico

39

87,0

Alinne Souza

C4

especı́fico

14

35,0

Rafael Oliveira

B3

especı́fico

0*

42,45

Rodolfo Silva

Nome do Laboratório

Laboratório de Processo
de Produção de Software (Lab. 3)
Laboratório de Computação
Aplicada (Lab. 4)
Laboratório de Arquitetura
e Projeto de Software (Lab. 5)
Laboratório de Manutenção
e Reuso de Software (Lab. 6)
Laboratório de Redes e Arquitetura
de Computadores (Lab. 7)

total de máquinas disponı́veis

UCs
Opt. PE; TCC 1;
TCC 2 e outras.
AG21S; AG22S;
ES23S; ES21S e
outras.
PS22S; PO23S;
PD26S e outras.
OI24S; OI26S
PW24S e outras.
AO24S; PW25S;
GC25S e outras.
MS28S; Opt. PE
e outras.
RC23S; AC23S
e outras.

195

Legenda: Loc. – Localização, Nat. – Natureza do laboratório, Maq. – Número de máquinas do laboratório, UCs. – Unidades curriculares
mais comumente atendidas pelo laboratório, Opt. – UC optativa, PE. – UCs profissionalizante especı́fica, ? – o laboratório possui
capacidade para atender 26 alunos em aulas prática usando bancadas e notebooks.

Cada laboratório de ensino do BES conta com um docente responsável que cuida
do laboratório, tendo para isso uma portaria do diretor geral. Quando a data de cada
portaria completa dois anos, ou por conveniência, a responsabilidade dos laboratórios são
discutidas em coordenação e, caso seja democraticamente decidido pelos pares (docentes
e usuários do laboratório), a portaria pode ser atualizada. O coordenador de curso é
responsável por solicitar à direção geral, via ofı́cio no SEI, a emissão de nova portaria.
A atuação dos docentes responsáveis pelos laboratórios seguem dois regulamentos:
• Regulamento de uso dos laboratórios de ensino e unidade de ensino e pesquisa
(UNEPES) da UTFPR-DV: regulamento de uso a atribuições dos laboratórios de
Ensino e UNEPES de uso comum da UTFPR; e
• Regulamento de laboratórios de informática da UTFPR-DV: desenvolvido e aperfeiçoado pelo NDE do BES, esse regulamento estabelece normas de uso especı́ficas
dos laboratórios de informática da UTFPR-DV.
Além do que é referenciado nos regulamentos próprios, as responsabilidades dos docentes responsáveis por cada laboratório são: (i) autorização de usos esporádicos do
laboratório por parte de docentes e discentes da comunidade acadêmica da UTFPR-DV
(com exceção de aulas); (ii) abertura e acompanhamento de chamados de manutenção
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para a COGETI; (iii) orquestrar ações de manutenção e melhorias estruturais junto com
o estagiário e COGETI; (iv) fazer cumprir o regulamento interno de laboratórios do BES;
(v) gerar relatórios a pedido da coordenação de curso ou do NDE; (vi) reportar demandas
estruturais para a coordenação; (vii) orquestrar ações que preze pela conservação dos equipamentos e bens que estão lá dentro; e (vii) levar aos pares recomendações e solicitações
de bom uso dos espaços.
As seções a seguir apresentam detalhes de cada um dos laboratórios de ensino usados
no BES da UTFPR-DV.
4.8.0.1

Laboratórios de ensino da formação básica

O BES da UTFPR-DV conta com três laboratórios de ensino de formação básica. São
eles:
• Laboratório de Fundamentos de Programação;
• Laboratório de Computação Aplicada; e
• Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores.
A Tabela 33 apresenta detalhes do Laboratório de Fundamentos de Programação –
(Lab. 2). O laboratório tem capacidade para comportar 26 alunos. Três configurações
diferentes de microcomputadores estão disponı́veis para as aulas. A imagem dos HDs está
configurada no esquema dual-boot, com a disponibilidade de dois sistemas operacionais.
O ambiente é refrigerado com condicionador de ar (ar quente/frio).
Tabela 33: Laboratório de Fundamentos de Programação (Lab.
equipamentos
Identificação
Área (m2 )
Responsável
item

2): informações e

Laboratório de Fundamentos de Programação (Lab. 2)
B2-S2 Finalidade
Apoiar ensino de programação e UCs iniciais do BES
80,0
Capacidade
44 Refrigeração
Ar-condicionado
Prof. Dr. Yuri K. Lopes
equipamentos
qtde
Descrição

1

44

2
3
4
5
6
7
8

44
6
2
1
1
1
1

Microcomputador
Processador: AMD Fx(tm) - 4300 Quad-Core Processor 3.80GHz
Memória: 4.00 GB, Tipo de sistema: 64 bits
HD: Disco local C: 100 GB, E: 100 GB
Monitor, LED 21,5 full HD widescreen
Estabilizador de tensão BMI
Estabilizador de tensão NHS
Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
Ar condicionado 22000 btus/h, quente-frio
Projetor multimı́dia
Microcomputador para o docente

No que se refere ao layout, o Laboratório de Fundamentos de Programação tem bancadas dispostas de modo perpendicular à lousa, facilitando o trânsito dos docentes em
aulas práticas de programação. Assim, é possı́vel que o processo ensino-aprendizagem seja
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170

facilitado por meio do contato direto com docentes e instrutores. Adicionalmente, o layout
permite a prática de programação em pares, que consiste de uma estratégia de produção
de software em dupla, com revisões constantes e muito utilizada em alguns processos de
produção de software como, por exemplo, a programação extrema. A Figura 25 apresenta
um esboço gráfico do laboratório de Laboratório de Fundamentos de Programação.

Figura 25: Laboratório de Fundamentos de Programação – disposição de mesas e
equipamentos
O segundo laboratório de formação básica é o Laboratório de Computação Aplicada –
(Lab. 4). A Tabela34 apresenta informações sobre equipamentos e caracterı́sticas especı́ficas desse laboratório. O laboratório conta com 39 máquinas com boas configurações
para comportar a instalação de softwares adequados para a aplicação de computação em
diversos contextos.
Tabela 34: Laboratório de Computação Aplicada (Lab. 4): informações e equipamentos
Identificação
Área (m2 )
Responsável
item

Laboratório de Computação Aplicada (Lab. 4)
B4-S5 Finalidade
Apoiar ensino práticas de computação em projetos reais
87,0
Capacidade
40 Refrigeração
Ar-condicionado
Prof. Me. Rodrigo T. Pagno
equipamentos
qtde
Descrição

1

39

2
3
4
5

39
1
1
1

Microcomputador LeNovo
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @3.40GHz 3.40GHz
Memória: 8,00 GB, Tipo de Sistema : 64 bits
HD: Disco local C: 294 GB, D: 438 GB
Monitor AOC LED 19,5 full HD widescreen
Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
Projetor multimı́dia
Microcomputador para o docente

A Figura 26 apresenta o layout do laboratório de computação aplicada. É possı́vel
notar que o mesmo tem a disposição das bancadas voltadas para o quadro. O laboratório tem um espaço destinado a cadeirante e permite a implementação do processo de
ensino-aprendizagem por meio de aulas praticas e expositivas.
Por fim, o terceiro laboratório de formação básica em computação do BES é o Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores – (Lab. 7). Tal laboratório não tem
computadores, como os demais. A estrutura do laboratório é montada com bancadas que
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Figura 26: Laboratório de Computação Aplicada – disposição de mesas e equipamentos
permitem práticas especı́ficas em algumas unidades curriculares como, por exemplo, redes
de computadores e arquitetura de computadores. A Tabela 35 apresenta os equipamentos
e informações do laboratório de redes e arquitetura de computadores.
Tabela 35: Laboratório Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores (Lab. 7):
informações e equipamentos
Laboratório Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores (Lab. 7)
Identificação B3-S5 Finalidade
Apoiar aulas práticas de redes e arquitetura
Capacidade
26 Refrigeração
Ar-condicionado
Área (m2)
42,45
Responsável
Prof. Dr. Rodolfo A. Silva
equipamentos
item
qtde
Descrição
1
2
3
4
5
6
7

25
15
10
5
1
1
1

Arduino Uno R3
Raspberry Pi 3
Alicates de crimpagem
Roteadores
Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
Projetor multimı́dia
MicroComputador para o docente

O Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores permite que os alunos façam
práticas de ensino com equipamentos especı́ficos como, por exemplo, arduinos e raspberries, alicates de crimpagem e roteadores (armazenados na coordenação). A Figura
27 mostra o layout do laboratório com sua disposição de bancadas. Em algumas UCs
executadas neste laboratório, os alunos podem usar seus notebooks pessoais, haja vista
que as mesas possuem tomadas e, sendo assim, por conveniência, algumas UCs optativas
com turmas reduzidas podem ser conduzidas nesse laboratório.
4.8.0.2

Laboratórios de ensino da formação especı́fica

Os laboratórios de formação especı́fica do BES são quatro:
• Laboratório de Engenharia de Software Aplicada;
• Laboratório de Processo de Produção de Software;
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Figura 27: Laboratório Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores – disposição
de mesas e equipamentos
• Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software; e
• Laboratório de Manutenção e Reuso de Software.
Um dos laboratório de formação especı́fica do BES é o Laboratório de Engenharia de
Software Aplicada – (Lab. 1). A Tabela 36 apresenta os equipamentos e caracterı́sticas de
tal laboratório. Três configurações diferentes de máquinas existem nesse laboratório que
compõem um todo de 20 máquinas. Adicionalmente, os alunos podem usar as bancadas
como estações de trabalho, podendo plugar seus notebooks pessoais e utilizar periféricos
e monitor.
Tabela 36: Laboratório de Engenharia de Software Aplicada (Lab. 1): informações e
equipamentos
Laboratório de Engenharia de Software Aplicada (Lab. 1)
Identificação B2-S1 Finalidade
Apoiar UCs e atividades profissionalizantes
Área (m2 )
40,0
Capacidade
24 Refrigeração
Ar-condicionado
Responsável
Prof. Dr. Francisco Carlos M. Souza
equipamentos
item
qtde
Descrição
1

8

2

10

3

2

4
5
6
7
8

20
4
1
1
1

MicroComputador Dell,
Processador: Pentium(R) Dual Core E6600 @3.06GHz
Memória: 4GB, HD: 585GB, Sistema: 64 bits
MicroComputador
Processador: Intel(R) Pentium(R) Dual Core E2180 @2.00GHz
Memória: 1GB, Tipo de Sistema: 64 bits, HD: 160GB
MicroComputador
Processador: i-5-4400 CPU@3.10GHz
Memória: 4GB, Tipo de sistema: 64 bits, HD: 1TB
Monitor AOC 23,6 Polegadas LED IPS Full HD
Monitor Braview LCD 15.4 widescreen
Ar condicionado Komeco 22000 btus/h, quente-frio
Projetor multimı́dia
Microcomputador para o docente

A Figura 28 apresenta o layout do Laboratório de Engenharia de Software Aplicada.
É possı́vel notar que o laboratório tem as mesas e máquinas dispostas de um modo
peculiar, na tentativa de aproximar o aluno de um ambiente real de fábrica de software.
O ambiente é refrigerado e permite que do docente/tutor transite livremente no centro
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do laboratório. Dois quadros brancos (lousas) permitem que conteúdos diversos sejam
repassados e exemplificados em aulas expositivas. Quadros de sinalização e controle
de progresso de trabalhos em grupo no estilo KanBan54 podem ser implementados nos
quadros.

Figura 28: Laboratório Laboratório de Engenharia de Software Aplicada – disposição de
mesas e equipamentos
Outro laboratório especı́fico do BES é o Laboratório de Processo e Produção de Software – (Lab. 3). A Tabela 37 apresenta informações especı́ficas e equipamentos constantes
neste laboratório. O laboratório conta com 40 máquinas com boas configurações que
permitem a execução de UCs associadas à implementação de processos para a criação de
software. O layout do laboratório é idêntico ao apresentado na Figura 26.
Tabela 37: Laboratório de Processo de Produção de Software (Lab. 3): informações e
equipamentos
Laboratório de Processo de Produção de Software (Lab. 3)
Identificação B4-S6 Finalidade
Apoiar ensino práticas de produção de software
Área (m2 )
87,0
Capacidade
40 Refrigeração
Ar-condicionado
Responsável
Profa . Dra . Marisangela P. Brittes
equipamentos
item
qtde
Descrição
1

39

2
3
4
5

39
1
1
1

Microcomputador LeNovo
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @3.40GHz 3.40GHz
Memória: 8,00 GB, Tipo de Sistema : 64 bits
HD: Disco local C: 294 GB, D: 438 GB
Monitor AOC LED 19,5 full HD widescreen
Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
Projetor multimı́dia
Microcomputador para o docente

O Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software – (Lab. 5) está associado com as
práticas de criação de projetos de software a partir de requisitos. A Tabela 38 apresenta
informações técnicas e equipamentos que constam no laboratório. UCs voltadas para
práticas de análises, medições, projeções e validações tendem a ser executadas neste
laboratório. De forma geral, o laboratório visa a promover práticas de atividades comuns
requeridas pela Engenharia de Software para a produção de software de qualidade.
54

Veja uma explicação para o termo KanBan https://blog.runrun.it/o-que-e-kanban/
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Tabela 38: Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software (Lab. 5): informações e
equipamentos
Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software (Lab. 5)
Identificação B4-S4 Finalidade
Apoiar o ensino de engenharia em projetos de software
Área (m2 )
87,0
Capacidade
40 Refrigeração
Ar-condicionado
Responsável
Profa . Dra . Alinne C. Souza
equipamentos
item
qtde
Descrição
1

39

2
3
4
5

39
1
1
1

Microcomputador LeNovo
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @3.40GHz 3.40GHz
Memória: 8,00 GB, Tipo de Sistema : 64 bits
HD: Disco local C: 294 GB, D: 438 GB
Monitor AOC LED 19,5 full HD widescreen
Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
Projetor multimı́dia
Microcomputador para o docente

Por fim, o último laboratório de formação especı́fica do BES é o Laboratório de
Manutenção e Reuso de Software – (Lab. 6). A Tabela 39 apresenta informações e caracterı́sticas sobre o laboratório. O laboratório conta com uma estrutura de 14 máquinas de
última geração, recentemente adquiridas. É importante salientar que este espaço trata-se
de um laboratório multi-cursos e, por isso, o mesmo é utilizado em compartilhamento com
o curso de Engenharia Florestal, servindo também de apoio a atividades laboratoriais de
topografia e geoprocessamento de dados. Essa atividades consistem de processamentos
feitos em softwares especı́ficos, sendo assim, nenhuma disposição especial é requerida.
Tabela 39: Laboratório de Manutenção e Reuso de Software (Lab. 6): identificação e
equipamentos
Laboratório de Manutenção e Reuso de Software (Lab. 6)
Idenificação
C4
Finalidade
Apoiar UCs profissionalizante especı́ficas
Área (m2)
35,0
Capacidade
16 Refrigeração
Ventilação
Responsável
Prof. Dr. Rafael A. P. Oliveira
equipamentos
item
qtde
Descrição
1

14

2

1

Microcomputador
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @3.40GHz 3.40GHz
Memória: 8,00 GB, Tipo de Sistema : 64 bits
HD: Disco local C: 294 GB, D: 438 GB
Projetor multimı́dia

O layout do Laboratório de Manutenção e Reuso de Software é apresentado na Figura
29. Tal laboratório é estruturado para disciplinas associadas às práticas de manutenção
e ajustes em produtos de software. As UCs associadas a essas práticas, habitualmente,
tem turmas de tamanho reduzido devido a serem ofertadas nos perı́odos finais do curso.
O laboratório é similar a um ambiente de trabalho coworking em fábrica de software.

4.9

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

Devido ao fato da Engenharia de Software envolver processos, pessoas e atividades, pode
ser que alguma pesquisa oriunda no curso necessite do uso de humanos para sua execução.
Por exemplo, pesquisas que envolvam processos de desenvolvimento de software, têm a
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Figura 29: Laboratório Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores – disposição
de mesas e equipamentos
necessidade de envolver pessoas em seus métodos experimentais. Para esses casos o BES
é amparado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UTFPR, para o caso de algum
projeto a ser desenvolvido envolvendo seres humanos. Nesses casos, é possı́vel submeter
projetos para o CEP da UTFPR, o qual fará sua apreciação.
O CEP da UTFPR é um colegiado interdisciplinar e independente, que tem por
objetivo defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade
e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e
Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS num.
196/96, II.4).
O CEP da UTFPR-DV da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
teve seu regulamento aprovado pelo COUNI em março de 2009. A primeira eleição
para constituição dos membros representativos das diversas áreas do conhecimento que
compõem a UTFPR ocorreu em junho de 2011.
No dia 29 de dezembro de 2011, o CEP/UTFPR obteve seu credenciamento junto
à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde. Desde
março de 2012, o CEP/UTFPR vem se reunindo regularmente para avaliar e acompanhar
os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos na UTFPR.
O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas
as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido nas diversas
diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais para
Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos- CIOMS) e Brasileiras (Res. CNS no.
196/96 e complementares), diretrizes essas que ressaltam a necessidade de revisão ética
e cientı́fica das pesquisas envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar a dignidade,
os direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa.
A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa.
Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel
da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade.
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Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que
sua proposta é eticamente adequada.
Finalmente, o CEP exerce papel consultivo e, em especial, papel educativo para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da instituição e promover a discussão dos
aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade, por meio de seminários,
palestras, jornadas, cursos, estudo de protocolos de pesquisa e outras atividades correlatas.
Para registro, faz-se importante salientar que devido à particularidade do viés para
criações de soluções para o agronegócio, o campus Dois Vizinhos da UTFPR tem um
Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) próprio. Isso se deve ao fato da
existência de diversas pesquisas associadas a animais. No que se refere ao BES, em
particular, esse comitê pode ser acionado no caso de existir alguma pesquisa de inovação
multidisciplinar envolvendo animais.
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AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA

No meio universitário, as diversas modalidades de avaliação das IEs servem para garantir que diversos tipos de compromissos estão sendo cumpridos. Existem dois tipos de
avaliações:
• Avaliações internas: são aquelas que visam a checar se servidores – técnicos administrativos e docentes – estão alinhados com os compromissos da instituição para
com a educação e com a sociedade. Adicionalmente, cursos, setores e departamentos
devem ser avaliados diante desse mesmo compromisso;
• Avaliações externas: são avaliações institucionais que visam a identificar se a IEs
está cumprindo seus compromissos com as polı́ticas públicas educacionais da educação superior. Essa avaliações seguem o que é estabelecido pelo SINAES – Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior. Avaliações institucionais, avaliações
de curso e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) são algumas
das avaliações globalmente consideradas externas, sendo realizadas pelo INEP.
Esta seção apresenta aspectos acerca das avaliações da UTFPR e do BES.

5.1

Avaliações Internas da UTFPR

A UTFPR promove avaliações internas sistematicamente desde 1966 [UTFPR, 2017b].
Avaliações de servidores, de UCs, de setores e de departamentos evoluı́ram dentro da
instituição e cresceram junto com a UTFPR após a lei que criou essa universidade. As
seções abaixo apresentam detalhes de algumas dessa avaliações.
5.1.1

Avaliação de servidores

Segundo o manual UTFPR [2017b], a avaliação de servidores da UTFPR tem os seguintes
objetivos (divididos em gerais e especı́ficos):
• Objetivos Geral: “Avaliar o desempenho profissional dos servidores da UTFPR
(docentes, técnicos-administrativos e gestores), visando promover o desenvolvimento
pessoal, profissional, setorial, institucional e social.”;
• Objetivos Especı́ficos:
– Identificar potencialidades e pontos de melhoria;
– Fortalecer a contribuição dos servidores e a responsabilidade compartilhada
pela consecução dos objetivos dos setores e da Instituição;
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– Levantar indicadores para embasar ações de capacitação e desenvolvimento dos
servidores;
– Subsidiar os servidores, os setores e a Instituição no planejamento de ações e
na tomada de decisões;
– Estimular a busca dos servidores e equipes por desenvolvimento e crescimento,
em sintonia com as necessidades pessoais, setoriais e institucionais;
– Subsidiar a progressão funcional dos servidores; e
– Contemplar as potencialidades e particularidades de cada servidor, valorizando
as diversas maneiras com que estes podem contribuir para o alcance dos objetivos institucionais.
Toda avaliação de servidores da UTFPR segue um processo genérico composto por
desempenhos (individuais ou coletivos). Essa avaliações são norteadas pelos seguintes
princı́pios:
• (i) negociação prévia: servidores e chefias negociam indicadores de acordo com os
objetivos institucionais ou dos setores;
• (ii) percepção de potencialidades: os gestores/chefias devem prezar pelas potencialidades de seus chefiados de modo a promover potencialidades individuais;
• (iii) continuidade: acompanhamento periódico de avaliações para implementação de
adaptações e melhorias;
• (iv) flexibilidade: possibilidade de interações entre os envolvidos durante o processo
de avaliação;
• (v) foco no desenvolvimento: as ações do processo devem ter foco único no desenvolvimento dos servidores envolvidos; e
• (vi) caráter participativo: integração entre setores e usuários dos serviços envolvidos
na avaliação.
Diante do expostos, diversos papéis nesse processo são atribuı́dos às comissões responsáveis, às Diretorias, às chefias imediatas, e às Coordenadorias de Gestão de Recursos
Humanos – COGERH dos campus.
Dentro da UTFPR, o processo de avaliação ocorre por meio do sistema SIAVI Sistema
de Avaliação Institucional – incorporado aos Sistemas Corporativos da UTFPR. A Figura
30 apresenta uma tela do SIAVI. O sistema apoia todas as fases do processo definido
dentro da instituição, permitindo a geração de relatórios comparativos e fomentando a
criação de ações de definição de metas pelos os setores.
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Figura 30: SIAVI – Sistema de Avaliação Institucional
Anualmente, as avaliações de servidores da UTFPR ocorrem seguindo um processo
bem definido. A Figura 31 apresenta um processo com o fluxo de atividades das avaliações
internas dos servidores da UTFPR.

Figura 31: Fluxograma de avaliações de servidores da UTFPR
Como pode ser observado na Figura 31. seis macro-etapas estão associadas às avaliações dos servidores da UTFPR. São elas:
• Preparação: criação das condições necessárias para realização do processo de Avaliação de Desempenho;
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• Negociação: definição prévia do que será esperado do servidor ao longo do ano, possibilitando a adequação dos critérios avaliativos a sua realidade e potencialidades. É
permitida a negociação coletiva para chefias de setores/coordenações/departamentos
que possuem vários servidores que realizam as mesmas atividades, podendo negociar
os critérios avaliativos destes de forma coletiva, por meio da realização de reuniões;
• Avaliação de desempenho coletivo (Máx. 30 pontos): Os usuários responsáveis
pela avaliação de Desempenho Coletivo dos servidores variam conforme a categoria
funcional a qual estes pertencem (Figura 32). No contexto dos docentes regulares,
essa avaliação é contemplada por um processo conhecido como “Avaliação do docente
pelo discente” e é amplamente divulgado dentro do BES da UTFPR e da instituição.
Uma comissão de avaliações é responsável por conduzir esse processo, prezando por
aspectos de sigilo, responsabilidade, retificação e estabelecendo um número mı́nimo
de avaliações;

Figura 32: Avaliação coletiva de desempenho de servidores
• Avaliação de desempenho individual (Max. 70 pontos): Na Avaliação de Desempenho Individual a chefia imediata analisará, em conjunto com o servidor, se este
atingiu o que foi acordado na etapa de negociação dos critérios avaliativos, realizada
no inı́cio do ano. Três fatores são levados em consideração: (i) formação/atualização
continuada; (ii) funcional; e (iii) produção institucional. A Figura 33 apresenta o
desempenho individual com discriminação de fatores e detalhamentos dos mesmos.

Figura 33: Desempenho individual – fatores levados em consideração na avaliação
• Finalização: Após serem lançadas as pontuações da Avaliação de Desempenho
Individual, o SIAVI calculará automaticamente a pontuação final do servidor, a
qual é obtida por meio da soma da Avaliação Individual (Máx. 70 pontos) e da
Avaliação Coletiva (Máx. 30 pontos), podendo alcançar o máximo de 100 pontos; e
• Gestão dos resultados: os resultados embasam a realização de ações que promovam
o desenvolvimento pessoal, profissional, setorial, institucional e social.
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Por fim, é importante salientar que todo ano é estabelecido um cronograma de avaliações no qual cada integrante do processo é avisado previamente. Considerando os docentes
do BES, um cronograma genérico e informações gráficas de alguns formulários envolvidos
no processo das avaliações pode ser visualizado a seguir:
• maio (semestre 1): mês limite para a execução da negociação dos docentes com
as chefias. A Figura 34 apresenta um formulário do sistema SIAVI que a apoia o
processo de negociação. Nessa negociação, os docentes podem conferir até 70 pontos;

Figura 34: SIAVI – extrato de negociação da chefia com o servidor (pontuações omitidas)
• junho (semestre 1) e novembro (semestre 2): data final para a avaliação do docente
pelo discente. O processo também é realizado via SIAPI, no caso, integrado com
o sistema acadêmico dos alunos. Nesse processo, os docentes são avaliado pelos
alunos diante de 5 (cinco) quesitos. As avaliações utilizam uma escala de conceitos
(Figura 35 – tela superior). Os quesitos avaliados são: (i) Conteúdo; (ii) Didática;
(iii) Planejamento; (iv) Avaliação; e (v) Relacionamento (Figura 35 – tela inferior).
É importante mencionar que tais avaliações ocorrem por cada unidade curricular
ministrada pelo docente. A nota final do docente é uma média anual desses valores
considerando os dois semestres;
• dezembro (semestre 2): os docentes trazem comprovantes das pontuações assinaladas
na negociação e a chefia imediata é responsável por pontuar o servidor dentro do
sistema SIAVI – gerando o relatório final do sistema.
5.1.2

Avaliação interna do BES da UTFPR-DV

O principal mecanismos de avaliação interno/próprio do BES da UTFPR-DV é implementado por um mecanismo chamado de “Avaliação Semestral por Nı́vel” – ASN. A avaliação
ASN do BES consiste de um instrumento para avaliar semestralmente questões de ementa
e infra-estrutura disponı́vel para o BES. A Figura 36 apresenta o formulário aplicado em
cada um dos perı́odos do BES, visando a identificar potencialidades e pontos fracos do
curso para promover ações.
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Figura 35: SIAVI – tela de avaliação do docente pelo discente
A avaliação semestral por nı́vel segue calendário próprio do BES e geralmente ocorre
no mês de junho, junto com a avaliação docente pelo discente. Alunos do primeiro perı́odo
não participam desse procedimento. É importante salientar que esse processo segue em
constante melhora, sendo alvo de reuniões de NDE e colegiado.
Adicionalmente à “ASI do BES”, conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de bacharelado e licenciatura em Computação [MEC, 2016],
o Curso de Engenharia de Software da UTFPR utiliza metodologias e critérios para
autoavaliação do curso. O NDE, juntamente ao Colegiado e Coordenação do curso, é
responsável pela implantação, administração e avaliação e adequação do curso, atuando
na direção da consolidação de mecanismos que possibilitem a permanente avaliação do
cumprimento dos objetivos do curso, contemplando também a:
• Adequação dos conteúdos aplicados ao mercado de trabalho;
• Empregabilidade dos alunos e egressos;
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Figura 36: Mecanismo de avaliação semestral por nı́vel do BES da UTFPR-DV
Avaliação semestral por nı́vel (perı́odo) do curso do BES da COENS (UTFPR-DV)
Para as informações de 1 a 5, atribua conceitos de 10 a 1:
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo

———————————————————————1) – Adequação dos conteúdos das disciplinas (ementas) para a importância do curso e para a sua
formação profissional.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————2) – Adequação do acervo bibliográfico referente ao curso de Engenharia de Software disponı́vel na
biblioteca da UTFPR-DV.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————3) – Adequação dos laboratórios disponı́veis para o curso de Engenharia de Software.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————4) – Imagem que o curso de Engenharia de Software possui no contexto municipal e região.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
——————————————————————————————————————————————5) – Adequação do curso de Engenharia de Software ao mercado de trabalho ou pós-graduação.
(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
———————————————————————Você gostaria de encaminhar alguma sugestão ou mensagem ao Coordenador?

———————————————————————Resultados:
Média:
Variância:
Desvio-Padrão:
———————————————————————-

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS.
• Interação com o setor empresarial;
• Postura social e profissional dos alunos e egressos; e
• Conhecimento técnico adquirido e capacidade de aprendizado para acompanhar as
evoluções tecnológicas.
São utilizados, dentre outros, mecanismos que visam atender os objetivos particulares
do curso, assim como mecanismos institucionais, a saber:
• Reuniões periódicas da coordenação com os professores, para avaliação do desempenho das turmas e outros assuntos pertinentes; Executar a “Avaliação semestral por
nı́vel”;
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• Análise da produção tecnológica desenvolvida pelo corpo docente do curso, em
especial a da parceria com o setor produtivo;
• Atendimento do programa de avaliação institucional, através da Comissão Própria
de Avaliação; e
• Acompanhamento das atividades de ensino pelo Colegiado de Curso. O Colegiado é
um órgão consultivo de cada curso para os assuntos de polı́tica de ensino, pesquisa
e extensão, em conformidade com o planejamento estratégico da Instituição.
É importante salientar que o BES da UTFPR tem representação docente e discente
na CPA da UTFPR-DV. Esses membros são responsáveis por repasses a coordenação e
realização de devolutivas.

5.2

Avaliações institucionais externas

O processo de avaliação institucional na UTFPR é conduzido pela Diretoria de Gestão
da Avaliação Institucional (DIRAV), órgão superior da Reitoria, responsável pela organização, coordenação, avaliação e registro das atividades relacionadas aos processos
de avaliação, que atua com os objetivos de assessorar a Reitoria no estabelecimento da
polı́tica relacionada à Avaliação Institucional, de formular diagnósticos dos problemas e
limitações Institucionais, de elaborar as propostas de polı́tica de atuação e apoiar e orientar
as atividades das Coordenações de Avaliação Institucional dos campus. A DIRAV conduz
também os processos de: Avaliação do Docente pelo Discente.
A avaliação institucional na UTFPR compreende um conjunto de ações que busca a
apreciação sistemática dos processos que envolvem a comunidade de docentes, técnicos-administrativos
discentes e comunidade externa. A autoavaliação institucional é planejada e desenvolvida
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UTFPR, em atendimento à legislação
vigente, cuja composição, organização, competências e normas de funcionamento são definidas em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Universitário, com o compromisso
de apreciar e relatar:
• O cumprimento dos princı́pios, finalidades e objetivos institucionais;
• A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
• As polı́ticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão;
• A responsabilidade social da Instituição;
• A infraestrutura fı́sica e em especial a do ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão
e biblioteca;
• A comunicação com a sociedade;
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• A organização e gestão da Instituição;
• O planejamento e a avaliação, especialmente os processos, resultados e a eficácia da
autoavaliação institucional;
• As polı́ticas de atendimento aos estudantes; e
• A sustentabilidade financeira.
A CPA tem por finalidade ainda o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação e
a supervisão da Polı́tica da Avaliação Institucional e possui as competências de:
• Planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a execução da polı́tica da Avaliação
Institucional; Promover e apoiar os processos de avaliação internos;
• Sistematizar os processos de avaliação interna e externa; e
• Prestar informações sobre a avaliação institucional ao INEP, sempre que for solicitada.
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p., 2016.
ANTON, H.; RORRES, C.
2001.
Anton, H.; Rorres, C.
Bookman, 2012.
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Chiavenato, I. Introdução à Teoria Geral da Administração.
RJ: Elsevier, 2011.

8th ed.

Rio de Janeiro,

REFERÊNCIAS
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linguagens e computação. 1 ed. Campus, 584 p., 2002.
HORSTMANN, C. S.
Conceitos de computação com o essencial de c++.
Bookman, 711 p., 2005.

3 ed.

Horstmann, C. S. Conceitos de computação com o essencial de Java. 3 ed. Bookman,
780 p., 2005.
Horstmann, C. S. Conceitos de computação com Java: compatı́vel com Java 5 & 6.
ed. Bookman, 720 p., 2009.

5

HORSTMANN, C. S. Conceitos de computação com java: compatı́vel com java 5 & 6.
5 ed. Bookman, 720 p., 2009.
Horstmann, C. S.; Cornell, G. Core Java. Pearson, 2010.
HUMBLE, Jez; FARLEY, D. Entrega contı́nua: como entregar software de forma rápida
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para negócios high tech. Ciência Moderna, 154 p., 2010.
Keller, V.; Bastos, C. L. Aprendendo Lógica. 19th ed. Petropolis, RJ: Vozes, 2011.
KENSKI, V. M. Tecnologias e o tempo docente. 1 ed. Papirus Editora, 176 p., 2013.
KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 9 ed. Papirus Editora,
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LOCKHART, J. Php moderno. Novatec, 295 p., 2015.
LOPES, A. V. Estrutura de dados para a construção de sofware. ULBRA, 440 p., 1999.
LOPES, S. A. Web mobile: Design responsivo e além para uma web adaptada ao mundo
mobile. 1 ed. Casa do Código, 282 p., 2013.
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Gerenciamento ágil de projetos: uma visão preparatória para a
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Blücher, 211 p., 2003.
MEMORIA, F. Design para a internet. projetando para a experiência perfeita.
Elsevier, 152 p., 2005.

1 ed.

MENDES, A. Custo de software: planejamento e gestão. Elsevier, 161 p., 2014.
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(FEES 2016), Maringá, PR, Brasil, 2016, p. 143–155.
Olifer, N.; Olifer, V. Redes de computadores - princı́pios, tecnologias e protocolos para o
projeto de redes. 1 ed. LTC, 590 p., 2008.
Oliveira, B. JavaFX: interfaces com qualidade para aplicações desktop. Casa do Código,
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PARANÁ, U. T. F. D.
UTFPR, 2009.

Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos.
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Juruá, 123 p., 2012.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas : Habilidades básicas
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graduação da utfpr. resolução num. 060/16- cogep de 27 de julho de 2016. Disponı́vel
em:
https://bit.ly/2Bctpj9, Curitiba, PR, Brasil. acesso: fevereiro de 2018, 2016b.
UTFPR Plano de desenvolvimento institucional da utfpr – pdi, 2018 – 2022 – documento
elaborado pela comissão designada pelas portarias n° 477, de 16/03/2017, n° 766,
de 18/04/2017 e n° 971 (e suas alterações) de 19/05/2017. aprovado em 18/12/2017,
deliberação 35/2017 pelo conselho universitário. Disponı́vel em:
https://bit.ly/2JjLJgR, Curitiba, PR, Brasil. acesso: fevereiro de 2018, 2017a.
UTFPR Programa de avaliação de desempenho dos servidores da utfpr – 5ª versão –
maio/2017 – validado pelo portaria num 1200, de 14 de junho de 2017. Disponı́vel
em:
http://portal.utfpr.edu.br/servicos-a-comunidade/avaliacao/servidores/

REFERÊNCIAS
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de engenharia de software da utfpr-dv - aprovado pelo colegiado do bes em 2017.
Disponı́vel em:
http://www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/cursos/bacharelados/
Ofertados-neste-Campus/engenharia-de-software/arquivos/estagio/
regulamentoestagio2018-1, Dois Vizinhos, PR, Brasil. acesso: fevereiro de
2018, 2017.
UTFPR-COENS
Regulamento complementar do trabalho de conclusão de curso
do bacharelado em engenharia de software da utfpr-dv – aprovado em reunião
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REFERÊNCIAS

220

http://portal.utfpr.edu.br/documentos/portarias/diretor/dv, Dois Vizinhos,
PR, Brasil. acesso: maio de 2019, 2019.
VALLE, R.; BARBARA, S.
p., 2009.

Análise e modelagem de processos de negócio.
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Brasport, 302 p., 2016.
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