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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, na sala virtual do
google meet realizou-se reunião extraordinária de 2020 do NDE do Curso de Engenharia de Software, a
qual foi conduzida pelo coordenador substituto, professor Rodolfo Adamshuk Silva e teve como pauta: 1)
Edital Fábrica de Software + Edital Ensino; 2) Finalização do regulamento dos grupos de disciplina; e 3)
Priorização dos novos regulamentos; O prof. Rodolfo iniciou a reunião informando que os professores
Simone de Sousa Borges e Rafael Alves Paes de Oliveira não puderam participar da reunião devido a
outros compromissos e, por esse motivo, ele estaria conduzindo a reunião. 1) Edital Fábrica de Software +
Edital Ensino; O professor Rodolfo apresentou os pontos de pauta, sendo o primeiro ponto a devolutiva
sobre o andamento dos editais envolvendo a fábrica de software. O prof. Rodolfo informou que o Edital
para a seleção dos alunos bolsistas para a fábrica está na fase final de definição das datas e que espera a
resposta sobre a necessidade de edital para a seleção de alunos para o projeto de ensino. A prof. Alinne
falou que não houve a necessidade de edital para um projeto de ensino similar. Desta forma, deverá ser
verificado se isso pode ser aplicado ao projeto de ensino envolvendo a fábrica de software. O prof.
Rodolfo passou as datas previstas do edital para a seleção de alunos bolsistas para a fábrica. 2) Finalização
do regulamento dos grupos de disciplina; O prof. Rodolfo seguiu para o segundo ponto de pauta que
consistiu na finalização do regulamento dos grupos de disciplina, a palavra foi passada para o prof. Yuri.
O prof. Yuri falou que ainda é necessária a alteração de alguns pontos da escrita do regulamento. O prof.
Yuri apresentou a atualização da tabela de pontuação das publicações seguindo a nova definição do qualis
capes. O prof. Rodolfo sugeriu a retirada de limite de conjunto para publicações de periódicos e a prof.
Aline sugeriu retirada de limite para estratos inferiores. O prof. Yuri argumentou que a retirada permitiria
que professores com publicações de baixa qualidade pudessem fazer parte de um grupo de disciplina. O
prof. Gustavo apresentou a situação na qual um docente que queira migrar de área, possa fazê-lo dessa
forma e que a retirada da limitação ou aumento no valor limite poderia ajudar a migração. O prof. Yuri
acrescentou que nesse sentido, a pontuação de orientações de TCC2 deveria aumentar também. Desta
forma, o limite de pontos de orientação de TCC2 passou de 10 para 15 e o de publicações em conferências
passou de 10 para 20. O prof. Yuri sugeriu a inserção da área do concurso de Análise e desenvolvimento
de sistema no Anexo I que foi inserida no grupo de Fundamentos de Análise e Programação. Como
próximo passo, fica a sugestão de passar o regulamento para os docentes da COENS para validação antes
de passar para o colegiado. 3) Priorização dos novos regulamentos; O prof. Rodolfo seguiu para o último

ponto de pauta que consistiu na priorização dos novos regulamentos. O prof. Rodolfo falou que como
havíamos terminado o regulamento de grupos de disciplina, deveríamos escolher o próximo a ser
desenvolvido. O prof. Rodolfo apresentou a tabela compartilhada com todos os regulamentos que deverão
ser realizados. Foi observado que o regulamento de afastamentos e de absorção de carga horária deveria
ser o próximo a ser trabalhado. Como trabalho para o grupo, ficou o estudo sobre as normas e
regulamentos da UTFPR sobre o assunto a ser discutido na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Rodolfo Adamshuk Silva, lavrei a presente ata que, após
aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.
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