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Aos dezenove dias do mês de novembro de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, na sala virtual do
bigbluebutton 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)
Finalização do regulamento do grupo de disciplinas; 2) Continuação dos trabalhos com a grade. O prof.
Rodolfo iniciou a reunião informando que a prof. Simone de Sousa Borges e o prof. Rafael não puderam
participar da reunião devido a outros compromissos e, por esse motivo, ele estaria conduzindo a
reunião. 1) Finalização do regulamento do grupo de disciplinas; Com primeiro ponto de pauta sendo a
finalização do regulamento do grupo de disciplinas, o prof. Rodolfo passou a palavra para o prof. Yuri
retomou a apresentação das mudanças sugeridas pelos professores da COENS que havia sido interrompida
na reunião anterior. Como a sugestão de modificação estava relacionada com a pontuação dos artigos que
serviram para o credenciamento dos professores nos grupos de disciplina, o prof. Yuri apresentou uma
proposta de mudança na qual os valores utilizados seguem a pontuação de classificação do concurso da
UTFPR. Foi discutido que essa não seria a melhor forma de considerar a pontuação, pois esse sistema não
leva em consideração as diferenças entre o Qualis CAPES nos estratos dos artigos. Para chegar em um
sistema melhor para a pontuação, o prof. Yuri apresentou um novo sistema que considera a primeira
versão definida no regulamento, porém altera as pontuações dos itens dos 3 ao 11. O prof. Yuri mencionou
que levou em consideração as proporções do sistema de pontuação apresentado pela apresentado no
Regulamento da Atividade Docente da UTFPR (conhecido como métricas docentes). O valor de 15 pontos
para o periódico foi escolhido pois leva em consideração a pontuação do concurso. Desta forma, resolvese o problema de baixa pontuação para artigos de periódico de estrato superior. O prof. Yuri mencionou
que os apontamentos feitos pelo grande grupo da COENS foram corrigidos. Como deliberação, ficou
acordado de enviar o regulamento para aprovação do colegiado. 2) Continuação dos trabalhos com a
grade; O prof. Rodolfo seguiu para o segundo ponto de pauta que consistiu na continuação das discussões
sobre os trabalhos na nova grade do curso BES. A prof. Alinne iniciou falando que a próxima atividade
desse ponto é a organização das disciplinas do grupo de fundamentos de computação. A prof. sugeriu que
uma versão inicial da organização das disciplinas desse grupo precisa ser criada para a validação em uma
próxima reunião. A prof. Alinne citou os professores que inicialmente seriam parte desse grupo de
disciplina e que poderiam auxiliar na criação dessa organização inicial da grade. O prof. Gustavo
apresentou a visão da grade e foi apontado que as disciplinas já estão previamente organizadas. Essa
primeira versão surgiu da necessidade de uma visão geral das disciplinas durante a organização dos
grupos anteriores (Engenharia de Software e Linguagem de Programação). As disciplinas dos outros

grupos (matemática e aspectos humanos) também já estão inicialmente distribuídas nos períodos. Após a
observação geral da grade, observou-se que o 2º período estava com a carga horária muito alta. Desta
forma, foi considerada a mudança da disciplina de Ética, Normas e Postura Profissional para o 6º período.
Como deliberação, ficou decidido levar a ordem das disciplinas para a validação do grupo de disciplina de
Fundamentos de Computação. O objetivo é obter uma validação da ordem das disciplinas e carga horária.
O prof. Gustavo ficou responsável de organizar a reunião para a validação da grade. Ficou estabelecido de
retornar os resultados da reunião até dia 10/12 quando será realizada a última reunião ordinária do NDE
em 2020. Por fim, a prof. Alinne mencionou que o próximo passo dos trabalhos da grade seria fazer a
análise de pré-requisitos e verificar as possíveis sobreposições de ementas das disciplinas. Nesse ponto, a
prof. Aline falou que isso deverá ser discutido nos grupos de disciplinas. Desta forma, para a próxima
reunião, teremos como pauta o início dos trabalhos sobre os pré-requisitos das disciplinas da grade nova.
O prof. Rodolfo comentou que ainda precisamos definir como será a inclusão das disciplinas
extensionistas. Como última discussão da reunião ficou a sugestão para marcarmos em 2021 uma reunião
com a servidora Veridiana responsável pelos assuntos de extensão do câmpus para que possamos tirar
dúvidas sobre a criação das disciplinas extensionistas. O prof. Yuri sugeriu que seria mais viável fazer
ligação das disciplinas de oficina com o projeto extensionista da fábrica de software e que esse seria um
ponto a ser tratado na reunião com a Veridiana. 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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