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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
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2.1.1 Valores UTFPR: inovação e qualidade e excelência . . . . . . . . . . . . . 13
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5.3.1 Primeiro peŕıodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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5.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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6.7.1 Linhas temáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.7.2 Unidades curriculares extensionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO 129
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10.6.4 Laboratório de Computação Aplicada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL

DO PARANÁ

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) teve ińıcio no século
passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de Aprendizes Art́ıfices1

em várias capitais do páıs, 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. O ensino 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 of́ıcios nas áreas
de alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. Inicialmente, havia 45 estudantes
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 hoje.

O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no ano seguinte (1937), a escola
começou a ministrar o ensino de 1º grau, sendo denominada Liceu Industrial do Paraná2.
Cinco anos depois (1942), a organização do ensino industrial foi realizada em todo o páıs,
a partir do Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 19423. 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 institúıda a rede
federal de instituições de ensino industrial e o Liceu passou a chamar-se Escola Técnica de
Curitiba. Em 1943, tiveram ińıcio os primeiros cursos técnicos: Construção de Máquinas
e Motores, Edificações, Desenho Técnico e 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 Paraná4. Em 1974, foram implantados os primeiros cursos de curta duração de Enge-
nharia de Operação (Construção Civil e Elétrica). Quatro anos depois (1978), a Instituição
foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná5 (CEFET-PR),
passando a ministrar cursos de graduação plena. A partir da implantação dos cursos
superiores, deu-se ińıcio 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 implantou unidades. Com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) (Brasil, 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
LDB, 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

1Acesse: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/

decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html
2Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/l0378.htm
3Acesse: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del4073.htm
4Acesse: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3552.htm
5Acesse: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6545.htm
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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 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
(Brasil, 2005) – a primeira especializada do Brasil. Em 2022, a Universidade Tecnológica
conta com 13 campi, distribúıdos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio
Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira,
Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo (Figura 1). No Quadro 1 está de forma
resumida as diferentes denominações que a instituição teve ao longo do tempo.

Figura 1: Localização dos 13 campi da UTFPR no Paraná

Quadro 1: As diferentes denominações da UTFPR ao longo de sua existência.
(Fonte: UTFPR, 2018, p. 16)

1909 Escola de Aprendizes Art́ıfices do Paraná
1937 Liceu Industrial do Paraná
1942 Escola Técnica de Curitiba
1959 Escola Técnica Federal do Paraná
1978 Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR)
2005 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

1.2 HISTÓRICO DO CAMPUS

A história da UTFPR Campus Dois Vizinhos é resultado de inúmeros esforços da co-
munidade sudoestina. Na década de 70, representantes poĺıticos, comunitários e com
apoio do conjunto da população, que mais tarde viria a se constituir na Associação dos
Munićıpios do Sudoeste do Paraná – AMSOP, buscam materializar a ideia de construir o
que seria a primeira Escola Agrotécnica Federal (EAF) do Estado. A implantação desta
Escola tornou-se uma busca cont́ınua na vida do Sudoeste do Paraná e especialmente no
munićıpio de Dois Vizinhos. Em 1992, por instrução da Secretaria da Educação Média
e Tecnológica - SEMTEC, do Ministério da Educação e do Desporto, Dois Vizinhos foi
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contemplada com a criação da Escola, emitindo para tanto, parecer favorável à aquisição
de uma área com aproximadamente 200 hectares, indispensável para a viabilização do
projeto, ficando evidenciado, portanto, a necessidade de uma contrapartida do Munićıpio.
As exigências do MEC e as normas do Programa de Expansão do Ensino Tecnológico -
PROTEC foram prontamente atendidas.

Em agosto de 1993, o Munićıpio adquiriu 191,3 ha de terra, deixando assim evidenciada
a vontade dos muńıcipes em edificar a futura EAF em Dois Vizinhos. No dia 20 de
dezembro de 1996, a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos procedeu a inauguração das
obras já realizadas. Para o funcionamento desta instituição de ensino, criou-se uma
Unidade de Ensino Descentralizada - UNED (Portaria Ministerial 047, publicada no
DOU em 14/01/976), vinculada à EAF de Rio do Sul - SC, a qual era uma Autarquia
Federal vinculada ao MEC/SEMTEC criada pela Lei 8.670 de 30 de junho de 1.9937 e
autarquizada pela Lei 8.731 de 16 de novembro de 1.9938. Em 14 de março de 1997,
procedeu-se ao teste de seleção da primeira turma de alunos, para o Curso de Técnico
Agŕıcola com habilitação em Agropecuária, a qual colou grau em maio de 2000, sendo,
portanto, a turma pioneira de formados desta escola.

Com os novos desafios propostos pela reforma da educação, em março de 1999, no seu
terceiro ano de existência, deu-se ińıcio ao primeiro curso Técnico Agŕıcola no sistema
Pós-Médio dentro dos moldes da reforma da educação, com habilitações em Agricultura,
Zootecnia e Agropecuária. A proposta inicial da autarquia da UNED Dois Vizinhos foi
buscada incessantemente, porém a poĺıtica implementada pelo governo federal à época
proibia a criação de novas autarquias federais. Além disso, a manutenção da UNED
- Dois Vizinhos vinculada à EAF Rio do Sul trazia uma série de problemas de ordem
administrativa e de apoio pedagógico, devido, principalmente, à distância.

Diante de tal realidade, em meados de 2001, buscou-se incorporar a UNED - Dois
Vizinhos ao sistema CEFET-PR, por meio de uma comissão, com representantes de ambas
as instituições, para a elaboração de um projeto de incorporação. No dia 19 de novembro
de 2003, a Escola Agrotécnica de Rio do Sul repassou a Escola Agrotécnica Federal de
Dois Vizinhos para o Sistema CEFET-PR, ficando esta vinculada administrativamente à
UNED Pato Branco. Com a transformação em 2005 do Sistema CEFET-PR em UTFPR,
foi criado o Campus Dois Vizinhos, inicialmente com sede administrativa no Campus Pato
Branco. No ińıcio de 2007, a UTFPR Campus Dois Vizinhos passou a ter autonomia
administrativa. Em 2022, o Campus Dois Vizinhos tem os cursos de Agronomia, Enge-
nharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal, Engenharia de Software e
Zootecnia na modalidade de bacharelado, e os cursos de Educação do Campo e Ciências
Biológicas na modalidade de licenciatura. Desde a sua transformação em Universidade,
iniciou-se um processo gradativo de abertura de vagas para professores efetivos, começando
com a abertura do curso de Zootecnia (2007) e ampliado em 2008, através do projeto
de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI), com a abertura do curso
de Engenharia Florestal (2008), Agronomia e Ciências Biológicas (2011), Engenharia de
Software (2014), Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (2015).

Em 2022, o Campus Dois Vizinhos possui cerca de 141 docentes, 59 técnicos-adminis-
trativos e 1647 alunos matriculados em seis cursos de ńıvel superior: Agronomia, Enge-
nharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal, Engenharia de Software,

6Acesse: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/1997&

jornal=1&pagina=40&totalArquivos=72
7Acesse: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8670.htm
8Acesse: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8731.htm
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Licenciatura em Ciências Biológicas, e Zootecnia; e cerca de 107 alunos matriculados
em três programas de pós-graduação em ńıvel de mestrado: Agroecossistemas (PPGSIS),
Zootecnia (PPGZO) e Biotecnologia (PPGBIOTEC).
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2 VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

Conforme definido em seu PDI 2018-2022, a UTFPR apresenta os valores e prinćıpios
institucionais descritos a seguir.

MISSÃO: Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pes-
quisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a
comunidade para o avanço do conhecimento e da sociedade.

VISÃO: Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área tecno-
lógica.

VALORES FUNDAMENTAIS:

1. Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade.

2. Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social.

3. Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento
social e tecnológico.

4. Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora.

5. Qualidade e Excelência: promover a melhoria cont́ınua dos serviços oferecidos para
a satisfação da sociedade.

6. Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas dimen-
sões sociais, ambientais e econômicas.

2.1 VALORES/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO

A partir da sua missão e visão, a UTFPR estabeleceu a ética, o desenvolvimento humano,
a integração social, a inovação, a qualidade e excelência e a sustentabilidade, como os
valores fundamentais para a constituição dos prinćıpios e da identidade das graduações.

Segundo o art. 3º das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação Regulares
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Resolução COGEP 142/2022) (UTFPR,
2022a), os cursos de graduação da UTFPR oferecem formação com ênfase na vivência
dos estudantes com os problemas reais da sociedade, em especial, àqueles relacionados ao
desenvolvimento socioeconômico local, regional e global, ao desenvolvimento e aplicação
da tecnologia, à educação e busca de alternativas inovadoras para a resolução de problemas
sociais e técnicos.

Para a UTFPR, a formação de seus egressos passa pela sua capacidade de oferecer
curŕıculos flex́ıveis, de articular-se com a sociedade, de estimular a mobilidade acadêmica,
de formar para sustentabilidade e interculturalidade, de provocar-se para a inovação
curricular e metodológica e de uma forte busca pela internacionalização (PDI 2018-2022,
item 3.4). A inserção efetiva desses prinćıpios orientadores na dinâmica interna dos cursos
de graduação, de torná-los efetivos em sala de aula, nos estudos, na produção cient́ıfica,
no planejamento, na formação continuada, ou seja, em todos os espaços em que atua, é
responsabilidade de todos seus atores, e como isso se consolida ao longo deste PPC.
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2.1.1 Valores UTFPR: inovação e qualidade e excelência

Os prinćıpios de inovação, qualidade e excelência estão definidos no PDI 2018-2022 e
reportam à busca por mudanças envolvendo postura empreendedora e pela melhoria con-
t́ınua dos serviços oferecidos para a satisfação da sociedade. Dessa forma, a criação desse
Projeto Poĺıtico Pedagógico (PPC) possui como foco a permanente atualização curricular,
envolvendo a inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, buscando a empregabilidade
dos egressos.

O PPC do curso de Bacharelado em Engenharia de Software foi idealizado com o
objetivo de formar estudantes que possam atuar nas diversas áreas da Engenharia de
Software, como gestão de projetos, controle de qualidade, programador, analista entre
outros. O presente PPC consiste em uma versão melhor estruturada do que o anterior.
Entende-se que o processo de produção de software possui um ciclo de desenvolvimento
que precisa ser seguido. Dessa forma, optou-se por seguir um processo incremental
de competências do egresso a partir da aquisição de conhecimento sobre o processo de
produção de software nas unidades curriculares.

As ementas das unidades curriculares foram revistas para que os conteúdos apresenta-
dos estejam relacionados com resultados de aprendizagem possuindo, desse forma, relação
direta com as competências do egresso. Além disso, os conteúdos foram atualizados de
forma a abranger novas tecnologias e ferramentas, permitindo que essa versão da unidade
curricular esteja em consonância do que se espera de um profissional da área.

O atual PPC também visa a formação de um profissional inovador e apresenta a ele as
possibilidades de empreendedorismo na área da Engenharia de Software. Essas questões
são abordadas nas unidades curriculares de Gestão de Pessoas, Empreendedorismo e
Inovação e Mercado Produtor de Software. Nessas unidades curriculares, os estudantes
possuem uma visão de como empreender e o universo das startups, como gerir pessoas e
como fazer um programa tornar-se um produto que poderá ser comercializado.

Uma forma de obter qualidade e excelência na formação de estudantes é prepará-los
para enfrentar os desafios reais do setor produtivo, desenvolvendo e mantendo software
para atender a diversos segmentos sociais. O PPC do curso apresenta o conceito de Fábrica
de Software, no qual os estudantes são apresentados a um problema real de uma empresa
ou da comunidade externa e precisam desenvolver uma solução para o problema. Os
estudantes são divididos em times de desenvolvimento, cada um com um papel espećıfico.
Outra unidade curricular que relaciona a inovação com desafios reais é a de Design de
Software, na qual os estudantes recebem um problema real da sociedade e planejam uma
solução, sem a necessidade de execução do projeto. Dessa forma, os estudantes podem
ficar livres para planejar soluções que necessitam de recursos de hardware e software não
dispońıveis, como por exemplo, sensores, drones, servidores, softwares proprietários, entre
outros.

Os projetos propostos na unidade curricular de Design de Software ficarão armazena-
dos em um repositório e poderão ser escolhidos para serem implementados nas unidades
curriculares de Fábrica de Software. Caso o estudante queira, ele pode utilizar o projeto
para ser implementado em seu trabalho de conclusão de curso.

As unidades curriculares de Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2 e Design
de Software visam mobilizar, testar e avaliar o tripé do conhecimento: o Saber, o Saber
Fazer e o Saber Ser. Nessas unidades curriculares, os estudantes colocam em prática
os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares anteriores e aprendem como os
conhecimentos adquiridos são utilizados em um cenário real de aplicação. Nessas unidades
curriculares, podemos observar também qual o ńıvel de autonomia do estudante, com
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relação às tecnologias a serem utilizadas nos projetos. Nesse momento, o estudante é
livre para escolher as tecnologias que quer utilizar, sendo ele o protagonista na solução do
problema, buscando formas e tecnologias inovadoras para chegar ao objetivo.

Este PPC foi desenvolvido de forma a permitir ao estudante maior flexibilização do
curŕıculo. A matriz apresentada nesse PPC permite que o estudante cumpra 225 horas de
unidades curriculares optativas. Dessa forma, o estudante pode definir o enfoque da sua
graduação, escolhendo unidades curriculares das áreas que possui maior interesse, visando
a carreira que irá seguir depois de formado.

Nesse sentido, o projeto pedagógico é inovador pois contempla tecnologias e ferra-
mentas utilizadas no mercado de trabalho. Também promove a interdisciplinaridade nas
unidades curriculares, principalmente nas de Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2
e Design de Software. Essas unidades curriculares mobilizam diferentes saberes de forma
integrada na resolução de problemas estruturados. O empreendedorismo e inovação são
incentivados por meio de unidades curriculares espećıficas para criação de negócios ou
transformação de software em produto.

2.1.2 Valores UTFPR: ética e a sustentabilidade

Nos dias atuais, crimes cibernéticos podem causar grandes prejúızos para empresas e
órgãos do governo. Isso mostra a necessidade de formar um profissional ético, capaz de
aplicar a corretamente a legislação nas empresas onde atuará de forma profissional. Du-
rante a formação do Bacharel em Engenharia de Software, algumas unidades curriculares
oferecem conhecimentos sobre como encontrar vulnerabilidades em softwares, porém, é
preciso que o estudante saiba utilizar esses conhecimentos para melhorar a qualidade do
software desenvolvido e proteger o seu produto de eventuais ataques cibernéticos.

O curso oferece a unidade curricular de Ética, Normas e Postura Profissional, na qual
o estudante aprende a utilizar os conhecimentos adquiridos de forma ética e profissional.
Por exemplo, o estudante deve ser capaz de identificar se um determinado requisito
especificado poderá infringir alguma legislação ou enganar alguém.

O curso oferece duas unidades curriculares espećıficas sobre qualidade e segurança de
software. A unidade curricular de Teste de Software oferece ao estudante conhecimentos
para explorar vulnerabilidades nos sistemas de software. O intuito dessa unidade curri-
cular é oferecer aos estudantes ferramentas para validar o software desenvolvido de modo
que não haja problemas na execução. A unidade curricular de qualidade de software tem
por objetivo aplicar mecanismos de gerenciamento de processos de produção e medição
de qualidade do produto de software. A unidade curricular de Segurança E Auditoria De
Sistemas oferece ao estudante conhecimento sobre ataques cibernéticos e como realizar
barreiras para impedir ataques. Com a auditoria de sistemas, é posśıvel verificar se os
sistemas estão em conformidade com as legislações vigentes.

Questões relacionadas à sustentabilidade estão inseridas no PPC do curso permeando
as unidades curriculares. Os estudantes são apresentados a tecnologias sustentáveis como
computação na nuvem, repositório remoto de código e documentação, entre outros. Além
disso, o curso possui a unidade curricular optativa “Governança de TI Verde” na qual os
estudantes são apresentados a técnicas de sustentabilidade e responsabilidade social nas
empresas.

A sustentabilidade também está inserida nas atividades de extensão que poderão ser
realizadas pelos estudantes por meio de projetos de extensão e/ou unidades curriculares
extensionistas. O Campus Dois Vizinhos possui três linhas de extensão: (1) Tecnologia,
Produção e Trabalho, (2) Meio Ambiente e Saúde e (3) Educação, Cultura e Comunicação.
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A partir dessas linhas, o BES definiu três linhas temáticas para o curso: (1) Tecnologia
e Produção, (2) Meio Ambiente e Saúde e (3) Cultura e Educação. Essas linhas estão
relacionadas com 15 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)9.
Dessa forma, o estudante relaciona-se com os ODS durante a execução das unidades curri-
culares extensionistas ofertadas pelo curso assim como as unidades curriculares ofertadas
por outros cursos do Campus.

2.1.3 Valores UTFPR: desenvolvimento humano

A partir dos saberes adquiridos nessas unidades curriculares, o estudante pode entender o
seu papel como um bacharel em Engenharia de Software e como ele pode atuar para
o desenvolvimento da sociedade. Conforme as Diretrizes Curriculares dos Cursos de
Graduação da UTFPR (Resolução COGEP 142/2022 (UTFPR, 2022a)), a estrutura
curricular dos cursos devem estabelecer um ciclo de humanidades representando uma
carga horária igual ou superior a 10% (dez por cento) da carga horária total destinada às
unidades curriculares do curso. Dessa forma, o desenvolvimento humano dos estudantes
está presente no PPC do curso por meio de unidades curriculares pertencentes ao ciclo de
humanidades.

O objetivo das unidades curriculares do ciclo de humanidades é oferecer uma formação
humańıstica ao estudante de forma a fornecer as chamadas “soft skills”. Dessa forma,
espera-se que o estudante adquira competências pessoais são as que permitem realizar
com êxito diferentes funções da vida, como atuar responsavelmente, ter a capacidade de
dominar os sentimentos e as tensões profissionais, a argumentação cŕıtica e a capacidade
anaĺıtica.

Para tanto, o PPC do curso oferece as unidades curriculares obrigatórias de forma
a desenvolver no egresso competências para resolver os problemas encontrados na soci-
edade levando em consideração a formação humana e socioambiental. O PPC oferece
ao estudante 6 unidades curriculares obrigatórias do ciclo de humanidade: Letramento
Acadêmico, Gestão de Pessoas, Ética, Normas E Postura Profissional, Empreendedorismo
E Inovação, Metodologia De Pesquisa e Mercado Produtor De Software.

Além disso, os estudantes devem cursar unidades curriculares optativas do ciclo de
humanidade. O egresso deve ser capaz de realizar um pensamento cŕıtico de situações do
cotidiano respeitando as diversidades étnicas-raciais e culturais da sociedade brasileira.
Para tanto, o PPC do curso oferece as unidades curriculares optativas de Direitos Hu-
manos, História e Cultura Afro-Brasileira, Estudos Culturais, Relações Étnico-Raciais,
Sociedade e Meio Ambiente, Qualidade de Vida e Saúde e Segurança no Trabalho.

Além da formação relacionada com a sociedade, o egresso deve ser capaz de se expressar
em outras ĺınguas nas experiências do mercado de trabalho. Dessa forma, o PPC oferece
ao estudante as unidades curriculares optativas de Inglês Instrumental, Libras 1 e Libras
2.

2.1.4 Valores UTFPR: integração social

A integração social no curso de Bacharelado em Engenharia de Software tem como objetivo
a integração da geração, disseminação e utilização do conhecimento para estimular o de-
senvolvimento socioeconômico local e regional. O PPC prevê a integração social por meio

9Acesse: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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de unidades curriculares de extensão, atividades complementares e estágio obrigatório e
não obrigatório.

Segundo o regulamento de atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação
da UTFPR (Resolução COGEP 167/2022 (UTFPR, 2022d)), os estudantes devem cumprir
no mı́nimo 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular em atividades acadê-
micas de extensão. O PPC prevê o cumprimento da carga horário de extensão por meio
de unidades curriculares extensionistas de Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2 e
Design de Software. Dessa forma, as atividades realizadas nas unidades curriculares terão
envolvimento da comunidade local e regional. A execução das atividades das unidades
curriculares extensionistas ocorre durante o semestre. O PPC também prevê a oferta
de duas unidades curriculares optativas de caráter extensionista: Design De Processos e
Design de Produtos e Serviços.

Outra forma que os estudantes têm para realizar integração social é por meio das
atividades complementares. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos na área
de computação MEC (2016) preveem as atividades complementares como parte do PPC
dos cursos. O BES prevê a exigência de 40 horas de atividades complementares. Essas
atividades podem ser realizadas pelos estudantes dentro e/ou fora da universidade, sendo
uma forma de interação com a sociedade local. O colegiado do curso é o responsável por
definir como ocorre o cômputo e validação das horas das atividades complementares.

Por fim, o estudante também realiza integração social ao contemplar as atividades de
estágio obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório consiste em 400 horas nas
quais o estudante realiza atividades relacionadas com o curso em empresas da região. É
nesse peŕıodo em que o estudante interage com o mercado de trabalho e pode identificar
dentre as áreas da Engenharia de Software qual é a que mais lhe atrai.
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3 POLÍTICAS DE ENSINO

Na estruturação de seu PDI 2018-2022 (Deliberação COUNI 35/2017 (UTFPR, 2017a))
a UTFPR estabeleceu como prinćıpios norteadores para as poĺıticas de seus cursos de
graduação a flexibilidade curricular, a articulação com a sociedade, a mobilidade acadê-
mica, a sustentabilidade, a interculturalidade, a inovação curricular e metodológica e a
internacionalização.

Somado a isso as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da UTFPR (Re-
solução COGEP 142/2022 (UTFPR, 2022a)) dão centralidade à sustentabilidade, ao
empreendedorismo, à superação do curŕıculo segmentado, ampliando assim a flexibilidade
curricular e a proposição de cursos de caráter inovador.

Para que o perfil profissional do egresso pretendido pelo Curso de Bacharelado em
Engenharia de Software seja obtido, a instituição, em conjunto com o curso, propõe
práticas pedagógicas para a condução do curŕıculo, visando estabelecer as dimensões
investigativa e interativa como prinćıpios formativos e condição central da formação
profissional e da relação teoria e realidade. As poĺıticas institucionais promovidas pela
UTFPR e adotadas, de forma direta, no Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
são descritas a seguir.

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA E INTER-
DISCIPLINARIDADE

A educação tecnológica é caracterizada pela formação teórico-prática que pressupõe a
formação integral dos sujeitos e trabalha a teoria e a prática como dimensões indissociáveis
(UTFPR, 2017a). Os professores e estudantes, sob a mediação dos primeiros, mobilizam
o conhecimento de modo que o saber cient́ıfico torne-se prática do egresso na sociedade.
A indissociabilidade entre teoria e prática, portanto, promove uma relação fecunda de
apreensão de conhecimentos e de encaminhamento de soluções aos problemas postos pela
prática social (Saviani, 1996). Os egressos dos cursos têm, assim, uma aguda consciência
sobre onde vão atuar, possuindo uma adequada fundamentação teórica que lhes permite
atitudes competentes e comprometidas com a vida e o progresso social.

O PPC do curso de Bacharelado em Engenharia de Software está organizado de forma
a proporcionar ao estudante um aprendizado incremental sobre as áreas de formação do
curso. Dessa forma, o conhecimento adquirido nas unidades curriculares de um peŕıodo
é incrementado no peŕıodo seguinte. Como resultado, o estudante é capaz de entender a
sequência do processo de desenvolvimento de software e está apto a desenvolver softwares
de qualidade utilizando novas tecnologias.

As unidades curriculares da matriz curricular possuem carga horária teórica e práticas.
Dessa forma, durante as aulas prática, os estudantes podem aplicar os conceitos vistos na
aula teórica. As atividades práticas, em geral, representam problemas que os estudantes
encontrarão no mercado de trabalho. Dessa forma, eles conseguem analisar o problema e
identificar a melhor forma de resolvê-lo.

A matriz do curso foi projetada de forma a permitir projetos interdisciplinares em
unidades curriculares em um mesmo peŕıodo. Isso permite que os estudantes desenvolvam
projetos que envolvam mais de uma unidade curricular. Como resultado, o estudante pode
ter contato com problemas mais perto dos encontrados no mercado de trabalho. Além
disso, as unidades curriculares de Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2 e Design
de Software permitem ao estudante integrar os conhecimentos adquiridos nas unidades
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curriculares cursadas até o momento. Nessas unidades curriculares, os estudantes são
divididos em times e recebem um problema real da sociedade para resolver.

Com a articulação entre teoria e prática, os estudantes são preparados para enfrentar
os desafios do mercado de trabalho, onde serão instigados a solucionar problemas com
a utilização das tecnologias. Com isso, a experiência do estudante em sala de aula com
atividades práticas similares ao contexto mercadológico facilita o planejamento de como
solucionar problemas reais fora da universidade.

3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Os cursos de graduação propõem o desenvolvimento de competências profissionais enten-
didas como:

(...) por sua natureza e suas caracteŕısticas, a educação
profissional e tecnológica deve contemplar o desenvolvimento
de competências gerais e espećıficas, incluindo fundamentos
cient́ıficos e humańısticos necessários ao desempenho profissi-
onal e à atuação cidadã (UTFPR, 2017a, p. 42).

Primeiramente é pertinente estabelecer que o conceito de competência assumido se
refere “a possibilidade, para um indiv́ıduo, de mobilizar de maneira interiorizada um
conjunto integrado de recursos em vista de resolver uma famı́lia de situações-problema”
(Roegiers e Ketele, 2001 apud Scallon, 2015, p.143). As competências, gerais ou espećıfi-
cas, são desenvolvidas por meio de processos educativos estabelecidos na organização do
ensino no curso e envolvem UTFPR (2017a):

• utilização de métodos diferenciados de ensino e novas formas de organização do
trabalho acadêmico, que propiciem o desenvolvimento de capacidades para resolver
problemas que integram a vivência e a prática profissional;

• incorporação dos saberes dos estudantes às práticas de ensino, como forma de
reconhecimento de possibilidades de soluções de problemas, assim como de percursos
de aprendizagem;

• est́ımulo à criatividade, à autonomia intelectual e ao empreendedorismo;

• valorização das inúmeras relações entre conteúdo e contexto, que se podem estabe-
lecer; e

• integração de estudos de diferentes campos, como forma de romper com a seg-
mentação e o fracionamento, entendendo que os conhecimentos se inter-relacionam,
contrastam-se, complementam-se, ampliam-se e influenciam uns nos outros.

O BES da UTFPR busca o desenvolvimento de competências profissionais por meio da
criação de situações e atividades que visem colocar os estudantes 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,
2022a); e (iii) as DCNs para cursos de Engenharia de Software (MEC, 2016). A partir das
referências, foi posśıvel identificar 2 competências básicas e três competências espećıficas
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para o perfil do egresso. Cada competência possui elementos de competência. As compe-
tências em conjunto com seus elementos de competência são apresentados em detalhes no
Caṕıtulo 5.

A organização curricular do curso foi projetada para alcançar as competências espe-
radas do egresso descritas nas resoluções em conjunto com o perfil do egresso. Com isso,
espera-se que o estudante possua papel ativo na sua formação, sendo o protagonista na
sua formação, focada mais no saber-ser e saber-fazer.

3.3 FLEXIBILIDADE CURRICULAR

Baseada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a flexibilização curricular
possibilita, por percursos formativos diferenciados, a formação de profissionais compe-
tentes, com domı́nio de habilidades técnicas e cognitivas, com apropriação cient́ıfica
sólida. Os percursos formativos diferenciados rompem com o enfoque unicamente de
unidade curricular e sequenciado e permitem aos estudantes novas formas de apreensão e
integração de conhecimentos. Nessa perspectiva, o estudante pode ampliar os horizontes
do conhecimento e é capaz de ter uma visão cŕıtica que lhe permite extrapolar a aptidão
espećıfica de seu campo de atuação profissional.

Nesse sentido, a flexibilização curricular possibilita ao estudante percursos formativos
diferenciados para construção das mesmas competências. Isso permite a participação do
estudante nas escolhas desses percursos formativos e de ambientes diferenciados de ensino.
Dessa forma, estimula-se a aprendizagem permanente, a formação de competências e o
domı́nio de habilidades técnicas e cognitivas desejadas.

Isso corrobora com o Parecer 776/9710, reforçado pelo Parecer CNE 583/0111, que traz
a orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, especialmente no que
diz respeito a preparar “o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transfor-
mações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exerćıcio profissional”, o
qual, dentre diferentes prinćıpios, os seguintes:

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para
que o futuro graduado possa vir a superar os desafios de
renovadas condições de exerćıcio profissional e de produção
do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e
habilitações diferenciadas em um mesmo programa;

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma
progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;

6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habi-
lidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar,
inclusive as que se referiram à experiência profissional julgada
relevante para a área de formação considerada; (Brasil, 2008b,
p. 3).

Dessa forma, a flexibilidade curricular torna-se fundamental para atender a demanda
social por profissionais que compreendam as novas relações de produção, de trabalho e
suas exigências, como orienta o PDI da UTFPR, que em seu item 3.3.3, estabelece que:

10Acesse: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_

superior_parecer77697.pdf
11Acesse: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0583.pdf
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Os cursos da UTFPR devem ser organizados de modo a
permitir itinerários formativos alternativos constrúıdos pelo
discente, em áreas afins e/ou correlatas às de seu curso e que
contribuam para o perfil profissional do egresso previsto no
PPC (UTFPR, 2017a, p. 44).

Diante do exposto, o curso de bacharelado em Engenharia de Software tem como
prinćıpios curriculares orientadores a flexibilização curricular na forma da:

• flexibilização vertical: na qual o estudante pode ser o protagonista no enfoque
da sua graduação por meio da escolha das unidades curriculares optativas que
mais se encaixam no seu perfil, considerando as áreas de atuação que estudante
pretende. Além disso, o estudante pode realizar unidades curriculares pelos Editais
do programa PROMOVER ANDIFES12 do qual a UTFPR faz parte. Além disso,
os estudantes podem realizar matŕıcula em unidades curriculares de outros cursos
dentro do Campus e unidades curriculares intercampus ou em rede.

• flexibilização horizontal: na qual o estudante realiza atividades de enriquecimento
curricular em diversos programas oferecidos pela UTFPR, como o Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação Cient́ıfica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Tecnológica (PIBIT), Programa de Monitoria, Programa de apoio ao
Docente, Programa de Educação Tutorial (PET), Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID), projetos de ensino, pesquisa e extensão.

3.4 MOBILIDADE ACADÊMICA E INTERNACIONALIZAÇÃO

A mobilidade é prevista para os cursos de graduação em dois planos: o interno (inter-
campus) e o externo (interuniversitário nacional e internacional). A mobilidade interna
é assegurada por meio de diretrizes curriculares comuns e mecanismos de mobilidade
intercampus. A mobilidade externa, realizada na graduação, é alcançada por meio da
possibilidade de convalidação de unidades curriculares cursadas em instituições parceiras
no Brasil e no exterior.

A participação dos discentes em intercâmbios é apoiada pela instituição por meio do
Departamento de Relações Interinstitucionais (DERINT), ligada à Diretoria de Relações
Empresariais e Comunitárias (DIREC), que é responsável por programas de intercâmbios
nacionais e internacionais para realização de estágios e estudos.

O programa de Mobilidade Estudantil Intercampus possibilita o afastamento temporá-
rio dos estudantes matriculados de um campus da UTFPR, para outro, com a finalidade de
complementar e/ou ampliar seus conhecimentos técnicos, cient́ıficos e culturais. A Instru-
ção Normativa Conjunta PROGRAD 01/2014 (UTFPR, 2014a) estabelece procedimentos
para a Mobilidade Estudantil Intercampus.

O programa de Mobilidade Estudantil Nacional permite o afastamento temporário do
estudante para estudos em instituições signatárias do Programa ANDIFES de Mobilidade
Estudantil, firmado entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A Instru-
ção Normativa Conjunta PROGRAD/PROREC 02/2011 (UTFPR, 2011) estabelece os
procedimentos para participação de estudantes da UTFPR em programas de Mobilidade
Estudantil Nacional.

12Acesse: https://www.andifes.org.br/?p=90415
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O programa de Mobilidade Estudantil Internacional (MEI) é o processo que possi-
bilita o afastamento temporário do estudante para estudo em instituições estrangeiras
conveniadas, prevendo que a conclusão do curso se dê na UTFPR. A Instrução Norma-
tiva Conjunta PROREC/PROGRAD 01/2014 (UTFPR, 2014b) estabelece procedimentos
para a Mobilidade Estudantil Internacional.

O programa de dupla diplomação tem por objetivo selecionar estudantes do Curso
de Bacharelado em Engenharia de Software para conclusão dos estudos no Instituto
Politécnico de Bragança (IPB, Portugal). A dupla diplomação estará dispońıvel para um
número de estudantes acordado entre as instituições e implicará a mobilidade internacional
do estudante por um ano letivo a partir do quarto ano curricular (7º peŕıodo). O estudante
da UTFPR, participante deste programa, que concluir todas as etapas previstas no Acordo
de Dupla Diplomação, receberá diploma de Bacharel em Engenharia de Software expedido
pela UTFPR, e os diplomas de Licenciado em Engenharia Informática e Mestre em
Sistemas de Informação, expedidos pelo IPB.

No âmbito nacional, os estudantes dos cursos de graduação da UTFPR podem estudar
por peŕıodo pré-determinado em instituições Federais ou do estado do Paraná. A UTFPR
participa do convênio de mobilidade estudantil organizado pela Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (ANDIFES), entre todas as universidades
federais do Brasil e de convênio realizado por intermediação da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do Paraná, com a rede de universidades estaduais
do Paraná, possibilitando assim o intercâmbio pedagógico, cient́ıfico, técnico, tecnológico
e cultural entre as instituições de ensino superior.

3.5 ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

A UTFPR entende a Pesquisa, a Iniciação Cient́ıfica, a Inovação Tecnológica, Art́ıstica
e Cultural como um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos,
consistindo-se em um dos pilares da atividade acadêmica. Pesquisar implica distanciar-se
da reprodução acŕıtica de práticas tradicionais, requer por em jogo processos reflexivos
nos quais a interação social e as atividades metacognitivas fortalecem-se. Uma visão da
investigação como esta é, portanto, um instrumento potente para orientar e favorecer o
avanço da ciência e o desenvolvimento profissional (Pizzato et al., 2000).

O ensino e a pesquisa de forma indissociável colaboram para viabilizar a relação
transformadora entre a universidade e a sociedade. Desenvolver projetos de pesquisas que
acolham estudantes em diferentes estágios formativos, apoiados nos grupos de estudos e no
uso comum da infraestrutura dispońıvel colabora para tanto. A articulação do ensino com
as iniciativas de pesquisa e pós-graduação deve considerar o compromisso da instituição
com as principais questões e desafios da sociedade, como elemento importante para dupla
conscientização, a saber: a do pesquisador ao aceitarem também como desafio acadêmico
a busca de soluções para problemas reais; e da sociedade de um modo geral, e do mundo
do trabalho em particular, que poderá se beneficiar dos conhecimentos disponibilizados
por iniciativas necessariamente submetidas às exigências decorrentes do“rigor acadêmico”.
Para que esse compromisso institucional seja mais efetivo, torna-se importante o esforço
de exteriorizar, por um lado, o seu potencial de geração de novos conhecimentos e, por
outro lado, o seu desejo que eles sejam compartilhados e aplicados como meio da promoção
do desenvolvimento sustentável da região.

No BES, a pesquisa é principalmente incentivada no projeto de Trabalho Conclusão
de Curso (TCC), no qual o estudante precisa realizar uma pesquisa na área em que deseja
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realizar o seu projeto. O professor orientador guia o estudante no processo de pesquisa
e construção do TCC. Ao final do projeto, o estudante adquire conhecimento de como
realizar uma pesquisa cient́ıfica. Dessa forma, o estudante passa a ter autonomia para
saber como aprender de forma autônoma as novas tecnologias que encontrará no mercado
de trabalho durante a sua carreira profissional. Ao final do processo, os estudantes são
incentivados a relatar os resultados obtidos em artigos cient́ıficos a serem submetidos a
congressos da área.

Outra forma de desenvolver habilidades de pesquisa é por meio de projetos de Iniciação
Cient́ıfica. Nesses projetos, o professor orientador guia o estudante em uma pesquisa
(nova ou em andamento). Na iniciação cient́ıfica, o estudante também é incentivado a
desenvolver artigos para submissão em eventos cient́ıficos nacionais e internacionais.

3.6 ARTICULAÇÃO COM A EXTENSÃO

As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas articuladas ao ensino e à
pesquisa, que permitem estabelecer os v́ınculos entre as necessidades de soluções para
problemas reais da comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato com a comu-
nidade constitui espaço privilegiado para a socialização do conhecimento produzido na
Instituição, assim como para a criação de novos conhecimentos que possam contribuir para
o desenvolvimento socioeconômico e cultural e deve ser, por esses motivos, preocupação
fundamental da UTFPR (UTFPR, 2017a, p. 42).

A UTFPR é a única Universidade Tecnológica Federal no Brasil. Como tal, tem
caracteŕısticas que a distinguem das demais instituições universitárias. Entre elas está
a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), responsável pelas
atividades de relações empresariais, inovação, empreendedorismo e extensão universitária,
bem como a interação com a sociedade.

Segundo a Resolução n. 167/2022 do Conselho de Graduação e Educação Profissional
(COGEP) da UTFPR, entende-se por atividades acadêmicas de extensão as atividades
que são desenvolvidas envolvendo de forma ativa e direta as comunidades externas à
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), num processo de interação dialó-
gica, com participação efetiva do discente (UTFPR, 2022d). Essa resolução determina a
obrigatoriedade do cumprimento pelos discentes de, no mı́nimo, 10% (dez por cento) do
total da carga horária curricular em atividades acadêmicas de extensão. As atividades
extensionistas podem envolver: cursos, oficinas, eventos e prestação de serviços, vinculados
a projetos e/ou programas. As cargas horárias das atividades poderão ser creditadas por
meio de unidade curricular extensionista e/ou componente curricular de extensão.

A extensão universitária, sob o prinćıpio constitucional da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, cient́ıfico
e poĺıtico que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da
sociedade (FORPROEX, 2012). Conforme a poĺıtica nacional de extensão13, as relações
entre Universidade e os setores sociais deve ser marcada pelo diálogo e troca de saberes,
superando o discurso de hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança com
movimentos, setores e organizações sociais, contribuindo para a superação da desigualdade
e da exclusão social, visando a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática
(FORPROEX, 2012, p. 16). Portanto, além de uma atuação transformadora com impac-
tos sociais, por ser voltada aos interesses e necessidades da população, a extensão também

13Acesse: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECESN72018.

pdf
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promove impacto na formação do estudante ao realizar o contato direto do estudante com
a comunidade por meio do diálogo e troca de saberes.

A extensão no BES é caracterizado como a aplicação das competências adquiridas pelo
estudante em problemas reais da sociedade. O BES oferece a possibilidade de creditação
de horas de extensão por meio de unidades curriculares extensionistas e projetos de
extensão. Tanto as unidades curriculares quanto os projetos de extensão estão ligados
a linhas temáticas do curso, que, por sua vez, estão relacionadas com as linhas temáticas
do Campus Dois Vizinhos. As linhas temáticas definidas para o curso são: Tecnologia
e Produção, Meio Ambiente e Saúde e Cultura e Educação. Essas informações estão
detalhadas no Caṕıtulo 6.

Por meio das atividades de extensão os estudantes são capazes de agir de forma
reflexiva na construção de software, compreendendo o seu impacto direto ou indireto sobre
as pessoas e a sociedade. Ao ter contato com as demandas da sociedade, os estudantes são
capazes de entender o contexto social no qual a construção de software é praticada, bem
como os efeitos dos projetos de software na sociedade. Por fim, ao analisar problemas
reais da sociedade, os estudantes podem identificar novas oportunidades de negócios e
desenvolver soluções inovadoras.
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente caṕıtulo visa apresentar a contextualização e justificativa do curso de Engenha-
ria de Software. Aspectos nacionais, regionais e locais são apresentados para fundamentar
as demandas por profissionais qualificados para o desenvolvimento e manutenção de
software.

4.1 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 e dados (Society et
al., 2014). Assim, produtos de software podem ser desenvolvidos para atender à demanda
de um cliente espećıfico ou para o mercado em geral. A ES estabelece parâmetros para
que seja diferenciado o desenvolvimento de software profissional do desenvolvimento ama-
dor/pessoal de software. O desenvolvimento profissional é aquele feito com processos bem
definidos, medições, verificações, validações e testes contantes, favorecendo manutenções
e evoluções do software dentro de seu ciclo de vida (Pressman, 2014; Sommerville, 2011).
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 tenha caras manutenções e/ou baixa qualidade.

A Engenharia de Software surgiu visando solucionar um grande problema em ńıvel
social que é o desenvolvimento e manutenção de sistemas de software de qualidade, capazes
de atender as demandas da sociedade existente na área. 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, Society et al. (2014) definem
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 (2011), 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 e profissionais que desempenhassem papéis de liderança em times
de desenvolvimento. Demanda essa que fazia com que o setor produtivo de software no
páıs se limitasse ao atendimento de demandas locais, tendo pouco destaque em mercado
internacional, no qual a qualidade é primordial para qualquer êxito (Brasscam, 2017).
Em um levantamento de 2008, por exemplo, o Brasil ocupava a 12º posição no mercado
mundial de software e serviços (ABES, 2009). Diante disso, após diversas trativas da SBC
– Sociedade Brasileira de Computação14 – 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 pri-
meiros Bacharelados em Engenharia de Software do páıs. Assim, inicialmente sem DCNs
definidas, foram implementados os dois primeiros cursos superiores de Engenharia de

14Acesse: http://www.sbc.org.br/
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Software do Brasil, ambos localizados no centro-oeste do páıs, nos Institutos de Educação
Superior UNB (Universidade de Braśılia) e UFG (Universidade Federal de Goiás).

Apesar da existência de programas de pós-graduação stricto e lato sensu 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, alinhar-se a páıses como Estados Unidos, Canadá, Japão,
alguns páıses 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 páıses 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 ńıvel mundial. Inclusive dentro da
área, instituições internacionais ligadas aos profissionais e cientistas da computação, como
a IEEE Computer Society15 do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos)
e a Association for Computing Machinery (ACM)16, 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 ńıvel inter-
nacional, 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 ńıvel
nacional é similar e nos dias atuais, segundo o portal e-MEC, já existem aproximadamente
50 cursos superiores de ES no Brasil.

Em 2018, devido ao reconhecimento da importância do profissional da área de Enge-
nharia de Software no mercado de trabalho, a profissão de Engenheiro de Software foi
reconhecida e teve suas atividades discriminadas pelo sistema CREA/CONFEA. Assim,
a Resolução N 1.100 de 24 de maio de 201817 distinguiu as atividades profissionais de
Engenharia de Software para fins de fiscalização de seu exerćıcio profissional, mostrando
a relevância e reconhecimento da profissão.

No que se refere ao ponto de vista econômico, o desenvolvimento de software vem
ganhando cada vez mais destaque no Brasil. Um relatório prévio da ABES (Associação
Brasileira de Empresas de Software), aponta que o Brasil, em 2021, foi a décima nação que
mais investiu em desenvolvimento de software, hardware e serviços de TI com um inves-
timento de U$ 45,7 bilhões. Dessa, foi consolidado um crescimento de 17,4% em relação
a 2020 (sendo que o crescimento médio mundial foi de 11%). Para 2022, a expectativa é
de um crescimento de, no mı́nimo, 14,3% (com a expectativa de investimentos mundiais
aumentando em 6,4%). Considerando apenas a América Latina, o Brasil é o páıs ĺıder
em investimentos no setor, representando 40% de todos os investimentos, seguido pelo
México com investimentos em torno de U$ 23,0 bilhões (20% do total).

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 e mais emprego de Engenharia de Software no processo e no produto (con-

15Acesse: https://www.ieee.org/index.html
16Acesse: https://www.acm.org/
17Acesse: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/

21012726/do1-2018-06-08-resolucao-n-1-100-de-24-de-maio-de-2018-21012669
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ceitos 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 Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Secretaria de Poĺıtica em
Informática (SEPIN) e, segundo o próprio ministério, se perpetuam até os dias atuais.

Considerando o estado do Paraná, a Indústria de Software destaca-se no cenário
nacional como sendo a segunda maior do páıs 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 Microsoft18, em centros de desenvolvimento de Tecnologia da Informação no Estado,
permitiu a interação dos pesquisadores com outras regiões do páıs 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 agro-
pecuária 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
munićıpio com tecnologia, levaram a região a tornar-se um importante polo da Indústria
de Software.

Considerando o cenário exposto, é importante destacar que quando existe uma de-
manda 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 curŕıculos dos cursos de computação

18Acesse: https://www.microsoft.com/pt-br
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apresentado em Shackelford et al. (2006), dentre os cursos superiores de computação,
o curso de ES é conhecidamente aquele que contempla o maior equiĺıbrio 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.

No cenário nacional, devido ao grande número de cursos de computação, os conhe-
cimentos 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, con-
forme 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 TI. Também há uma previsão de que tal
problema deve agravar-se 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 TI.

Ainda no cenário nacional, a escassez de profissionais no setor de desenvolvimento
de software tem crescido. Um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) aponta que a demanda
brasileira por profissionais nas áreas de software, serviços de TIC e TI In-House (que
considera outros setores não identificados como tipicamente de TI) deverá alcançar 797
mil vagas em cinco anos (de 2021 a 2025), impulsionada por um investimento estimado
em R$ 413,5 bilhões em tecnologias de transformação digital – especialmente em nuvem,
internet das coisas e big data/analytics. Tal projeção reflete uma aceleração significativa
da demanda por profissionais do setor quando comparada ao levantamento da Brasscom
divulgado em 2019, que previa 420 mil profissionais entre 2018-2024.

Considerando o cenário 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
estudantes matriculados no ensino superior revela que a região apresenta média inferior
à média estadual, indicando que os estudantes 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 campus,
Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco.

Na área de TI, são ofertadas vagas nos cursos de “Engenharia de Computação” e “Tec-
nologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas” na UTFPR Campus Pato Branco19.
Na UTFPR Campus Francisco Beltrão, é ofertado o curso de “Licenciatura em Informá-
tica”20. Adicionalmente, três cursos de Sistemas de Informação são ofertados por IESs
privadas.

Por fim, no contexto local o curso de Engenharia de Software tem um papel funda-
mental para prover recursos humanos para as empresas de desenvolvimento de software
e inovação. Segundo dados do portal de transparência da prefeitura municipal, Dois
Vizinhos conta em 2022 com mais de 30 empresas de desenvolvimento de software ou

19Acesse: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao#b_start=0&c5=pato+branco
20Acesse: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao#b_start=0&c5=francisco+beltr%C3%
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prestação de serviços (outsourcing) de desenvolvimento de software. Em termos de
números, o munićıpio tem aproximadamente 3000 empregos somando vagas diretas e
indiretas do setor. Somado a isso, existem incontáveis profissionais que trabalham com
prestação de serviços utilizando o modelo de pessoa juŕıdica. Além disso, existem diversas
outras empresas de setores de inovação como, por exemplo, metal-mecânica que utilizam
profissionais da área de Engenharia de Software.

A UTFPR-DV e o BES têm uma relação ı́ntima e sustentável com o setor produtivo
de desenvolvimento de software. Em 2022, o BES tem convênio com mais de 15 empresas
para divulgação exclusiva de vagas de estágio e possibilidades de contratação imediata.
Os estudantes do BES, muito pelo fato do curso ser noturno, ingressam no mercado de
trabalho em média no quarto peŕıodo da universidade (correspondente ao segundo ano do
curso). É importante destacar que em sete anos de operação, o BES da UTFPR-DV tem
atráıdo estudantes de diversos munićıpios limı́trofes, mudando o perfil sócio-econômico de
centenas de estudantes nos últimos três anos e alimentando o setor produtivo de tecnologia
com profissionais qualificados.

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

O curso de Engenharia de Software do Campus Dois Vizinhos foi concebido a partir
do trabalho da comissão de elaboração do projeto de Curso de Engenharia de Software
do Campus Cornélio Procópio composta pelo presidente Prof. José Augusto Fabri e
os membros Prof. André Lúıs 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 munićıpio 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. Em
termos de evoluções e marcos históricos do BES, destacam-se:

• 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, 2013);

• 2014/Semestre 02 – Ińıcio 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 espećıficos;

• 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 Enge-
nharia 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;
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• 2017/Semestre 02 – Realização do I SimES – Simpósio de Engenharia de Software
da UTFPR-DV 21

• 2017/Semestre 02 – Protocolização de processo de reconhecimento de curso por meio
de visita in loco (processo e-MEC 201714435);

• 2017/Semestre 02 – O Campus Dois Vizinhos é escolhido como sede da II - ERES
(Escola Regional de Engenharia de Software) em 2018, evento acadêmico de ES
promovido pela SBC22;

• 2018/Semestre 01 – Firmação de mais de 20 contratos de estágio com empresas de
desenvolvimento de software na região sudoeste do Paraná;

• 2018/Semestre 02 – Todos os envolvidos no BES da UTFPR-DV, equipe de docentes
e discentes, unem-se para sediar o II - ERES (Escola Regional de Engenharia de
Software). Entre os dias 22 e 24 de outubro, o Campus Dois Vizinhos sediou o
evento que contou com mais de 200 inscritos. A programação contou com palestras,
workshops, minicursos e fóruns com apresentação de artigos de graduação, pós e
indústria. O evento foi realizado pela SBC e executado pelo grupo do BES 23; e

• 2019/Semestre 01 - Reconhecimento do curso com ńıvel 5 por meio de visita in loco
de comissão com avaliadores “Ad-Hoc” - Protocolo MEC 201714435 - Código de
avaliação 141617.

O curŕıculo atual do BES foi desenhado com prinćıpios baseado em design pautado
em competências. Dessa forma, o grupo do NDE do BES passou por uma capacitação
continuada realizada em 2019 e 2020. A abordagem por competências incentiva o uso da
técnica da leitura e práticas, por abrir mão das formas tradicionais de repasse de conteúdos
e por priorizar a construção de competências, o mais próximo posśıvel da prática exigida
em cada unidade curricular.

As principais referências utilizadas pelo NDE do curso para tal atividade foram o
corpo do conhecimento em Engenharia de Software (SWEBOK) (Society et al., 2014) e o
refinamento de competências do egresso em Engenharia de Software (Nunes, 2016).

Adicionalmente, foram realizadas duas consultas públicas: (i) com empresas nacionais
de desenvolvimento de software; (ii) com estudantes que já estão atuando no mercado de
trabalho. Tais consultas objetivaram identificar a adequação do curŕıculo com as neces-
sidades atuais da população, o mercado de trabalho e as novas exigências das carreiras
profissionais e as representações e os contatos com a realidade.

Com base neste contexto, a UTFPR estruturou seu curso de Bacharelado em Enge-
nharia de Software, que oferece uma formação ampla e diversificada, dentro da grande
área da desenvolvimento de software de qualidade, que inclui as áreas básicas: análise,
processos, medições, desenvolvimento, teste, e manutenções, que, visam proporcionar
melhores condições para as práticas. Também engloba áreas mais aplicadas, as de cunho
profissionalizante, tais como desenvolvimento Web, UX/UI design e gestão de projetos.
Dessa forma, o egresso do curso de Engenharia de Software pode atuar em diversas áreas,
abrangendo desenvolvimento, manutenção e inovação na área de soluções com software.
Integrado a esse contexto, o curso de Engenharia de Software tem papel fundamental na
região, contribuindo para o seu desenvolvimento.

21Acesse: http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=67617
22Acesse: https://eventos.unipampa.edu.br/eres/anais/edicao-atual/
23Acesse: https://coens.dv.utfpr.edu.br/eres/
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4.3 QUADRO DE DADOS GERAIS DO CURSO

OQuadro 2 apresenta os dados gerais do curso de Bacharelado em Engenharia de Software.

Quadro 2: Dados gerais do curso de Bacharelado em Engenharia de Software.

Nome do curso Bacharelado em Engenharia de Software
Grau conferido Bacharel(a) em Engenharia de Software
Modalidade Presencial
Duração do curso 4 anos (8 peŕıodos)
Regime escolar Regime semestral, sendo a matŕıcula realizada por

unidade curricular, respeitados os pré-requisitos e equi-
valências existentes.

Número de vagas ofertadas
anualmente

44 vagas

Turno Noturno
Ińıcio de funcionamento do
curso

2014/2

Ato de reconhecimento
Resolução nº 069/15 COGEP, de 16 de outubro de 2015
(UTFPR, 2015)
Portaria nº 488, de 19 de novembro de 2020
(MEC-INEP, 2020)

4.4 FORMA DE INGRESSO E VAGAS

4.4.1 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 (Qúımica, F́ısica e Biologia); (3) Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias (Ĺıngua Portuguesa, Literatura, Ĺıngua Estrangeira (Inglês ou Espanhol),
Artes, Educação F́ısica 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
Conselho Universitário da UTFPR (COUNI) (UTFPR, 2009a).

Adicionalmente ao SiSU, quando existem vagas, estudantes podem ingressar no BES
da UTFPR-DV por meio dos seguintes editais espećıficos:

• 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, ind́ıgenas e ou portadores de deficiência.
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4.4.2 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, 2007). 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 executar pelo módulo 44 devido às limitações de infra-estrutura f́ısica e/ou
pessoal/docente.

Quando foi feito o plano de reestrutura e expansão da UTFPR (UTFPR, 2007),
o acordo feito com o MEC inclúıa a unificação a oferta em módulo de 44 vagas nos
cursos existentes (UTFPR, 2007, p. 17). Assim, alguns cursos que tinham entradas com
menos estudantes, 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 peŕıodo peŕıodo (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
cont́ınua e a relação candidatos/vaga tem uma média de 9 (candidatos para uma vaga).
Os números atualizados da série história do entradas do BES são apresentados na Tabela
1. A taxa de ocupação no primeiro peŕıodo é sempre de 100%, sendo assim, analisando a
série histórica, o BES sempre teve o preenchimento de suas 44 vagas.

Tabela 1: Série histórica de procura pelo BES da UTFPR (2014/sem 2 a 2022/sem 2)

Ano Semestre vagas candidatos candidato/vaga

2014 sem. 2 44 656 14.91
2015 sem. 1 44 565 12.84
2015 sem. 2 44 747 16.98
2016 sem. 1 44 503 11.43
2016 sem. 2 44 581 13.20
2017 sem. 1 44 473 10.75
2017 sem. 2 44 545 12.39
2018 sem. 1 44 384 8.73
2018 sem. 2 44 307 6.98
2019 sem. 1 44 367 8.34
2019 sem. 2 44 327 7,43
2020 sem. 1 44 350 7,95
2020 sem. 2 44 208 4,72
2021 sem. 1 44 318 7,22
2021 sem. 2 44 203 4,61
2022 sem. 1 44 388 8,81
2022 sem. 2 44 260 5,90

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
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de deficit de profissionais de TI. Um estudo recente da Associação Brasileira de Empresas
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 páıses como Austrália, Canadá, China e França. De certo modo, apesar do
aumento pela procura de serviços e soluções de TI em ńıvel 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 Associação de Empresas Brasileiras
de Tecnologia da Informação – ASSESPRO – apresentou um Panorama do Setor de
Tecnologia da Informação e Comunicação 2019 do 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 peŕıodo 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
posśıvel afirmar que os discentes do BES têm conseguido se posicionar no mercado de
trabalho de TI em âmbito regional/local.

4.5 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).

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 como soft-
ware, com vistas a atender às necessidades do mercado de trabalho atual. As necessidades
que podem ser atendidas abrangem principalmente o desenvolvimento, implantação e ge-
renciamento de projetos e conhecimento para uso em processos organizacionais, passando
pela infraestrutura e manutenção de software. Desenvolver o esṕırito cient́ıfico dentro da
Engenharia de Software; solucionar, de forma cŕıtica e eficiente, problemas que envolvam
uma combinação de recursos humanos e computacionais inter-relacionando 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.

A partir dos objetivos apresentados, são definidos os seguintes objetivos espećıficos:

• Formar pessoas com alta qualificação cient́ıfica 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;
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• Implementar práticas pedagógicas diferenciadas que estimulem a autonomia, a cri-
atividade, o esṕırito cŕıtico, 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 flex́ıvel,
indisciplinar e extracurricular;

• Promover a extensão com participação da comunidade como forma de difusão cien-
t́ıfica e tecnológica fomentadas no curso de Engenharia de Software;

• Incentivar e promover a busca pela pesquisa e investigação cient́ıfica;

• Promover a flexibilidade curricular utilizando uma organização curricular menos
ŕıgida (parcialmente hierarquizada), mantendo-se apenas os pré-requisitos absoluta-
mente necessários para a progressão do conhecimento; e

• Estimular a interação de docentes e discentes com a indústria e outras instituições
de ensino e pesquisa.

É importante destacar que os objetivos do curso são repassados em reuniões de co-
ordenação no ińıcio dos anos letivos e mecanismos de avaliação são estabelecidos em
consonância com tais objetivos.

4.6 PERFIL DO EGRESSO

O egresso do curso de BES deve ser um profissional capaz de criar processos, servi-
ços e/ou produtos considerando o ciclo de desenvolvimento de software. O profissional
caracteriza-se por criar software, de forma cŕıtica e ética, em diferentes plataformas pro-
movendo qualidade e segurança. Vale ressaltar que software e processos de qualidade são
demandas globais, especialmente em um mercado de trabalho aquecido. É esperado que
este profissional esteja preparado para absorver conhecimentos inovadores, em contextos
organizacionais diversos, e enfrentar novos desafios. Esse profissional pode atuar de forma
empreendedora e como gerente, analista, arquiteto, programador e testador de soluções
de software nas organizações, sendo capaz de:

• Criar adequadamente processos para o desenvolvimento de software, considerando
diferentes contextos organizacionais e locais;

• Desenvolver produtos de software com valor agregado por meio de padrões de
qualidade, técnicas e ferramentas tradicionais e inovadoras;

• Gerenciar de forma sustentável equipes multiprofissionais e recursos materiais vi-
sando a otimização dos projetos de software.

Em particular, as DCNs para cursos de bacharelado e licenciatura da área de Com-
putação (MEC, 2016) são adotadas como referência para o perfil profissional do egresso
em Engenharia de Software da UTFPR, Campus Dois Vizinhos. Segundo MEC (2016),
Art. 5º da Resolução estabelece habilidades gerais, ou seja, para cursos de bacharelado
da área de Computação, os egressos devem ser capazes de:
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I – identificar problemas que tenham solução algoŕıtmica;
II – conhecer os limites da computação;
III – resolver problemas usando ambientes de programação;
IV – tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das

caracteŕısticas técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de
computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;

V – compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
VI – gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo

e competências organizacionais;
VII – preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para

audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito);
VIII – avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;
IX – adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de

trabalho;
X – ler textos técnicos na ĺıngua inglesa;
XI – empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação

profissional; e
XII – realizar trabalho cooperativo e entender os benef́ıcios que este pode produzir.

Ainda de acordo com o estabelecido em MEC (2016), o §3º define as DCNs para cursos
de Engenharia de Software explicitando habilidades espećıficas, ou seja, que os cursos de
BES devem prover uma formação profissional que revele, pelo menos, as habilidades para:

I – investigar, compreender e estruturar as caracteŕısticas 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;

III – analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software;
IV – conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e utilização

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 prinćıpios, padrões e boas práticas no desenvolvimento

de software;
XII – analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software;
XIII – identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras;

e
XIV – identificar e analisar problemas avaliando as necessidades dos clientes, especi-

ficar os requisitos de software, projetar, desenvolver, implementar, verificar e documentar
soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas.
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Adicionalmente às caracteŕısticas apresentadas, o ambiente promovido pelo BES da
UTFPR-DV permite que os estudantes assimilem a educação profissional e tecnológica,
mobilizando conhecimento que vai além do “saber-fazer”. Em acordo com habilidades
adicionais ditadas pelo PDI (UTFPR, 2017a) e PPI (UTFPR, 2019b) da instituição, as
DCNs para os cursos da área de computação (MEC, 2016) estabelecem que os cursos
devem assegurar a formação de profissionais dotados das seguintes habilidades ligadas ao
“saber-ser”:

I – conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas, poĺıticas e huma-
ńısticas;

II – compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na sociedade no que
concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade;

III – visão cŕıtica e criativa na identificação e resolução de problemas contribuindo
para o desenvolvimento de sua área;

IV – capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no
atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo;

V – utilizar racionalmente os recursos dispońıveis de forma transdisciplinar;
VI – compreensão das necessidades da cont́ınua atualização e aprimoramento de suas

competências e habilidades;
VII – 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 – capacidade de atuar em um mundo de trabalho globalizado.

Ainda de acordo com o estabelecido em MEC (2016), o §3º define habilidades espećıfi-
cas para os 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, compreen-
dendo o seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade;

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; e

VI – reconheçam o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreendam
as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.

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)2425: (i) fomentar o acesso à informação e cultura por meio da informática, (ii)

24Acesse: http://www.sbc.org.br/institucional-3/sobre
25A Sociedade Brasileira de Computação – SBC é uma Sociedade Cient́ıfica sem fins lucrativos,

fundada em 1978, que reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas da área de
Computação e Informática de todo o Brasil.
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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 páıs, zelando pela preservação e aprimoramento do esṕırito cŕıtico, responsabilidade
profissional e personalidade nacional da comunidade técnico-cient́ıfica que atua no setor
de computação.
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

Criada a partir do CEFET-PR, a UTFPR é a primeira universidade especializada em
ensino superior tecnológico no páıs. Sendo assim, desde de sua criação, a UTPFR teve
como poĺıtica 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 em Dois Vizinhos-PR
(UTFPR, 2013), sendo um dos seis cursos de graduação do Campus Dois Vizinhos e o
único do campus na área da Computação.

A “Organização Didático-Pedagógica” do BES da UTFPR-DV é determinante para a
compreensão de sua proposta institucional. Toda a organização didático-pedagógica do
BES foi fundamentada em diretrizes e propostas estabelecidas no âmbito institucional do
curso, e estruturado em consonância com missão da UTFPR – educação tecnológica de ex-
celência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A organização didático-pedagógica
do BES segue quatro prinćıpios norteadores:

1. Missão, visão e valores institucionais estabelecidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da instituição (UTFPR, 2017a), aprovado na Deliberação nº 35
do Conselho Universitário de 18 de dezembro de 2017, que assume o compromisso
do ensino tecnológico em consonância com a excelência de uma instituição com uma
história centenária;

2. O Projeto Poĺıtico Institucional (PPI) da UTFPR (UTFPR, 2019b), aprovado na
Deliberação nº 14 do Conselho Universitário de 28 de junho de 2019, que consolida
cinco objetivos principais para a instituição: (i) formação de profissionais para as
diferentes áreas da educação tecnológica; (ii) formação de cidadãos tecnicamente
capacitados, verificadas as demandas de âmbito local e regional; (iii) educação
continuada objetivando a capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atuali-
zação de profissionais; (iv) realização de pesquisas estendendo seus benef́ıcios à
comunidade, promovendo desenvolvimento tecnológico, social, econômico, cultural,
poĺıtico, ambiental; e (v) desenvolvimento de atividades de extensão e inovação, em
articulação com o setor produtivo e os segmentos sociais;

3. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para cursos de graduação na área
de Computação (MEC, 2012, 2016), publicadas na Resolução nº 5 da Câmara
de Educação Superior do MEC, em 16 de novembro de 2016, que estabelecem o
perfil do egresso em BES, incluindo habilidades e competências esperadas para esse
profissional; e

4. As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR (UTFPR,
2022a), publicadas na Resolução nº 142 do Conselho de Graduação e Educação
Profissional, em 25 de fevereiro de 2022, que estabelece parâmetros para a criação e
reformulação de cursos de graduação na UTFPR.

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, gestão da qualidade, e manutenção de produtos caracterizados como software,
com vistas a atender às necessidades do mundo do trabalho corrente. Desse modo, pode-se
definir que as poĺıticas institucionais no âmbito do BES da UTFPR-DV podem ser medidas
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diante de 5 aspectos: (i) inserção regional; (ii) filosofia institucional; (iii) poĺıticas de
ensino; (iv) poĺıticas de pesquisa e pós-graduação; e (v) poĺıticas 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 qualifi-
cados 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 insere-se 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 produção e manutenção de software. Ao
decorrer do curso, diversas evidências tem sido geradas acerca da inserção de estudantes
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 de modo a torná-la mais consistente e justa, e à altura das
necessidades sociais que 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 Tecnologia 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” – poĺıticas de ensino –, 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) poĺıticas e metas espećıficas
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 poĺıticas 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” – poĺıticas de pesquisa e pós-graduação – o PDI da UTFPR
estabelece, de modo genérico, ações de incentivo à criação programas de pós-graduação
em ńıvel stricto sensu e especializações lato sensu. No BES da UTFPR-DV existe o
desenvolvimento de pesquisa cient́ıfica, 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, DIR-
GRAD, DIRPPG e DIREC) e externos (órgãos de fomento). No que se refere às ati-
vidades de pós-graduação, cabe ressaltar o Campus Dois Vizinhos oferta dois cursos de
pós-graduação lato senso: “Ciência de Dados” e “Tecnologia Python para Negócios”. Na
modalidade stricto sensu, estão sendo realizadas ações para abertura de um curso de
mestrado profissional em informática, multicampi, em parceria com o Campus Cornélio
Procópio, que possui um Programa de Pós-Graduação em Informática já consolidado.

Por fim, no tocante ao aspecto “v” – poĺıticas 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
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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, recuperação de
máquinas do ensino municipal, etc. Adicionalmente aos projetos isolados que vêm sendo
contemplados pelo BES da UTFPR-DV, é importante destacar a adequação às Diretrizes
Curriculares da UTFPR de curricularização da extensão, que prevê ao menos 10% (dez por
cento) de sua carga horária implementadas por meio de unidades curriculares de extensão
ou ações extensionistas.

5.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização didático-pedagógica do BES da UTFPR-DV visa a inserir efetivamente o
curso dentro de um contexto social associado à crescente demanda por desenvolvimento
de software de qualidade. No contexto nacional, uma série de habilidades e competências
foram consideradas indispensáveis à atuação do engenheiro de software a ser formado pelo
BES (Nunes, 2016). Tais competências já foram refinadas em relação às DCNs para os
cursos na área de computação (MEC, 2016), e em seguida, discriminadas a partir do perfil
do egresso do curso. O resultado consistiu na elaboração de uma matriz curricular por
competências (Scallon, 2015) que visa oferecer a formação adequada para um engenheiro
de software nos dias atuais.

O curŕıculo desenhado para o BES da UTFPR-DV visa atender às competências neces-
sárias para profissionais com boa formação teórica e prática, adaptando-se às emergentes
mudanças do mundo contemporâneo, em particular, às mudanças associadas à computação
e ao desenvolvimento de software profissional. O curŕıculo do BES é caracterizado por
um conjunto de unidades curriculares (UCs) obrigatórias e um conjunto de unidades
curriculares optativas. Estas unidades foram organizadas em quatro núcleos de conteúdos
curriculares: Núcleo de Conteúdos Básicos, Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes,
Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes Espećıficos e Atividades de Śıntese e Integração
do Conhecimento.

Na sua elaboração, procurou-se estabelecer uma base comum, estruturada a partir do
Núcleo Básico, de modo a garantir semelhança entre os curŕıculos do curso de BES do
Campus Cornélio Procópio, propondo uma maior afinidade entre curŕıculos e uma maior
mobilidade acadêmica.

Nesta seção são apresentados os aspectos associados à organização da curricular do
BES e a relação entre as unidades curriculares a serem implementadas. A seção está
também organizada de modo a apresentar uma tendência formativa fora do âmbito insti-
tucional, destacando flexibilidade curricular e alternativas que podem ser complementadas
em formatos alternativos. A partir disso, além de outros aspectos, essa seção do PPC do
BES da UTFPR-DV apresenta principalmente questões associadas ao curŕıculo necessário
para o alcance das competências indispensáveis à atuação do Engenheiro de Software e
aos conhecimentos complementares que podem contribuir para essa formação.

5.1.1 Áreas de Conhecimento

O BES é um curso de exatas oriundo da matemática que tem como área central de estudos
a Engenharia de Software, que por sua vez 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 nº 5, de 16 de novembro de
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2016 que estabelece diretrizes para matrizes de curso de Engenharia de Software (MEC,
2016).

Visando atender o estabelecido na resolução CNE/CES nº 5, as unidades curriculares
do BES estão organizadas em torno de seis áreas de conhecimento, organizadas a partir
do corpo de conhecimento sobre Engenharia de Software – SWEBOK – (Society et al.,
2014):

• (i) Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação: é de conhecimento geral
que a computação derivou da matemática, se consolidando como uma área teórica
e prática da ciência na década de 50. Assim, naturalmente, a matemática é funda-
mental para que o discente obtenha conhecimentos básicos da área de computação,
bem como racioćınio lógico adequado para tomadas de decisão em projetos reais. No
contexto do perfil do profissional desejado, a matemática está presente em diversas
atividades. Dentre elas, destacam-se: métricas para aplicações de normas técni-
cas, estudos para qualificar e quantificar trabalhos/projetos, estudos para gerencias
projetos e, por fim, implementações técnicas de soluções diversas;

• (ii) Fundamentos de Análise e Programação: programar computadores é requisito
mı́nimo para qualquer Engenheiro de Software. Sendo assim, essa área do conheci-
mento torna-se importante por um motivo simples: o engenheiro de software deve
saber selecionar e aplicar técnicas de Engenharia em projetos que serão programa-
dos (implementados). No tocante às competências do profissionais, essa área do
conhecimento relaciona-s com o compreendimento de estruturas e caracteŕısticas
de domı́nios de aplicação em diversos contextos e aos processos de construção de
software, analisando e selecionando tecnologias adequadas;

• (iii) Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software: as ciências huma-
nas versam sobre conhecimentos criteriosamente organizados da produção criativa
humana e sendo estudadas por diversas vertentes da ciência. No contexto do
profissional de Engenharia de Software, destaca-se que o software profissional e
contemporâneo é desenvolvido de modo compartilhado e, por isso, muitos aspectos
sociais e cognitivos do ser humano devem ser entendidos para melhor produtividade
nos projetos de software. Tal área é essencial para os discentes notarem que a condi-
ção humana, naturalmente, têm um caráter múltiplo. Adicionalmente, a educação
empreendedora é um compromisso institucional da UTFPR e, por isso, a gestão e
empreendedorismo são também abordados nessa área de conhecimento. O mundo
contemporâneo está cada vez mais aberto para oportunidades de soluções tecnoló-
gicas. O incentivo ao empreendedorismo em ambiente acadêmico é essencial para
que os estudantes em formação identifiquem oportunidades de negócio e ferramentas
para implementar soluções tecnológicas para tal;

• (iv) Fundamentos de (Ciência da) Computação: notadamente, considerando a
pluralidade do curso, as unidades curriculares da área de conhecimento de ciência
da computação são essenciais para fomentar o estudo das técnicas, metodologias e
instrumentos computacionais capazes de automatizar processos e desenvolver solu-
ções criativas para problemas reais. É posśıvel afirmar que as unidades curriculares
dessa área 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;
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• (v) Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software: esta área está di-
retamente relacionada ao catálogo de habilidades e competências do egresso do
BES, e envolve todo o ciclo de produção de software, desde a sua concepção até
a fase de implantação e posterior manutenção, considerando as normas e padrões
de cada atividade e as melhores práticas de gestão e desenvolvimento. As unidades
curriculares dessa área foram organizadas de modo a refletir as atividades de um
processo tradicional de produção de software, alinhado também às competências
esperadas do egresso de BES; e

• (vi) Śıntese e Integração do Conhecimento: tal área de conhecimento engloba
duas áreas por estarem associadas à aplicação dos conhecimentos do curso na im-
plementação e validação de alguma solução prática. No mercado de trabalho,
seja ele na academia ou na indústria, os profissionais deparam-se com situações
de integração e śıntese 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 śıntese de
conhecimento. Adicionalmente, metodologias cient́ıficas 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 egresso do BES.

A Figura 2 apresenta um gráfico de barras com a distribuição de unidades curriculares
do BES em áreas de conhecimento. Considerando as 43 unidades curriculares do BES (não
levando em conta unidades curriculares optativas, estágio e atividades complementares), é
posśıvel notar um equiĺıbrio entre UCs de Engenharia de Software, Ciência da Computação
e Programação. Esse equiĺıbrio 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 equiĺıbrio apre-
sentado anteriormente. A Figura 3 apresenta um gráfico de barras representado as cargas
horárias do BES (em horas-relógio) diante de cada uma das áreas do conhecimento
apresentadas.

5.1.2 Competências do Egresso

A partir do perfil profissional do egresso, em conjunto com as habilidades recomendadas
pelas DCNs para cursos de bacharelado na área de Computação e, especificamente,
bacharelado em Engenharia de Software (MEC, 2016), foram elaboradas as competências
esperadas do egresso do curso de BES da UTFPR-DV. Essas competências foram criadas
em conjunto com outros cursos de Computação da UTFPR em uma Oficina de Design de
Cursos, durante os meses de Setembro e Outubro de 2019, e em seguida validadas pelo
NDE do curso de BES da UTFPR-DV.

Nesta oficina, foi abordada a definição adotada por Scallon (Scallon, 2015) para
competência, e refere-se à:

... possibilidade, para um indiv́ıduo, de mobilizar de maneira
interiorizada um conjunto integrado de recursos em vista de
resolver uma famı́lia de situações-problema (Roegiers e Ketele,
2001).
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Figura 2: Distribuição do número de Unidades Curriculares (UCs) Obrigatórias do BES
em áreas de conhecimento

Figura 3: Distribuição das cargas horárias de UCs Obrigatórias do BES em áreas de
conhecimento

A própria utilização de uma organização curricular por competências pressupõe uma
mudança de paradigma no Ensino da Engenharia no Brasil, questionando e aprimorando
uma abordagem tradicional baseada em transmissão de conteúdo. Por meio do desen-
volvimento por competências, mobilizam-se os conhecimentos ou saberes formais (e.g.,
regras, ferramentas, técnicas, etc.) adquiridos na formação do estudante; o saber-fazer,
que envolve a combinação adequada desses saberes e que se desenvolvem na prática da
profissão ou ocupação aprendida; e o saber-ser, saber social ou senso comum, que inclui
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aspectos afetivos, sociais e de visões de mundo, tais autonomia, senso cŕıtico, criatividade,
colaboração, entre outros.

Adicionalmente, a organização do perfil do egresso por meio de competências per-
mite que a certificação dessas competências seja realizada de forma gradual durante a
integralização do discente no curso. Essa certificação é realizada por meio de unidades
curriculares integradoras, previstas na matriz curricular, e orientadas à resolução de
problemas reais a partir de demandas reais da comunidade. Dessa forma, é previsto que,
nestas UCs, o discente certifique que atingiu determinada competência. Esta organização
é importante principalmente para a certificação de competências espećıficas do curso,
e.g., desenvolvedor, que podem ser realizadas antes da conclusão do curso, e permitem que
unidades curriculares de semestres posteriores realizem o enfoque em outras competências.

As competências abaixo foram divididas em competências básicas, i.e., comuns a todos
os cursos de Computação, e competências espećıficas, i.e., referentes a cada um dos perfis
do egresso do BES e elaboradas de modo a refletir o diferencial do curso.

• Competência Básica 1: “Resolver problemas estruturados de contexto real, de ma-
neira autônoma e eficaz, integrando interpretação de dados, modelagem da solução
por meio de racioćınio computacional, aplicação de técnicas e ferramentas com-
putacionais, e validação das soluções”. Esta competência é certificada no quarto
peŕıodo;

• Competência Básica 2: “Investigar problemas de contexto real integrando conhe-
cimentos técnico-cient́ıficos da literatura, selecionando informações relevantes e
aplicando em soluções mais adequadas às contingências com integridade, autonomia
reflexiva e com senso cŕıtico”. Esta competência é certificada no quinto peŕıodo;

• Competência Espećıfica 1 (Desenvolvedor): “Criar produto de software para diferen-
tes contextos organizacionais, de maneira autônoma, colaborativa e ética, integrando
interpretação e implementação de requisitos de software, validação da solução por
meio de normas e padrões de qualidade, técnicas e ferramentas tradicionais e ino-
vadoras”. Esta competência é certificada no sexto peŕıodo;

• Competência Espećıfica 2 (Gerente e/ou empreendedor): “Gerenciar equipes multi-
profissionais e com diversidade sociocultural e f́ısica, e recursos materiais na condu-
ção de projetos de software, de forma sustentável, ética e empreendedora, conforme
planejamento, execução, monitoramento de resultados por meio de metodologias e
ferramentas tecnológicas”. Esta competência é certificada no sexto peŕıodo;

• Competência Espećıfica 3 (Analista): “Criar processos para o desenvolvimento de
software em diferentes contextos organizacionais, de forma criativa, ética, susten-
tável e cooperativa, integrando análise de contexto, levantamento de dados e docu-
mentação da solução por meio de ferramentas computacionais, normas e padrões
de qualidade” Esta competência é certificada no sétimo peŕıodo.

Abaixo são apresentados os elementos de competência (EC) para cada competência
supracitada, também elaborados na Oficina de Design de Cursos e validados pelo NDE do
curso de BES da UTFPR-DV. Um elemento de competência é uma parte constituinte de
uma competência e que pode ser integralizada e certificada em uma unidade curricular.
Cada elemento de competência abaixo é relacionado com as habilidades desejadas para o
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perfil do egresso, conforme recomendado pelas DCNs para cursos de bacharelado na área
de Computação e, mais especificamente, para cursos de BES (MEC, 2016).

Para a primeira competência básica, “Resolver problemas estruturados de contexto
real, de maneira autônoma e eficaz, integrando interpretação de dados, modelagem da
solução por meio de racioćınio computacional, aplicação de técnicas e ferramentas com-
putacionais, e validação das soluções”, foram elencados cinco elementos de competência,
descritos a seguir:

• EC 1.1: “Interpretar os problemas estruturados em contextos reais de maneira
autônoma”; este EC está associado, principalmente, a duas habilidades esperadas
do egresso, a saber: I – identificar problemas que tenham solução algoŕıtmica, e X
– ler textos técnicos na ĺıngua inglesa;

• EC 1.2: “Delimitar problemas interpretados identificando as variáveis de entrada e
sáıda”; este EC está associado a duas habilidades esperadas do egresso, a saber: II
– conhecer os limites da computação, e V – compreender e explicar as dimensões
quantitativas de um problema;

• EC 1.3: “Modelar problemas delimitados aplicando técnicas e ferramentas computa-
cionais adequadas”; este EC está associado a três habilidades esperadas do egresso,
a saber: V – compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema,
III – analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software, e
XII – analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software;

• EC 1.4: “Implementar soluções de problemas modelados por meio de racioćınio
computacional de forma eficaz”; este EC está associado a três habilidades esperadas
do egresso, a saber: III – resolver problemas usando ambientes de programação,
III – analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software, e XI
– conceber, aplicar e validar prinćıpios, padrões e boas práticas no desenvolvimento
de software;

• EC 1.5: “Validar soluções de acordo com problemas modelados de forma eficaz”; este
EC está associado a três habilidades esperadas do egresso, a saber: V – compreender
e explicar as dimensões quantitativas de um problema, VIII – avaliar criticamente
projetos de sistemas de computação, e IX – qualificar e quantificar seu trabalho
baseado em experiências e experimentos.

Para a segunda competência básica, “Investigar problemas de contexto real integrando
conhecimentos técnico-cient́ıficos da literatura, selecionando informações relevantes e apli-
cando em soluções mais adequadas às contingências com integridade, autonomia reflexiva
e com senso cŕıtico”, foram elencados oito elementos de competência, descritos a seguir:

• EC 2.1: “Descrever situações envolvendo problemas de contexto real e fundamentado
na literatura técnico-cient́ıfica e em fontes fidedignas”; este EC está associado a
três habilidades esperadas do egresso, a saber: IX – adequar-se rapidamente às
mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho, X – ler textos técnicos
na ĺıngua inglesa, e XIII – identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver
soluções inovadoras;
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• EC 2.2: “Problematizar situações de contexto real descritas”; este EC está associado
a três habilidades esperadas do egresso, a saber: I – investigar, compreender e
estruturar as caracteŕısticas de domı́nios de aplicação em diversos contextos que
levem em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas, individualmente
e/ou em equipe, IV – conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes
à produção e utilização 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;

• EC 2.3: “Formular hipóteses a partir de problemas selecionados”; este EC está
associado a cinco habilidades esperadas do egresso, a saber: IV – tomar decisões e
inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das caracteŕısticas técnicas
de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente
dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes, V – compreender
e explicar as dimensões quantitativas de um problema, XI – conceber, aplicar e
validar prinćıpios, padrões e boas práticas no desenvolvimento de software, XIII
– identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras,
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;

• EC 2.4: “Definir métodos e estratégias ou procedimentos adequados para testar a
hipótese”; este EC está associado a três habilidades esperadas do egresso, a saber:
XI – conceber, aplicar e validar prinćıpios, padrões e boas práticas no desenvolvi-
mento de software, XII – analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento
de software, e XIII – identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver
soluções inovadoras;

• EC 2.5: “Validar hipóteses aplicando métodos, estratégias ou procedimentos defini-
dos”; este EC está associado a cinco habilidades esperadas do egresso, a saber: VIII
– avaliar criticamente projetos de sistemas de computação, III – analisar e selecionar
tecnologias adequadas para a construção de software, VIII – aplicar adequada-
mente normas técnicas, XI – conceber, aplicar e validar prinćıpios, 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;

• EC 2.6: “Analisar resultados de validação, replanejamento método, estratégia ou
procedimento de forma reflexiva”; este EC está associado a quatro habilidades es-
peradas do egresso, a saber: VIII – avaliar criticamente projetos de sistemas de
computação, III – analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção
de software, XI – conceber, aplicar e validar prinćıpios, 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;
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• EC 2.7: “Argumentar, de forma consistente e cŕıtica e pautado em conhecimentos
técnico-cient́ıficos da literatura, em defesa de resultados analisados”; este EC está
associado a cinco habilidades esperadas do egresso, a saber: V – compreender e
explicar as dimensões quantitativas de um problema, VII – preparar e apresentar
seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em for-
matos apropriados (oral e escrito), VIII – avaliar criticamente projetos de sistemas
de computação, V – avaliar a qualidade de sistemas de software, e IX – qualificar
e quantificar seu trabalho baseado em experiências e experimentos;

• EC 2.8: “Documentar o processo de desenvolvimento de projetos”; este EC está
associado a cinco habilidades esperadas do egresso, a saber: V – compreender e
explicar as dimensões quantitativas de um problema, VII – preparar e apresentar
seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em
formatos apropriados (oral e escrito), V – avaliar a qualidade de sistemas de
software, IX – qualificar e quantificar seu trabalho baseado em experiências e
experimentos, 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.

Para a primeira competência espećıfica, direcionada ao perfil profissional de desenvol-
vedor, “Criar produto de software para diferentes contextos organizacionais, de maneira
autônoma, colaborativa e ética, integrando interpretação e implementação de requisitos
de software, validação da solução por meio de normas e padrões de qualidade, técnicas e
ferramentas tradicionais e inovadoras”, foram elencados quatro elementos de competência,
descritos a seguir:

• EC 3.1: “Interpretar requisitos de software para diferentes contextos organizacionais
buscando referências atualizadas na área”; este EC está associado a sete habilidades
esperadas do egresso, a saber: I – identificar problemas que tenham solução
algoŕıtmica, V – compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema,
X – ler textos técnicos na ĺıngua inglesa, I – investigar, compreender e estruturar
as caracteŕısticas de domı́nios de aplicação em diversos contextos que levem em
consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas, individualmente e/ou em
equipe, X – exercer múltiplas atividades relacionadas a software como: desenvolvi-
mento, evolução, consultoria, negociação, ensino e pesquisa, XIII – identificar novas
oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras, 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;

• EC 3.2: “Empregar técnicas e ferramentas tecnológicas adequadas para a imple-
mentação dos requisitos de software especificados”; este EC está associado a oito
habilidades esperadas do egresso, a saber: II – conhecer os limites da computação,
III – resolver problemas usando ambientes de programação, IV – tomar decisões e
inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das caracteŕısticas técnicas
de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente
dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes, II – compreender
e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação
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de software, III – analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de
software, VII – gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes,
com limitações de custos, tempo e com análise de riscos, X – exercer múltiplas
atividades relacionadas a software como: desenvolvimento, evolução, consultoria,
negociação, ensino e pesquisa, e XII – analisar e criar modelos relacionados ao
desenvolvimento de software;

• EC 3.3: “Implementar produtos de software para diferentes contextos organizacionais
de maneira autônoma e colaborativa”; este EC está associado a sete habilidades
esperadas do egresso, a saber: III – resolver problemas usando ambientes de
programação, VI – gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo
a gestão de tempo e competências organizacionais, IX – adequar-se rapidamente
às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho, XI – empreender e
exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional, XII
– realizar trabalho cooperativo e entender os benef́ıcios que este pode produzir, I
– investigar, compreender e estruturar as caracteŕısticas de domı́nios de aplicação
em diversos contextos que levem em consideração questões éticas, sociais, legais e
econômicas, individualmente e/ou em equipe, e VI – integrar sistemas de software;

• EC 3.4: “Validar a solução de acordo com os requisitos especificados, e normas
e padrões de qualidade com ética”; este EC está associado a cinco habilidades
esperadas do egresso, a saber: VIII – avaliar criticamente projetos de sistemas
de computação, IV – conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à
produção e utilização de software, V – avaliar a qualidade de sistemas de software,
VIII – aplicar adequadamente normas técnicas, e XI – conceber, aplicar e validar
prinćıpios, padrões e boas práticas no desenvolvimento de software.

Para a segunda competência espećıfica, direcionada ao perfil profissional de analista,
“Criar processos para o desenvolvimento de software em diferentes contextos organizaci-
onais, de forma criativa, ética, sustentável e cooperativa, integrando análise de contexto,
levantamento de dados e documentação da solução por meio de ferramentas computaci-
onais, normas e padrões de qualidade”, foram elencados cinco elementos de competência,
descritos a seguir:

• EC 4.1: “Interpretar domı́nios de problemas não estruturados a partir das necessi-
dades identificadas em diferentes contextos organizacionais de forma criativa”; este
EC está associado a três habilidades esperadas do egresso, a saber: I – identificar
problemas que tenham solução algoŕıtmica, VI – gerir a sua própria aprendizagem
e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais, e
I – investigar, compreender e estruturar as caracteŕısticas de domı́nios de aplicação
em diversos contextos que levem em consideração questões éticas, sociais, legais e
econômicas, individualmente e/ou em equipe;

• EC 4.2: “Analisar dados dos domı́nios interpretados de forma cooperativa por meio
de ferramentas computacionais adequadas”; este EC está associado a seis habilidades
esperadas do egresso, a saber: II – conhecer os limites da computação, III – resolver
problemas usando ambientes de programação, XII – realizar trabalho cooperativo
e entender os benef́ıcios que este pode produzir, I – investigar, compreender e
estruturar as caracteŕısticas de domı́nios de aplicação em diversos contextos que
levem em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas, individualmente
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e/ou em equipe, III – analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção
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;

• EC 4.3: “Criar processos para o desenvolvimento de software de forma sustentável
considerando os dados analisados”: este EC está associado a cinco habilidades espe-
radas do egresso, a saber: IV – tomar decisões e inovar, com base no conhecimento
do funcionamento e das caracteŕısticas técnicas de hardware e da infraestrutura
de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e
dos impactos ambientais decorrentes, IX – adequar-se rapidamente às mudanças
tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho, II – compreender e aplicar pro-
cessos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software,
X – exercer múltiplas atividades relacionadas a software como: desenvolvimento,
evolução, consultoria, negociação, ensino e pesquisa, e XII – analisar e criar modelos
relacionados ao desenvolvimento de software;

• EC 4.4: “Validar processos e produtos conforme normas e padrões de qualidade de
forma cooperativa”; este EC está associado a onze habilidades esperadas do egresso,
a saber: VIII – avaliar criticamente projetos de sistemas de computação, X – ler
textos técnicos na ĺıngua inglesa, XI – empreender e exercer liderança, coordenação e
supervisão na sua área de atuação profissional, XII – realizar trabalho cooperativo e
entender os benef́ıcios que este pode produzir, II – compreender e aplicar processos,
técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software, IV –
conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e utilização
de software, V – avaliar a qualidade de 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, e XI
– conceber, aplicar e validar prinćıpios, padrões e boas práticas no desenvolvimento
de software;

• EC 4.5: “Documentar processos de desenvolvimento de software e da solução pro-
posta de forma ética”; este EC está associado a uma habilidade esperada do egresso,
a saber: VII – preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas
soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito).

Por fim, para a terceira competência espećıfica, direcionada ao perfil profissional
de gerente e/ou empreendedor, “Gerenciar equipes multiprofissionais com diversidade
sociocultural e f́ısica, e recursos materiais na condução de projetos de software, de forma
sustentável, ética e empreendedora, conforme planejamento, execução, monitoramento de
resultados por meio de metodologias e ferramentas tecnológicas”, foram elencados sete
elementos de competência, descritos a seguir:

• EC 5.1: “Planejar a condução do projeto de software de acordo com as necessidades
organizacionais”; este EC está associado a oito habilidades esperadas do egresso,
a saber: IX – adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos
ambientes de trabalho, XII – realizar trabalho cooperativo e entender os benef́ıcios
que este pode produzir, I – investigar, compreender e estruturar as caracteŕısticas
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de domı́nios de aplicação em diversos contextos que levem em consideração questões
éticas, sociais, legais e econômicas, individualmente e/ou em equipe, IV – conhecer
os direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e utilização de software,
VII – gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes, com limi-
tações de custos, tempo e com análise de riscos, XI – conceber, aplicar e validar
prinćıpios, 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;

• EC 5.2: “Selecionar metodologias gerenciais e ferramentas tecnológicas adequadas
aos planejamentos dos projetos de software”; este EC está associado a três habi-
lidades esperadas do egresso, a saber: IV – tomar decisões e inovar, com base
no conhecimento do funcionamento e das caracteŕısticas técnicas de hardware e
da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos
éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes, I – investigar, compreender
e estruturar as caracteŕısticas de domı́nios de aplicação em diversos contextos que
levem em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas, individualmente
e/ou em equipe, 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;

• EC 5.3: “Empregar metodologias gerenciais e ferramentas tecnológicas na condução
dos projetos de software de forma sustentável”; este EC está associado a três habi-
lidades esperadas do egresso, a saber: III – resolver problemas usando ambientes
de programação, II – compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de
construção, evolução e avaliação de software, e XIII – identificar novas oportunida-
des de negócios e desenvolver soluções inovadoras;

• EC 5.4: “Monitorar projetos de software conforme planejamentos definidos”; este
EC está associado a sete habilidades esperadas do egresso, a saber: VI – gerir a sua
própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competên-
cias organizacionais, IX – adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos
novos ambientes de trabalho, XI – empreender e exercer liderança, coordenação e
supervisão na sua área de atuação profissional, V – avaliar a qualidade de sistemas
de software, VII – gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes,
com limitações de custos, tempo e com análise de riscos, X – exercer múltiplas
atividades relacionadas a software como: desenvolvimento, evolução, consultoria,
negociação, ensino e pesquisa, e XI – conceber, aplicar e validar prinćıpios, padrões
e boas práticas no desenvolvimento de software;

• EC 5.5: “Validar resultados do projeto de software conforme indicadores de desem-
penho previstos”; este EC está associado a cinco habilidades esperadas do egresso,
a saber: VIII – avaliar criticamente projetos de sistemas de computação, III –
analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software, VIII –
aplicar adequadamente normas técnicas, XI – conceber, aplicar e validar prinćıpios,
padrões e boas práticas no desenvolvimento de software, e XIV – identificar e
analisar problemas avaliando as necessidades dos clientes, especificar os requisitos
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de software, projetar, desenvolver, implementar, verificar e documentar soluções de
software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas;

• EC 5.6: “Promover o engajamento de equipes multiprofissionais e com diversidade
sociocultural e f́ısica, revelando atitude empreendedora e ética”; este EC está as-
sociado a quatro habilidades esperadas do egresso, a saber: VI – gerir a sua
própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competên-
cias organizacionais, IX – adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos
novos ambientes de trabalho, XI – empreender e exercer liderança, coordenação e
supervisão na sua área de atuação profissional, e XII – realizar trabalho cooperativo
e entender os benef́ıcios que este pode produzir;

• EC 5.7: “Documentar processos de condução e resultados do projeto de software”;
este EC está associado a três habilidades esperadas do egresso, a saber: VII –
preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para
audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito), IX – qualificar e
quantificar seu trabalho baseado em experiências e experimentos, e XII – analisar
e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software.

Dessa forma, todas as habilidades esperadas do egresso do curso da área de Compu-
tação e especificamente o curso de BES, de acordo com as Diretrizes Nacionais Curri-
culares (MEC, 2016), são contempladas pelos elementos de competência propostos para
o curso de BES da UTFPR Campus Dois Vizinhos. A elaboração e ementas e planos
de ensino para as Unidades Curriculares do curso tiveram como base esses elementos de
competência, e serão apresentados na Seção 5.3.

5.2 MATRIZ CURRICULAR

A matriz curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software é constrúıda em
consonância com os objetivos do curso e da Instituição, atendendo ao perfil do egresso
desejado, após as discussões dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante.

Os conteúdos trabalhados devem ter significado aos estudantes, possibilitando uma
aprendizagem consistente e significativa. Entende-se que os conhecimentos técnicos não
podem estar separados da formação geral e humańıstica. Os eixos norteadores, destacados,
são considerados prioritários e serão desenvolvidos durante toda a trajetória do curso,
quais sejam, como Meio ambiente, Ética e Cidadania, Relações Étnico-Raciais, Direitos
Humanos, a construção de valores de solidariedade, inclusão, cooperação e respeito à
Diversidade.

A partir desta perspectiva, a estruturação curricular do curso, seguindo as diretrizes
curriculares para os cursos de Engenharia, é embasada em três Núcleos de Conteúdos,
com a necessária interligação entre si:

• B – Núcleo de Conteúdos Básicos: as unidades curriculares de conteúdo básico
devem proporcionar ao estudante uma formação básica cient́ıfica e tecnológica,
provendo meios para o desenvolvimento de uma visão cŕıtica sobre o cenário no
qual a profissão de Engenheiro de Software está inserida. Dimensões históricas,
técnicas, poĺıticas e sociais também são consideradas nesse núcleo;

• P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes: as unidades curriculares profissiona-
lizantes do BES tem o objetivo de fomentar no estudante a capacitação instrumental
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para estabelecer métodos de análise, métodos técnicos e estratégias para soluções de
problemas naturais da profissão de Engenheiro de Software. Adicionalmente, tais
UCs fomentam o aprofundamento teórico-prático de conteúdos abordados em UCs
de formação básica para que possa intervir no desenvolvimento profissional na área
da Engenharia de Software;

• PE – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes Espećıficos: as unidades curriculares
profissionalizantes espećıficas concentram em promover extensões e aprofundamen-
tos do núcleo profissionalizante. Adicionalmente, tais unidades permitem a carac-
terização de modularidades e aprofundamento cient́ıfico em determinadas áreas da
ciência; e

Ainda, o curso desenvolve as seguintes ações:

• SIC – Atividades de Śıntese e Integração de Conhecimento: as unidades cur-
riculares cujo núcleo enquadra-se na śıntese de conhecimento visam aproximar o
estudante de BES do mundo real da profissão de Engenheiro de Software. Em tais
unidades, os conteúdos de UCs já cursadas, ou sendo cursadas, são cobrados de
modo integrado em projetos ou atividades que visam à solução de problemas do
mundo real. No contexto do BES, tais unidades são essenciais para pluralizar nos
estudantes diferentes estratégias de trabalho em grupo, uso adequado de ferramentas
de comunicação, adequação a diferentes contextos organizacionais, recursos para
tomadas de decisão e, por fim, entregas de soluções efetivas.

No contexto do BES da UTFPR-DV, a Figura 4 apresenta a matriz curricular elabo-
rada para atender aos objetivos expostos anteriormente. Institucionalmente, a Figura 4
representa a Matriz do BES da UTFPR-DV.

Na matriz representada graficamente pela Figura 4 são apresentadas as dependências
e relações entre as unidades curriculares, bem como sua distribuição dentro dos oito (8)
peŕıodos previstos para a conclusão do curso. Cada unidade curricular é representada
por uma referência na matriz, na qual o nome completo de cada unidade também é
apresentado. Por fim, informações tais como, carga horária total, quantidade de ativida-
des práticas, quantidade de atividades teóricas, total de aulas semanais e pré-requisitos
também são explicitados.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – Campus Dois Vizinhos

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
MATRIZ CURRICULAR

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

Carga horária presencial na semana 18 Carga horária presencial na semana 24 Carga horária presencial na semana 20 Carga horária presencial na semana 20 Carga horária presencial na semana 19 Carga horária presencial na semana 17 Carga horária presencial na semana 17 Carga horária presencial na semana 10
Carga horária de extensão na semana 0 Carga horária de extensão na semana 0 Carga horária de extensão na semana 0 Carga horária de extensão na semana 0 Carga horária de extensão na semana 8 Carga horária de extensão na semana 8 Carga horária de extensão na semana 6 Carga horária de extensão na semana 0

ALGORITMOS 1

1.1

ALGORITMOS 2

2.1

ESTRUTURAS DE 
DADOS 1

3.1

ESTRUTURAS DE 
DADOS 2

4.1
PROGRAMAÇÃO 

PARA DISPOSITIVOS 
MÓVEIS

5.1

PROBABILIDADE E 
ESTATÍSTICA

6.1

PROGRAMAÇÃO 
CONCORRENTE

7.1
MERCADO 

PRODUTOR DE 
SOFTWARE

8.1
P P P P P M P H
2 2 2 2 2 1 2 3
3 3 2 1 2 3 2 0

B B B B P B P P
75 1.1 75 2.1 60 3.1 45 3.2 60 60 4.4 60 45

MATEMÁTICA 
DISCRETA

1.2

ÁLGEBRA LINEAR

2.2
PROGRAMAÇÃO 

ORIENTADA A 
OBJETOS

3.2

PROGRAMAÇÃO 
PARA WEB 1

4.2

PROGRAMAÇÃO 
PARA WEB 2

5.2

METODOLOGIA DE 
PESQUISA

6.2

PARADIGMAS DE 
PROGRAMAÇÃO

7.2

OPTATIVAS
M M P P P H P
3 4 2 1 1 2 1
0 0 2 3 3 0 2

B B P P P B P PE
45 60 2.1 60 2.1 60 4.2 60 30 2.1 45 165

LÓGICA PARA 
COMPUTAÇÃO

1.3

BANCO DE DADOS 1

2.3

BANCO DE DADOS 2

3.3

REDES DE 
COMPUTADORES

4.3

INTERAÇÃO HUMANO 
COMPUTADOR

5.3
FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS 
INTELIGENTES

6.3 SISTEMAS 
INTELIGENTES 
APLICADOS À 

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE

7.3
SEGURANÇA E 
AUDITORIA DE 

SISTEMAS

8.3
M C C C C C C C
4 5 2 2 2 2 2 2
0 0 2 1 1 1 1 2

B P P P P P P P
60 75 2.3 60 45 45 1.3 45 6.3 45 4.3 60

LETRAMENTO 
ACADÊMICO

1.4

ORGANIZAÇÃO DE 
COMPUTADORES

2.4

GESTÃO DE PESSOAS

3.4

SISTEMAS 
OPERACIONAIS

4.4

EMPREENDEDORISM
O E INOVAÇÃO

5.4

TESTE DE SOFTWARE

6.4

QUALIDADE DE 
SOFTWARE

7.4

INTEGRAÇÃO 
CONTÍNUA

8.4
H C H C H E E E
2 3 2 4 2 2 2 2
1 0 0 0 0 2 1 1

B B P P P P P P
45 45 30 2.4 60 30 60 2.6 45 3.5 45

FUNDAMENTOS PARA 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

1.5

REQUISITOS DE 
SOFTWARE

2.5

GERÊNCIA DE 
CONFIGURAÇÃO

3.5

ARQUITETURA DE 
SOFTWARE

4.5

GESTÃO DE PROJETO 
DE SOFTWARE

5.5

MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE

6.5
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO 1

7.5
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO 2

8.5
E E E E E E I I
3 1 2 2 2 2 2 0
0 2 0 2 2 2 2 0

P P P P P P SIC SIC
45 45 30 3.6 60 60 60 6.2 60 7.5 60

PROCESSO DE 
PRODUÇÃO DE 

SOFTWARE

2.6

MODELAGEM DE 
SOFTWARE

3.6
ÉTICA, NORMAS E 

POSTURA 
PROFISSIONAL

4.6

FÁBRICA DE 
SOFTWARE 1

5.6

FÁBRICA DE 
SOFTWARE 2

6.6

DESIGN DE 
SOFTWARE

7.6

OPTATIVAS 
HUMANIDADES

E E E I I I
2 2 2 2 2 2
2 2 0 6 6 4

P P B SIC EXT SIC EXT SIC EXT PE
60 2.5 60 30 120 5.6 120 5.6 90 60

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

SIC 400

Áreas de Conhecimento: Legenda:
  FUNDAMENTOS DE ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO

NOME DA DISCIPLINA

A Identificador
  FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS APLICADOS À COMPUTAÇÃO B núcleo da disciplina   TIPOS DE NÚCLEOS 2475 h carga horária total UCs obrigatórias

  FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO C CH teórica   B - Conteúdos Básicos 225 h carga horária total UCs optativas

  ASPECTOS HUMANOS APLICADOS À ENGENHARIA DE SOFTWARE D CH prática   P - Conteúdos Profissionalizantes 60 h carga horária TCC 2

  MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS À ENGENHARIA DE SOFTWARE   PE - Conteúdos Profissionalizantes Específicos 400 h carga horária de Estágio

  SÍNTESE E INTEGRAÇÃO DO CONHECIMENTO CÓDIGO NÚCLEO E disciplina extensionista   SIC - Síntese e Integração do Conhecimento 40 h carga horária de Atividades Complementares
PRÉ-REQUISITOS F carga horária total 3200 h carga horária total do curso

Figura 4: Matriz curricular do BES da UTFPR-DV
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5.3 CONTEÚDOS CURRICULARES

Nessa subseção, são apresentadas as unidades curriculares obrigatórias do curso de BES
distribúıdas dentro dos oito peŕıodos do curso. Para cada unidade curricular são apresen-
tadas as áreas de conhecimento e núcleos de conteúdos, dispostas por peŕıodo letivo,
com respectivas cargas horárias presenciais e práticas supervisionadas, como também
atividades teóricas e práticas.

Por convenção, são usadas siglas para identificar as áreas de conhecimento de cada
unidade curricular, de acordo com o apresentado na matriz curricular da Figura 4: MA-
TEM – “Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação”, PROGR – “Fundamentos
de Análise e Programação”, HUMAN – “Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de
Software”, ENSOFT – “Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software”, COMP
–“Fundamentos de Computação”, e INTEGRA –“Śıntese e Integração do Conhecimento”.
Para cada unidade curricular, é apresentado a informação caso a unidade curricular tenha
caráter extensionista. Todas as unidades curriculares previstas na matriz curricular do
curso de BES da UTFPR-DV são ofertadas na modalidade presencial, e três unidades
são ofertadas com caráter extensionista: as unidades “Fábrica de Software 1”, “Fábrica de
Software 2”, e “Design de Software”.

A composição de carga horária do BES por peŕıodo letivo (semestre) é apresentada
em detalhes na Tabela 2. Nota-se que a distribuição de cargas horárias no decorrer
dos peŕıodos do BES é feita de modo a proporcionar ao discente a oportunidade para
adaptar-se ao meio universitário, sendo reduzida no primeiro peŕıodo para que, então,
após o segundo peŕıodo ser mais aguda, com picos de 11.72% de carga horária total sendo
executada dentro de um peŕıodo.

Tabela 2: Distribuição de carga horária do BES por peŕıodo/atividade.

Periodização CH (aula) CH (relógio) % CH relógio

Peŕıodo 1 360 270 8.43%
Peŕıodo 2 480 360 11.25%
Peŕıodo 3 400 300 9.38%
Peŕıodo 4 400 300 9.38%
Peŕıodo 5 500 375 11.72%
Peŕıodo 6 500 375 11.72%
Peŕıodo 7 460 345 10.78%
Peŕıodo 8 200 150 4.69%

Unidades Curriculares Optativas 300 225 7.03%
Trabalho de Conclusão de Curso 2 80 60 1.87%
Atividades de Estágio 533 400 12.5%
Atividades Complementares 54 40 1.25%

Total 4267 3200 –
Legenda: CH – Carga Horária

Visando representar a carga horária total do curso, a Tabela 3 apresenta as horas-aula
e horas-relógio referentes às UCs inclúıdas em cada área do conhecimento. Também são
apresentadas as cargas horárias de: UCs optativas profissionalizantes, UCs optativas de
Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software, Atividades Complementares e,
por fim, Estágio Curricular Obrigatório. Dessa forma, nota-se que a integralização do
BES da UTFPR-DV dá-se em 3.200 horas-relógio e 4.267 horas-aula de atividades.
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Tabela 3: Distribuição de cargas horárias considerando hora-aula e hora-relógio em áreas
de conhecimento

Área de conhecimento CH (aula) CH (relógio)

Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação 300 225
Fundamentos de Análise e Programação 800 600
Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software 280 210
Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software 760 570
Fundamentos de Computação 640 480
Śıntese e Integração de Conhecimento 520 390

Total (parcial) 3300 2475

Unidades Curriculares Optativas 300 225
Trabalho de Conclusão de Curso 2 80 60
Atividades de Estágio 533 400
Atividades Complementares 54 40

Total (final) 4267 3200
Legenda: CH – Carga Horária.

5.3.1 Primeiro peŕıodo

A Tabela 4 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o primeiro peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.

Tabela 4: Peŕıodo 1 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

PRIMEIRO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

PROGR Algoritmos 1 2 3 75
MATEM Matemática Discreta 3 0 45
MATEM Lógica para Computação 4 0 60
HUMAN Letramento Acadêmico 2 1 45
ENSOFT Fundamentos para Engenharia de Software 2 1 45

Carga Horária total do Peŕıodo 270
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 5: Algoritmos 1 (AG21S) – Peŕıodo 1

Nome da Unidade Curricular Algoritmos 1

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular AG21S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 3 Total 5
Carga Horária Total da Unidade Curricular 75

Ementa O objetivo da unidade curricular é construir algoritmos para resolver problemas
delimitados considerando a (1) organização atual de computadores, aplicando a (2)
lógica de programação, usando conceitos de (3) representação de dados e expressões,
aplicando (4) instruções básicas, aplicando o (5) controle de fluxo de execução; de um
modo que possam ser (6) transcritos para uma linguagem de programação.
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Tabela 6: Matemática Discreta (MD21S) – Peŕıodo 1

Nome da Unidade Curricular Matemática Discreta

Área de Conhecimento Fundamentos Matemáticos Aplicados a Computação
Código da Unidade Curricular MD21S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 3 Prática 0 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo aplicar conceitos de Matemática Discreta
como uma ferramenta matemática para investigações e aplicações na Engenharia de
Software, como (1) Teoria de conjuntos, relações e funções; (2) Teoria dos números;
(3) Prinćıpios de indução matemática, recursividade e relações de recorrência; (4)
Contagem e (5) Grafos e árvores.

Tabela 7: Lógica para Computação (LC21S) – Peŕıodo 1

Nome da Unidade Curricular Lógica para Computação

Área de Conhecimento Fundamentos Matemáticos Aplicados a Computação
Código da Unidade Curricular LC21S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 4 Prática 0 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular é permitir que o estudante aplique os conceitos
da lógica proposicional e de predicados na construção do racioćınio utilizado pelo
computador em um software. Para tal, o estudante precisa compreender (1) o que é a
lógica proposicional e de predicados, para assim entender a (2) linguagem para definição
de fórmulas, visando a (3) construção destas fórmulas. A partir destes conhecimentos,
o estudante poderá aplicar (4) técnicas para resolução das fórmulas e compreender
as (5) propriedades atreladas a elas. Por fim, será posśıvel avaliar (6) relações entre
fórmulas e a (7) simplificá-las a partir de regras de equivalência.

Tabela 8: Letramento Acadêmico (LA21S) – Peŕıodo 1

Nome da Unidade Curricular Letramento Acadêmico

Área de Conhecimento Aspectos Humanos Aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular LA21S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver capacidades de comunicação
e escrita do estudante com foco no letramento acadêmico, para tal são empregadas
e aplicadas estratégias de leitura e escrita acadêmica (1), estratégias de pesquisa
acadêmica (2) e estratégias de oralidade acadêmica (3).
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Tabela 9: Fundamentos de Engenharia de Software (FE21S) – Peŕıodo 1

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Engenharia de Software

Área de Conhecimento Métodos e técnicas aplicados a Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular FE21S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é introduzir conceitos técnicos e abordar aspectos de
carreira do Engenheiro de Software para que o estudante tenha conhecimento sobre
as definições e fundamentos de sistema, programa, software e domı́nios, processos,
métodos e ferramentas utilizados na Engenharia de Software.

5.3.2 Segundo peŕıodo

A Tabela 10 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o segundo peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.

Tabela 10: Peŕıodo 2 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

SEGUNDO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

COMP Organização de Computadores 3 0 45
PROGR Algoritmos 2 2 3 75

MATEM Álgebra Linear 4 0 60
COMP Banco de Dados 1 2 3 75

ENSOFT Processo de Produção de Software 2 2 60
ENSOFT Requisitos de Software 1 2 45

Carga Horária total do Peŕıodo 360
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 11: Organização de Computadores (OC22S) – Peŕıodo 2

Nome da Unidade Curricular Organização de Computadores

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular OC22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 3 Prática 0 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é permitir que o estudante compreenda os prinćıpios
básicos de funcionamento dos computadores e da tecnologia embutida nestes para
permitir o uso mais eficiente de seus recursos, considerando (1) os conceitos de
arquitetura e organização de computadores; (2) sistemas numéricos e aritmética binária
de números inteiros, ponto fixo e ponto flutuante; (3) componentes do computador,
como memórias, unidade central de processamento, unidades de entrada e sáıda,
barramentos e interfaces de comunicação; (4) linguagens de montagem; (5) modos
de endereçamento e conjunto de instruções; (6) mecanismos de interrupção e execução;
e (7) arquiteturas CISC e RISC.
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Tabela 12: Algoritmos 2 (AG22S) – Peŕıodo 2

Nome da Unidade Curricular Algoritmos 2

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular AG22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 3 Total 5
Carga Horária Total da Unidade Curricular 75

Ementa O objetivo da unidade curricular é permitir que o estudante construa algoritmos para
uma linguagem de programação, aplicando (1) estruturas de dados como vetores,
matrizes, cadeia de caracteres, (5) registros, arquivos e (4) ponteiros, aplicando (2)
técnicas de modularização de código por meio do uso de procedimentos, funções e
passagem de parâmetros, assim como o uso de (6) procedimentos recursivos, alocação
de memória e (3) técnicas de depuração de código na resolução de problemas práticos.

Tabela 13: Álgebra Linear (AL22S) – Peŕıodo 2

Nome da Unidade Curricular Álgebra Linear

Área de Conhecimento Fundamentos Matemáticos Aplicados a Computação
Código da Unidade Curricular AL22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 4 Prática 0 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo proporcionar ao estudante uma visão
integrada dos conceitos de Álgebra Linear e suas aplicações, tornando o estudante
capaz de reconhecer e resolver problemas associados às futuras unidades curriculares
e/ou outros projetos de que fizerem parte na Engenharia de Software, incluindo (1)
Matrizes e Sistemas Lineares, (2) Espaços Vetoriais, (3) Transformações Lineares, (4)
Produto Interno, e (5) Autovalores e Autovetores.

Tabela 14: Banco de Dados 1 (BD22S) – Peŕıodo 2

Nome da Unidade Curricular Banco de Dados 1

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular BD22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 3 Total 5
Carga Horária Total da Unidade Curricular 75

Ementa O objetivo da unidade curricular é criar projeto de (1) banco de dados relacional
de três fases, sendo elas: a modelagem conceitual que é baseada na (2) abordagem
Entidade-Relacionamento; o projeto lógico que é baseado no (3) modelo relacional e
que é obtido a partir da (4) transformação entre modelos (conceitual e relacional)
e melhorado a partir do processo de (5) normalização de dados; por fim, o projeto
f́ısico, que é implementado usando a (6) linguagem SQL, que é baseada na (7) álgebra
relacional.
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Tabela 15: Processo de Produção de Software (PS22S) – Peŕıodo 2

Nome da Unidade Curricular Processo de Produção de Software

Área de Conhecimento Métodos e técnicas aplicados a Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular PS22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo permitir que o estudante elabore adequada-
mente um modelo, a partir de problemas definidos e delimitados, que simula o processo
de produção de um software proposto a solucionar esses problemas. Dessa forma, é
esperado que o estudante aplique corretamente (2) modelos de processo de software
diversos, tradicionais e ágeis, (1) identificando os elementos principais de um processo
de produção, (3) visando qualidade de acordo com normas e padrões vigentes, (4)
aplicando uma linguagem gráfica para modelagem de processo e (5) procedimentos e
ferramentas adequadas.

Tabela 16: Requisitos de Software (RS22S) – Peŕıodo 2

Nome da Unidade Curricular Requisitos de Software

Área de Conhecimento Métodos e técnicas aplicados a Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular RS22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo especificar requisitos de software que
representem um sistema de software a ser desenvolvido, incluindo (1) tipos e ńıveis de
requisitos de software (2) especificação de funcionalidades de um MVP utilizando Lean
Inception (3) construção do backlog do produto, (4) criação de histórias do usuário e
tarefas e (5) priorização dos requisitos. O estudante também será capaz de criar uma
documentação (6) considerando a visão do produto, PBB, histórias do usuário, tarefas
e a priorização de requisitos.

5.3.3 Terceiro peŕıodo

A Tabela 17 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o terceiro peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.

Tabela 17: Peŕıodo 3 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

TERCEIRO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

COMP Banco De Dados 2 2 2 60
PROGR Algoritmos e Estrutura de Dados 1 2 2 60
ENSOFT Gerência de Configuração de Software 2 0 30
HUMAN Gestão de Pessoas 2 0 30
ENSOFT Modelagem de Software 2 2 60
PROGR Programação Orientada a Objetos 2 2 60

Carga Horária total do Peŕıodo 300
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

58



Tabela 18: Banco de Dados 2 (BD23S) – Peŕıodo 3

Nome da Unidade Curricular Banco de Dados 2

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular BD23S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Banco de Dados 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular é proporcionar aos estudantes conhecimentos teóricos
e práticos mais avançados sobre Banco de Dados. Para complementar as aulas teóricas,
além de exerćıcios, um projeto de banco de dados será constrúıdo. O conteúdo
terá ińıcio com uma (1) revisão dos conceitos vistos na unidade curricular de Banco
de dados 1 e consultas avançadas, que servirão como base para dar sequência nos
próximos conteúdos: (2) Implementação de Visões, Store Procedures e Triggers; (3)
Organização e armazenamento de dados, arquivos e ı́ndices; (4) Processamento e
otimização de consultas; (5) Transações: definição, propriedades e estados; (6) Controle
de concorrência; (7) Recuperação de falhas; (8) Noções básicas de Bancos de Dados
Distribúıdos; (9) Aspectos de segurança e privacidade; (10) Importação e exportação
de dados.

Tabela 19: Algoritmos e Estrutura de Dados 1 (ED23S) – Peŕıodo 3

Nome da Unidade Curricular Algoritmos e Estrutura de Dados 1

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular ED23S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular é aplicar estruturas de dados na modelagem e
resolução de problemas, considerando o desenvolvimento de (1) tipos de dados
abstratos, tais como, as (2) listas lineares e (3) árvores, além disso, técnicas de (4)
ordenação e (5) busca, levando em consideração a eficiência dessas técnicas com base
nos resultados da (6) análise de algoritmos.

Tabela 20: Gerência de Configuração de Software (GC22S) – Peŕıodo 3

Nome da Unidade Curricular Gerência de Configuração de Software

Área de Conhecimento Métodos e Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular GC22S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo atuar em sistemas de software em desenvolvi-
mento, (1) seguindo processos previstos em normas, padrões vigentes e boas práticas,
(3) atuando no gerenciamento das mudanças, na (4) construção e na entrega do software
de acordo com as necessidades organizacionais, (2) controlando o código-fonte desses
sistemas por meio de técnicas e ferramentas adequadas.
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Tabela 21: Gestão de Pessoas (GP23S) – Peŕıodo 3

Nome da Unidade Curricular Gestão de Pessoas

Área de Conhecimento Aspectos Humanos Aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular GP23S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo relacionar as noções, conceitos e dinâmicas
associadas às tendências, tecnologias e formas da gestão de pessoas em seus diferentes
modos de execução, de forma ética e empreendedora, nas organizações contemporâneas
e na sociedade da informação. O estudante também será capaz de refletir sobre a gestão
de pessoas, recursos humanos e suas práticas voltadas à Engenharia de Software.

Tabela 22: Modelagem de Software (MO23S) – Peŕıodo 3

Nome da Unidade Curricular Modelagem de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicadas a Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular MO23S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Requisitos de Software

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo criar modelos de software orientados a objetos
que representem os requisitos de um sistema de software a ser desenvolvido, incluindo
(1) diferença entre análise e projeto, (2) compreensão da visão de objeto, (3) utilização
da linguagem de modelagem unificada UML e (4) desenvolvimento de diagramas.

Tabela 23: Programação Orientada a Objetos (PO23S) – Peŕıodo 3

Nome da Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular PO23S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

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.

5.3.4 Quarto peŕıodo

A Tabela 24 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o quarto peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.
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Tabela 24: Peŕıodo 4 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

QUARTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

ENSOFT Arquitetura de Software 2 2 60
PROGR Algoritmos e Estrutura de Dados 2 2 1 45

HUMAN Ética, Normas e Postura Profissional 2 0 30
PROGR Programação para Web 1 1 3 60
COMP Redes de Computadores 2 1 45
COMP Sistemas Operacionais 2 2 60

Carga Horária total do Peŕıodo 300
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 25: Arquitetura de Software (AS24S) – Peŕıodo 4

Nome da Unidade Curricular Arquitetura de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicadas a Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular AS24S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Modelagem de Software

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo criar arquiteturas que representam todo o
conjunto de informações organizacionais e lógicas de um sistema de software, incluindo
(1) elementos estruturais em diferentes ńıveis de abstração, (2) situado em diferentes
interessados e contextos organizacionais, e considerando o uso adequado de (5) estilos
arquiteturais e (6) padrões de projeto. O estudante também será capaz de (3) avaliar
a documentação arquitetural (4) considerando atributos de qualidade propostos pela
literatura técnico-cient́ıfica, normas e padrões vigentes.

Tabela 26: Algoritmos e Estrutura de Dados 2 (ED24S) – Peŕıodo 4

Nome da Unidade Curricular Algoritmos e Estrutura de Dados 2

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular ED24S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos e Estrutura de Dados 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é aplicar estruturas de dados na modelagem e
resolução de problemas, considerando o desenvolvimento de (1) árvores, (2) grafos
e (3) tabelas de dispersão, levando em consideração a eficiência dessas técnicas com
base nos resultados da análise de algoritmos.

Tabela 27: Ética, Normas e Postura Profissional (EP24S) – Peŕıodo 4

Nome da Unidade Curricular Ética, Normas e Postura Profissional

Área de Conhecimento Aspectos Humanos Aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular EP24S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo oportunizar que o estudante conheça, reflita,
relacione e aplique os preceitos éticos no campo pessoal e profissional.
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Tabela 28: Programação para Web 1 (PW24S) – Peŕıodo 4

Nome da Unidade Curricular Programação para Web 1

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular PW24S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 3 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo introduzir conceitos de aplicações web (1),
com uma ênfase principal no lado cliente dos sistemas web, apresentando as três
principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de páginas web: HTML (2),
CSS (3) e JavaScript (4), para o desenvolvimento de sites responsivos e adaptativos
(5). Com relação ao lado servidor dos sistemas web, o objetivo é introduzir os
métodos HTTP GET e POST com o uso de uma linguagem de programação para
web (6). Também se tem o objetivo de utilizar bibliotecas e frameworks para a criação
de interfaces de usuário (7) e ferramentas, tais como editores de texto, Ambientes
Integrados de Desenvolvimento (IDE) e servidores de aplicação (8).

Tabela 29: Redes de Computadores (RC24S) – Peŕıodo 4

Nome da Unidade Curricular Redes de Computadores

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular RC24S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é compreender as definições básicas e os principais
problemas relacionados com redes de computadores, e analisar o funcionamento,
a estruturação e os serviços de redes de computadores, considerando (1) evolução
e organização das redes de computadores; (2) modelo de referência ISO/OSI; (3)
arquitetura TCP/IP; (4) algoritmos e protocolos de roteamento; (5) protocolos de
transporte e; (6) protocolos de aplicação.

Tabela 30: Sistemas Operacionais (SO24S) – Peŕıodo 4

Nome da Unidade Curricular Sistemas Operacionais

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular SO24S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Organização de Computadores

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular é apresentar os principais conceitos do projeto de
um Sistema Operacional (SO), como ele se encaixa em um sistema computacional, e
avaliar os aspectos de implementação e questões relacionadas ao desempenho desses
sistemas, considerando (1) estrutura e conceitos básicos de Sistemas Operacionais;
(2) processos (conceitos, sincronização, comunicação, escalonamento, threads); (3)
alocação de recursos e impasses; (4) gerenciamento de memória; (5) memória virtual;
(6) gerenciamento de sistemas de arquivos; (7) noções de proteção e segurança; (8)
tolerância a falhas e redundância em Sistemas Operacionais e; (9) virtualização de
Sistemas Operacionais.

5.3.5 Quinto peŕıodo

A Tabela 31 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o quinto peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.
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Tabela 31: Peŕıodo 5 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

QUINTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

HUMAN Empreendedorismo e Inovação 2 0 30
INTEGRA Fábrica de Software 1 X 2 6 120
ENSOFT Gestão de Projeto de Software 2 2 60
COMP Interação Humano-Computador 2 1 45
PROG Programação para Dispositivos Móveis 2 2 60
PROG Programação para Web 2 1 3 60

Carga Horária total do Peŕıodo 375
Carga Horária total de Extensão 120

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 32: Empreendedorismo e Inovação (EI25S) – Peŕıodo 5

Nome da Unidade Curricular Empreendedorismo e Inovação

Área de Conhecimento Aspectos Humanos Aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular EI25S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo estimular o desenvolvimento de competências
e habilidades relacionadas ao (1) Empreendedorismo (2) empreendedores que conduzam
para identificação de (3) oportunidades de negócios, permitindo a aplicação dos
conhecimentos sobre (4) sociedade empresarial, (5) inovação, (6) tecnologia, (7)
ferramentas do empreendedor, (8) ecossistema de inovação e habitat´s tecnológicos
e (8) sustentabilidade, possibilitando o interesse na geração de empreendimentos de
alta relevância para a sociedade.

Tabela 33: Fábrica de Software 1 (FA25S) – Peŕıodo 5

Nome da Unidade Curricular Fábrica de Software 1

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular FA25S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim X Não

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 6 Total 0
Carga Horária Total da Unidade Curricular 120

Ementa O objetivo da unidade curricular é praticar os conhecimentos adquiridos pelos
estudantes em unidades curriculares cursadas até o momento visando à implementação
e manutenção de um software real.
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Tabela 34: Gestão de Projeto de Software (GS25S) – Peŕıodo 5

Nome da Unidade Curricular Gestão de Projeto de Software

Área de Conhecimento Métodos e técnicas aplicados a Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular GS25S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo capacitar o estudante gerenciar projetos de
software, incluindo (1) a compreensão dos conceitos e funções de gerenciamento de
projetos, (2) a compreensão dos processos envolvidos no gerenciamento de projetos
de software com base no PMBOK, (3) estimativas e métricas, (4) ferramentas que
auxiliem na gestão de projetos de software.

Tabela 35: Interação Humano-Computador (IH25S) – Peŕıodo 5

Nome da Unidade Curricular Interação Humano-Computador

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular IH25S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo atuar em sistemas de software em desen-
volvimento ou já desenvolvidos, (1) distinguindo como o usuário se comunica com a
máquina e como a tecnologia responde às interações do usuário; (2) seguindo processos
previstos em normas, padrões vigentes e abordagens em IHC, (3) esclarecendo os
diversos aspectos do processo de design em IHC; (4) Identificando as necessidades
dos usuários; (5) planejando o design da interface; e, (6) avaliando interfaces.

Tabela 36: Programação para Dispositivos Móveis (PD25S) – Peŕıodo 5

Nome da Unidade Curricular Programação para Dispositivos Móveis

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular PD25S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação Orientada a Objetos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular de programação para dispositivos móveis é criar
aplicações para dispositivos móveis de alto ńıvel com padrão comercial. Para isto,
inicialmente o estudante precisa compreender (1) o histórico das aplicações móveis,
tipos de dispositivos e modelos de desenvolvimento, (2) as tecnologias e ferramentas
para desenvolvimento de aplicativos móveis, e (3) os componentes para construção de
interfaces para dispositivos móveis. Visando a conectividade e o uso distribúıdos destas
aplicações, devem ser abordados conceitos relacionados a (4) a persistência de dados e
a (5) comunicação com outros sistemas e a conectividade destes dispositivos.
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Tabela 37: Programação para Web 2 (PW25S) – Peŕıodo 5

Nome da Unidade Curricular Programação para Web 2

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular PW25S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação para Web 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 3 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo permitir que o estudante construa aplicações
web, distinguindo os principais conceitos relacionado ao desenvolvimento de aplicações
web para o lado servidor (1), aplicando uma linguagem de programação web para o
lado servidor (2), integrando aplicações web com bancos de dados (3), implementando
sistemas web organizados em camadas (4), aplicando e analisar os benef́ıcios do uso de
frameworks e bibliotecas para o desenvolvimento de aplicações web (5); implementando
e utilizando APIs para integração de sistemas web (6) e realizando o deploy de
aplicações web em um servidor web (7).

5.3.6 Sexto peŕıodo

A Tabela 38 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o sexto peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.

Tabela 38: Peŕıodo 6 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

SEXTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

INTEGRA Fábrica de Software 2 X 2 6 120
COMP Fundamentos de Sistemas Inteligentes 2 1 45
HUMAN Metodologia de Pesquisa 1 1 30
ENSOFT Manutenção de Software 2 2 60
MATEM Probabilidade e Estat́ıstica 1 3 60
ENSOFT Teste de Software 2 2 60

Carga Horária total do Peŕıodo 375
Carga Horária total de Extensão 120

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 39: Fábrica de Software 2 (FA26S) – Peŕıodo 6

Nome da Unidade Curricular Fábrica de Software 2

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular FA26S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim X Não

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Fábrica de Software 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 6 Total 8
Carga Horária Total da Unidade Curricular 120

Ementa O objetivo da unidade curricular é praticar os conhecimentos adquiridos pelos
estudantes em unidades curriculares cursadas até o momento visando à implementação
e manutenção de um software real.
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Tabela 40: Fundamentos de Sistemas Inteligentes (FS26S) – Peŕıodo 6

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Sistemas Inteligentes

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular FS26S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Lógica para Computação

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Apresentar os principais conceitos e técnicas de inteligência artificial, com foco na
aplicação prática destas. Ao final do curso o estudante deve ser capaz de compreender
(1) os Fundamentos da Inteligência Artificial e dos (2) agentes inteligentes e a aplicar os
conceitos e técnicas de (3) aprendizagem de máquina e de (4) redes neurais artificiais
na resolução de problemas computacionais, levando em consideração as vantagens e
desvantagens de cada técnica.

Tabela 41: Metodologia de Pesquisa (MP26S) – Peŕıodo 6

Nome da Unidade Curricular Metodologia de Pesquisa

Área de Conhecimento Aspectos Humanos Aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular MP26S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo proporcionar bases cient́ıficas que permitam
ao estudante (1) compreender os fundamentos do pensamento cŕıtico, o método
cient́ıfico e metodologias de pesquisa, com a (2) aplicação de normas e modelos de
trabalhos (3) na construção de projetos, relatórios e apresentações cient́ıficas

Tabela 42: Manutenção de Software (MS26S) – Peŕıodo 6

Nome da Unidade Curricular Manutenção de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas Aplicadas à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular MS26S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo atuar em sistemas de software já desen-
volvidos e em uso, (1) seguindo processos previstos em normas e padrões vigentes, (2)
atuando no gerenciamento de mudanças de acordo com as necessidades organizacionais,
e (3) melhorando o código-fonte desses sistemas por meio de técnicas adequadas,
visando minimizar os custos na sua evolução.
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Tabela 43: Probabilidade e Estat́ıstica (PE26S) – Peŕıodo 6

Nome da Unidade Curricular Probabilidade e Estat́ıstica

Área de Conhecimento Fundamentos Matemáticos Aplicados à Computação
Código da Unidade Curricular PE26S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 3 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa A unidade curricular de probabilidade e Estat́ıstica, ofertada aos estudantes do quinto
peŕıodo de Engenharia de Software, possui uma carga horária de 60 horas e aborda
os prinćıpios fundamentais de Estimação e Inferência Estat́ıstica. Os estudantes
aprendem os conceitos de população, amostra, incerteza, distribuição de probabilidades
e estimação de parâmetros populacionais. Aprendem também, a elaborar hipóteses
estat́ısticas e selecionar o modelo probabiĺıstico mais adequado à hipótese elaborada.
Ao final da unidade curricular os estudantes são capazes de realizar inferências acerca de
problemas simples relacionados à Engenharia de Software, a partir de dados amostrais,
de maneira autônoma e autorregulada.

Tabela 44: Teste de Software (TT26S) – Peŕıodo 6

Nome da Unidade Curricular Teste de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas Aplicadas à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular TT26S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo abordar estratégias, técnicas e critérios de
teste de software e ferramentas associadas que podem ser aplicados na construção e
manutenção de sistemas de software.

5.3.7 Sétimo peŕıodo

A Tabela 45 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o sétimo peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.

Tabela 45: Peŕıodo 7 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

SÉTIMO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

PROG Programação Concorrente 2 2 60
PROG Paradigmas de programação 1 2 45

ENSOFT Qualidade de Software 2 1 45
COMP Sistemas Inteligentes Aplicados à ES 2 1 45
INTEGR Trabalho de Conclusão de Curso 1 2 2 60
INTEGR Design de Software X 2 4 90

Carga Horária total do Peŕıodo 345
Carga Horária total de Extensão 90

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.
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Tabela 46: Programação Concorrente (PC27S) – Peŕıodo 7

Nome da Unidade Curricular Programação Concorrente

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular PC27S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sistemas Operacionais

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo aplicar técnicas de construção de algoritmos
paralelos, incluindo (1) análise e projeto de algoritmos paralelos e (2) linguagens de
programação paralela. O estudante será capaz de (3) projetar algoritmos paralelos, (4)
desenvolver algoritmos paralelos e (5) calcular o desempenho de algoritmos paralelos.

Tabela 47: Paradigmas de Programação (PP27S) – Peŕıodo 7

Nome da Unidade Curricular Paradigmas de Programação

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular PP27S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 2 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo aplicar paradigmas de programação, dife-
renciando os principais paradigmas de programação (1) e aplicando na resolução de
problemas computacionais os paradigmas: funcional (2) e lógico (3).

Tabela 48: Qualidade de Software (QS27S) – Peŕıodo 7

Nome da Unidade Curricular Qualidade de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas Aplicadas à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular QS27S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Processo de produção de software

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo aplicar mecanismos de gerenciamento de
processos de produção e medição de qualidade do produto de software, incluindo (1)
atributos de qualidade de processos e produtos de software, (2) situados em diferentes
contextos organizacionais e seguindo normas e padrões de qualidade vigentes, nacionais
e internacionais. O estudante também será capaz de (3) projetar planos de garantia
da qualidade em processos de produção, (4) aplicando mecanismos de medição de
qualidade do produto, (5) estabelecendo mecanismos de gerenciamento da qualidade e
(6) considerando dimensões de gestão de projetos de software.
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Tabela 49: Sistemas Inteligentes Aplicados à ES (SI27S) – Peŕıodo 7

Nome da Unidade Curricular Sistemas Inteligentes Aplicados à ES

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular SI27S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Fundamentos de Sistemas Inteligentes

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver algoritmos e estratégias de busca
para a resolução de problemas em diferentes contextos, utilizando (1) técnicas de busca,
(2) metaheuristicas e algoritmos evolutivos, (3) processamento de linguagem natural e
(4) lógica fuzzy. O estudante também será capaz de (5) avaliar dentre soluções posśıveis
que tratem problemas no domı́nio de Engenharia de Software, uma solução que seja
mais adequada para a resolução dos problemas em questão.

Tabela 50: Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TC27S) – Peŕıodo 7

Nome da Unidade Curricular Trabalho de Conclusão de Curso 1

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular TC27S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Metodologia de Pesquisa

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver um trabalho cient́ıfico e/ou
tecnológico como meio para a resolução de problemas no contexto acadêmico ou
mercado incluindo: (1) desenvolvimento da proposta de trabalho, permitindo que o
estudante decida sobre o tema a ser trabalhado; (2) desenvolvimento do trabalho
de conclusão de curso, aplicando normas e conceitos relacionados a metodologia de
pesquisa.

Tabela 51: Design de Software (DS27S) – Peŕıodo 7

Nome da Unidade Curricular Design de Software

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular DS27S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim X Não

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Fábrica de Software 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 4 Total 6
Carga Horária Total da Unidade Curricular 90

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo integrar os conhecimentos adquiridos pelo
estudante até o momento, visando o desenvolvimento de um projeto detalhado para
produção ou aperfeiçoamento software que irá resolver um problema ou demanda
da comunidade. Inicialmente o estudante precisa utilizar os conhecimentos de
levantamento e análise de requisitos de um software (1). Com base nos requisitos,
o estudante deve planejar possibilidades de inovação para o software (2). O estudante
deve aplicar as técnicas aprendidas durante o curso para projetar o software (3),
realizar a gestão do projeto do software (4), analisar riscos e custos relacionados ao
desenvolvimento do projeto e do software (5) e documentar e apresentar o projeto do
software (6).

5.3.8 Oitavo peŕıodo

A Tabela 52 apresenta todas as unidades curriculares obrigatórias para o oitavo peŕıodo
do BES da UTFPR-DV.
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Tabela 52: Peŕıodo 8 do BES – Áreas do Conhecimento, Unidades Curriculares e Cargas
Horárias.

OITAVO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h)

AC UNIDADE CURRICULAR EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

ENSOFT Integração Cont́ınua 2 1 45
HUMAN Mercado Produtor De Software 1 2 45
COMP Segurança e Auditoria em Sistemas 2 2 60

Carga Horária total do Peŕıodo 150
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – UC Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade Prática Presencial
semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 53: Integração Cont́ınua (IC28S) – Peŕıodo 8

Nome da Unidade Curricular Integração Cont́ınua

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas Aplicadas à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular IC28S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Gerência de Configuração

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo atuar em sistemas de software em desenvol-
vimento, (1) aplicando técnicas de integração cont́ınua em sistemas heterogêneos, (2)
criando ambientes de integração automatizadas e pipelines, (3) explorando recursos de
monitoramento de ambientes integrados.

Tabela 54: Mercado Produtor De Software (MR28S) – Peŕıodo 8

Nome da Unidade Curricular Mercado Produtor De Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas Aplicadas à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular MR28S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 2 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo explorar aspectos do mercado de desenvolvi-
mento de software, (1) avaliando modelos de negócios para o mercado de software global
e (2) estudando tendências em digitalização e relações entre tecnologia e negócios. O
estudante também será capaz de (3) projetar modelos de negócios sustentáveis, (4)
aplicando conceitos de inovação tecnológica, (5) estabelecendo modelos de propriedade
intelectual e (6) considerando regulamentações, incentivos governamentais, ambientes
de fomento e modelos de financiamento.
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Tabela 55: Segurança e Auditoria em Sistemas (SA28S) – Peŕıodo 8

Nome da Unidade Curricular Segurança e Auditoria em Sistemas

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular SA28S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Rede de Computadores

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular é investigar as principais questões associadas à
segurança de sistemas computacionais, bem como aplicar técnicas e mecanismos para
assegurar as propriedades de segurança, e investigar os problemas de segurança compu-
tacional, utilizando as técnicas e ferramentas dispońıveis para mitigá-los, considerando
(1) prinćıpios e propriedades fundamentais para segurança computacional; (2) conceitos
e aplicações de criptografia simétrica e assimétrica; (3) autenticação e controle de
acesso; (4) segurança de sistemas e aplicações; (5) segurança em redes de computadores;
(6) auditoria de sistemas computacionais.
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5.3.9 Unidades Curriculares Optativas

Após estar periodizado no quinto peŕıodo do curso, o estudante do BES pode iniciar a
execução de suas unidades curriculares optativas. As unidades curriculares do BES se
dividem em duas modalidades:

• Optativas profissionalizantes espećıficas: são UCs com conteúdos técnicos, práticos
ou teóricos que são úteis na formação profissional espećıfica, e estão relacionados
às quatro principais áreas de conhecimento do curso, sendo elas “Fundamentos
de Análise e Programação”, “Fundamentos de Computação”, “Métodos e Técnicas
aplicados à Engenharia de Software”, e “Śıntese e Integração do Conhecimento”; e

• Optativas da área de Ciências Sociais e Humanidades: são UCs com conteúdos
diversos da grande área de ciências humanas, organizadas na área de conhecimento
“Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software”. Obrigatoriamente, os
estudantes do BES devem cursar, no mı́nimo, 10% da carga horária das UCs do
curso em unidades dessa área.

No total, é previsto que o estudante deva cursar, no mı́nimo, 225 horas em UCs
optativas. De modo a fazer com que o estudante cumpra 10% da carga horária em
humanidades, ele deve, obrigatoriamente, cursar no mı́nimo 60 horas em UCs optati-
vas da área de conhecimento “Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software”.
Consequentemente, 165 horas restantes devem ser dedicadas a UCs de outras áreas do
conhecimento do curso.

O BES oferece uma variedade de unidades curriculares optativas, permitindo ao estu-
dante ser o protagonista no enfoque da sua formação. O BES oferece algumas unidades
curriculares de importância para a formação dos estudantes, como definidos por leis,
decretos e resoluções:

• Libras 1 e Libras 2, seguindo o Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 200526.

• Sociedade e Meio Ambiente e Govenrança de TI verde, seguindo a Lei nº 9.795, de
27 de abril de 199927 e Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 200228.

• Direitos Humanos, seguindo a Resolução nº 1, de 30 de maio de 201229 e Parecer
CNE/CP nº: 8/201230.

• História e Cultura Afro-brasileira e Estudos Culturais e Relações Étnicos Raciais,
seguindo o Parecer nº: CNE/CP 003/200431 e a Resolução nº 1, de 17 de junho de
200432.

• Saúde e Segurança no Trabalho, seguindo a Lei nº 13.425, de 30 de março de 201733.

26Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
27Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
28Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm
29Acesse: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf
30http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=

10389-pcp008-12-pdf&category_slug=marco-2012-pdf&Itemid=30192
31Acesse: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf
32Acesse: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
33Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm
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A Figura 5 apresenta a matriz curricular elaborada para representar as unidades cur-
riculares optativas do curso de BES da UTFPR-DV. Na matriz representada graficamente
pela Figura 5 são apresentadas as dependências e relações entre as unidades curriculares,
bem como pré-requisitos em relação às unidades curriculares obrigatórias, apresentadas na
Matriz Curricular da Figura 4. Cada unidade curricular é representada por uma referência
na matriz, na qual o nome completo de cada unidade também é apresentado. Por fim,
informações tais como, carga horária total, quantidade de atividades práticas, quantidade
de atividades teóricas, e total de aulas semanais também são explicitados.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – Campus Dois Vizinhos

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
MATRIZ CURRICULAR

5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

DESENVOLVIMENTO 
DE JOGOS

O5.1

INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS

O5.2

FRAMEWORKS WEB

O6.4
TÓPICOS ESPECIAIS 

EM 
DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE

O6.5
P P M P
1 1 1 2
1 1 2 2

PE PE PE PE
2.1 30 2.3, 3.2 30 5.2 45 2.1, 4.2 60

INTRODUÇÃO À 
TEORIA DA 

COMPUTAÇÃO

O5.3

VISÃO 
COMPUTACIONAL

O5.4

REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS

O6.6
GERÊNCIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE 
REDES DE 

COMPUTADORES

O6.7

EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO

O7.6

GAME DESIGN

O7.7

GOVERNANÇA DE TI 
VERDE

O8.3
TÓPICOS ESPECIAIS 

EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

O8.4
C C C C C C C C
2 2 2 2 2 1 2 2
2 1 1 1 1 2 0 1

PE PE PE PE PE PE PE PE
1.2 60 2.1 45 2.2, 3.1 45 4.3 45 5.3 45 5.3 45 30 45

BANCOS DE DADOS 
NÃO RELACIONAIS

O5.5

COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA

O5.6

PROJETO E ANÁLISE 
DE ALGORITMOS

O6.8 FUNDAMENTOS DE 
ROBÓTICA E 
SISTEMAS 

AUTÔNOMOS INTELIG
ENTES

O6.9
C C C C
2 2 2 2
1 1 1 2

PE PE PE PE
2.3 45 2.2, 3.1 45 4.1 45 60

TÓPICOS ESPECIAIS 
EM ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

O5.7

MODELAGEM DE 
PROCESSOS

O5.8
PRÁTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO 
ENXUTO DE 
SOFTWARE

O7.1
DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE 
EDUCATIVO

O7.2
EXPERIMENTAÇÃO 

EM ENGENHARIA DE 
SOFTWARE

O7.8
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE BASEADA 
EM BUSCA

O7.9
E E E E E E
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1

PE PE PE PE PE PE
1.5 30 2.5 30 2.6 30 3.2, 5.3 30 6.1 45 6.3 30

INGLÊS 
INSTRUMENTAL

O5.9

SOCIEDADE E MEIO 
AMBIENTE

O6.1

DIREITOS HUMANOS

O7.3

LIBRAS 1

O7.4

LIBRAS 2

O8.1

QUALIDADE DE VIDA

O8.2

HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA

O8.5
ESTUDOS CULTURAIS 
E RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS

O8.6
H H H H H H H H
2 2 2 2 2 1 2 3
0 0 0 0 0 1 0 0

PE PE PE PE PE PE PE PE
30 30 30 30 O7.4 30 30 30 45

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

O6.2

DESIGN DE 
PROCESSOS

O6.3
DESIGN DE 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

O7.5
SAÚDE E 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO

O8.7
I I I H
1 2 1 2
1 6 7 0

SIC SIC EXT SIC EXT PE
30 120 120 30

Legenda:
Áreas de Conhecimento:

NOME DA DISCIPLINA

A Identificador
  FUNDAMENTOS DE ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO B núcleo da disciplina   TIPOS DE NÚCLEOS 2475 h carga horária total UCs obrigatórias

  FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS APLICADOS À COMPUTAÇÃO C CH teórica   B - Conteúdos Básicos 225 h carga horária total UCs optativas

  FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO D CH prática   P - Conteúdos Profissionalizantes 60 h carga horária TCC 2

  ASPECTOS HUMANOS APLICADOS À ENGENHARIA DE SOFTWARE   PE - Conteúdos Profissionalizantes Específicos 400 h carga horária de Estágio

  MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS À ENGENHARIA DE SOFTWARE CÓDIGO NÚCLEO E disciplina extensionista   SIC - Síntese e Integração do Conhecimento 40 h carga horária de Atividades Complementares

  SÍNTESE E INTEGRAÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉ-REQUISITOS F carga horária total 3200 h carga horária total do curso

Figura 5: Matriz das Unidades Curriculares Optativas do BES da UTFPR-DV (Nova Matriz)
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Nas Tabelas 56 a 91, são apresentadas as UCs optativas, organizadas por área de
conhecimento, assim como a carga horária total de cada uma delas. O objetivo da oferta
de tais unidades curriculares é propiciar ao estudante a possibilidade de aprofundamento
em tópicos diversos de seus interesses pessoal ou profissional. Uma śıntese sobre as UCs
optativas do BES pode ser traçada da seguinte forma:

• ao todo, 34 (trinta e quatro) UCs optativas profissionalizantes são disponibilizadas;

• 1440 horas ao todo, sendo necessárias 225 horas para formação;

• 4 (quatro) UCs são da área “Fundamentos de Análise e Programação”;

• 9 (nove) pertencem à área“Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software”;

• 6 (seis) são da área “Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software”;

• 12 (doze) pertencem à área de conhecimento “Fundamentos de Computação”; e

• 3 (três) são da área “Śıntese e Integração do Conhecimento”.

Fundamentos de Análise e Programação

Tabela 56: Unidades Curriculares Optativas por Área de Conhecimento: Fundamentos de
Análise e Programação.

Fundamentos de Análise e Programação CARGA HORÁRIA (h)

UNIDADES CURRICULARES EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

Desenvolvimento de Jogos 1 1 30
Integração de Sistemas 1 1 30
Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software 2 2 60
Frameworks Web 1 2 45

Carga Horária total da Área 165
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – unidade curricular Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade
Prática Presencial semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 57: Desenvolvimento de Jogos (DJ29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Desenvolvimento de Jogos

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular DJ29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação Orientada a Objetos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo criar jogos, incluindo (1) fundamentos de
desenvolvimento de jogos, (2) fundamentos de modelagem de jogo, (3) modelagem de
jogos e (4) aplicação de bibliotecas/frameworks para desenvolvimento de jogos.

75



Tabela 58: Integração de Sistemas (IS29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Integração de Sistemas

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular IS29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa A unidade curricular tem como objetivos (1) definir, criar e comparar mecanismos
de integração entre sistemas de software, (2) caracterizando os principais desafios de
integração, (3) as principais abordagens e (4) padrões de integração.

Tabela 59: Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software (TD29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular TD29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação Orientada a Objetos e Programação para Web 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa O objetivo da unidade curricular é compreender uma (1) linguagem de programação
emergente, ou uma linguagem de programação para atender uma demanda regional e
as (2) técnicas de desenvolvimento de software associados à linguagem.

Tabela 60: Frameworks Web (FW29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Frameworks Web

Área de Conhecimento Fundamentos de Análise e Programação
Código da Unidade Curricular FW29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação para Web 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 2 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo aplicar frameworks para o desenvolvimento
web: distinguindo tipos de frameworks e analisando suas vantagens (1) e aplicando
frameworks para o desenvolvimento do back-end (2) e do front-end de aplicações web
(3).
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Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software

Tabela 61: Unidades Curriculares Optativas por Área de Conhecimento: Aspectos
Humanos aplicados à Engenharia de Software.

Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software CARGA HORÁRIA (h)

UNIDADES CURRICULARES EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

Qualidade de Vida 1 1 30
Direitos Humanos 2 0 30
Inglês Instrumental 2 0 30
História e Cultura Afro-Brasileira 2 0 30

Estudos Culturais e Relações Étnico-Raciais 3 0 45
Libras 1 2 0 30
Libras 2 2 0 30
Sociedade e Meio Ambiente 2 0 30
Saúde e Segurança no Trabalho 2 0 30

Carga Horária total da Área 285
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – unidade curricular Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade
Prática Presencial semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 62: Qualidade de Vida (QU29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Qualidade de Vida

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular QU29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-erquisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo estimular o desenvolvimento pessoal e
profissional dos estudantes por meio do estudo e aplicação de (1) conceitos sobre
inteligência emocional e autoconhecimento , (2) técnicas de autodesenvolvimento,
produtividade e vida equilibrada, (3) estratégias de planejamento de carreira e análise
de soft skills.

Tabela 63: Direitos Humanos (DH29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Direitos Humanos

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular DH29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa O objetivo da unidade curricular é analisar a (1) história e as conquistas da área dos
direitos humanos ao longo do tempo, compreender as (2) legislações da área e analisar
os principais (3) desafios contemporâneos dos direitos humanos.
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Tabela 64: Inglês Instrumental (IN29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Inglês Instrumental

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular IN29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver habilidades da ĺıngua inglesa para
fins acadêmicos de inglês, incluindo (1) estratégias de leitura e compreensão de textos
acadêmico. O estudante também será capaz de (2) identificar a composição de um
texto acadêmico em ĺıngua inglesa e (3) utilizar vocabulário do contexto empresarial.

Tabela 65: História E Cultura Afro-Brasileira (HB29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular História E Cultura Afro-Brasileira

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular HB29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa O objetivo geral da unidade curricular é compreender os aspectos básicos da cultura
afro brasileira e sua contribuição na formação da sociedade brasileira, considerando:
a (1) história da cultura afro brasileira e as influências da diversidade étnico-racial e
étnico-social; o (2) processo de naturalização da pobreza no Brasil; e (3) igualdade
juŕıdica e desigualdade social.

Tabela 66: Estudos Culturais E Relações Étnico-Raciais (EC29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Estudos Culturais E Relações Étnico-Raciais

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular EC29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 3 Prática 0 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo geral da unidade curricular é compreender a (1) história africana e ind́ıgena
no Brasil; a (2) diversidade étnico-racial e étnico-social; compreender a legislação
sobre a (3) educação para as relações étnico-raciais em estabelecimentos de ensino;
analisar (4) conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e
discriminação; analisar (5) configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil,
entre as abordagens acadêmicas e sociais; compreender (6) o processo de naturalização
da pobreza e a formação da sociedade brasileira e a igualdade juŕıdica e desigualdade
social; conhecer a conceituação histórica e filosófica de (7) Gênero, corpo e sexualidade;
além disso, conhecer os (8) estudos feministas e a cultura patriarcal; por fim, analisar
as (9) perspectivas culturalistas no contexto da educação especial e inclusão.
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Tabela 67: Libras 1 (LB29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Libras 1

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular LB29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa O objetivo da unidade curricular é divulgar e ensinar a ĺıngua dos surdos para atender
a legislação vigente e atender as reivindicações dos surdos, considerando: a organização
e o significado de (1) ĺınguas de sinais e minoria lingúıstica; (2) as diferentes ĺınguas de
sinais; o (3) status da ĺıngua de sinais no Brasil; a (4) cultura surda; a (5) organização
lingúıstica da Libras para usos informais e cotidianos, o vocabulário, a morfologia, a
sintaxe e a semântica; por fim, (6) a expressão corporal como elemento lingǘıstico.

Tabela 68: Libras 2 (LI29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Libras 2

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular LI29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Libras 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa O objetivo da unidade curricular é caracterizar (1) a educação dos surdos no Brasil;
realizar estudos sobre a (2) cultura surda e a produção literária; aprofundar os
conhecimentos sobre Libras (3) empregando a Libras em situações discursivas formais,
vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica; (4) praticar o uso da Libras em situações
discursivas mais formais.

Tabela 69: Sociedade e Meio Ambiente (SM29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Sociedade e Meio Ambiente

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular SM29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem como objetivo conscientizar e capacitar estudantes para
conhecer o desenvolvimento sustentável em suas diversas correntes; compreender a
interação entre o meio ambiente e a sociedade, assim como a crise sócio ambiental e
os desafios para o desenvolvimento sustentável. Para atingir esse objetivo, o estudante
deve desenvolver conhecimento sobre os seguintes pontos: desenvolvimento sustentável
em suas diversas abordagens. A crise ecológica e social e as cŕıticas ao modelo de
desenvolvimento. A tecnologia e seus impactos sócio ambientais.
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Tabela 70: Saúde e Segurança no Trabalho (SS29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Saúde e Segurança no Trabalho

Área de Conhecimento Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular SS29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Promover a aquisição de conhecimentos e conscientização da importância da adequação
do trabalho ao homem, tanto no sentido antropocêntrico, biomecânico, como de
produtividade, e do gerenciamento da Segurança do Trabalho nas diversas áreas da
Engenharia, visando sua aplicação na atividade profissional.

Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software

Tabela 71: Unidades Curriculares Optativas por Área de Conhecimento: Métodos e
Técnicas aplicados à Engenharia de Software.

Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software CARGA HORÁRIA (h)

UNIDADES CURRICULARES EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

Tópicos Especiais em Engenharia de Software 1 1 30
Modelagem de Processos 1 1 30
Experimentação em Engenharia de Software 1 2 45
Engenharia de Software Baseada em Busca 1 1 30
Práticas de Desenvolvimento Enxuto de Software 1 1 30
Desenvolvimento de Software Educativo 1 1 30

Carga Horária total da Área 195
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – unidade curricular Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade
Prática Presencial semanal, CHT – Carga Horária Total.

Para cada unidade curricular listada na tabela de optativas, deverá ser preenchida a tabela
a seguir:

Tabela 72: Tópicos Especiais em Engenharia de Software (TS29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Tópicos Especiais em Engenharia de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular TS29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Fundamentos em Engenharia de Software

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo apresentar e discutir sobre (1) estado da arte
da Engenharia de Software.
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Tabela 73: Modelagem de Processos (MP29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Modelagem de Processos

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular MP29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Requisitos de Software

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver modelagem de processos a partir
da compreensão dos (1) conceitos de processos de negócios, aplicação de (2) técnicas
de modelagem de processos e regras de negócio e (3) conceitos de gestão de processos
de negócio usando BPM e BPMN.

Tabela 74: Experimentação em Engenharia de Software (EE29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Experimentação em Engenharia de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular EE29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 2 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenhar estudos experimentais em Enge-
nharia de Software, incluindo (1) prinćıpios gerais de experimentação, (2) Engenharia
de Software baseada em Evidência, (3) Survey, (4) Estudo de Caso e (5) Experimento.

Tabela 75: Engenharia de Software Baseada em Busca (EB29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Engenharia de Software Baseada em Busca

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular EB29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Fundamentos de Sistemas Inteligentes

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo compreender como problemas relacionados
à Engenharia de Software podem ser reformulados e modelados como problemas
otimização para serem resolvidos, incluindo (1) conceitos de Engenharia de Software
basedo em busca, (2) algoritmos de busca e (3) avaliar a efetividade de algoritmos
de busca. O estudante também será capaz de (4) aplicar algoritmos de busca em
problemas de Engenharia de Software.

Tabela 76: Práticas de Desenvolvimento Enxuto de Software (DE29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Práticas de Desenvolvimento Enxuto de Software

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular DE29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Processo de Produção

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo apresentar práticas de desenvolvimento
enxuto de software apresentando (1) estratégias para desenvolvimento enxuto (2)
práticas de desenvolvimento enxuto (2) Documentação de software em processos
enxutos e (3) Ferramentas e frameworks de apoio ao desenvolvimento enxuto.
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Tabela 77: Desenvolvimento de Software Educativo (DS29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Desenvolvimento de Software Educativo

Área de Conhecimento Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software
Código da Unidade Curricular DS29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Programação Orientada a Objetos e Interação Humano-Computador

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver software educativo: (1) Caracteri-
zando as diferentes teorias de aprendizagem, (2) Fundamentando a criação de software
educativo, (3) Modelando software educativo, e (4) Avaliando a qualidade de software
educativo.

Fundamentos de Computação

Tabela 78: Unidades Curriculares Optativas por Área de Conhecimento: Fundamentos de
Computação.

Fundamentos de Computação CARGA HORÁRIA (h)

UNIDADES CURRICULARES EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

Game Design 1 2 45
Tópicos Especiais em Ciência da Computação 2 1 45
Banco de Dados não Relacionais 2 1 45
Projeto e Análise de Algoritmos 2 1 45
Experiência do Usuário 2 1 45
Visão Computacional 2 1 45
Computação Gráfica 2 1 45
Introdução à Teoria da Computação 2 2 60
Redes Neurais Artificiais 2 1 45
Gerência e Administração de Redes de Computadores 2 1 45
Fundamentos de Robótica e Sistemas Autônomos Inteligentes 2 2 60
Governança de TI Verde 2 0 30

Carga Horária total da Área 555
Carga Horária total de Extensão 0

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – unidade curricular Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade
Prática Presencial semanal, CHT – Carga Horária Total.

Tabela 79: Game Design (GD29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Game Design

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular GD29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Interação Humano-Computador

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 2 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo atuar no projeto de jogos digitais (games):
(1) Caracterizando jogos e jogos digitais; (2) Descrevendo a história dos jogos digitais;
(3) Caracterizando os prinćıpios e elementos do design de jogos; (4) Produzindo
documentação; e (5) Prototipando.
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Tabela 80: Tópicos Especiais em Ciência da Computação (TE29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Tópicos Especiais em Ciência da Computação

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular TE29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é apresentar e discutir sobre (1) tópicos da ciência
da computação a serem estudados na unidade curricular, usar (2) técnicas da ciência
da computação, relacionadas aos tópicos de estudo na resolução de problemas, por
fim, apresentar e discutir sobre (3) práticas e pesquisas emergentes sobre os tópicos de
estudo.

Tabela 81: Bancos de Dados Não Relacionais (BN29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Bancos de Dados Não Relacionais

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular BN29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é implementar bases de dados considerando modelos
de dados relacionais e não relacionais, aplicando esses modelos em diferentes sistemas
de banco de dados, com diferentes arquiteturas, linguagens de consulta e mecanismos
de persistência de dados, considerando para tal o estudo de (1) fundamentos de bancos
de dados não relacionais, das (2) diferenças entre bancos relacionais e não relacionais,
dos (3) modelos de bancos de dados não relacionais: orientados a chave-valor, a famı́lia
de colunas, a documentos e a grafos, e das diferentes (4) aplicações de bancos de dados
não relacionais.

Tabela 82: Projeto e Análise de Algoritmos (PA29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Projeto e Análise de Algoritmos

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular PA29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos e Estrutura de Dados 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Ao final da unidade curricular o estudante será capaz de entender a importância e
aplicabilidade da análise de algoritmos, conhecer fundamentos para o (1) calcular sua
complexidade, os paradigmas para (2) projeto de algoritmos e a (3) análise destes em
diferentes cenários, quando implementados de forma (4) iterativa ou (5) recursiva, além
de (6) identificar problemas de natureza P, NP e NP-completos.
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Tabela 83: Experiência do Usuário (EU29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Experiência do Usuário

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular EU29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é compreender as fases de um projeto de produto
digital focado na qualidade da (1) experiência do usuário e utilizar métodos e
ferramentas adequados nessas fases que são: (2) estratégia do produto, (3) ideação, (4)
arquitetura da informação, (5) design de interação e (6) testes com usuário.

Tabela 84: Visão Computacional (VC29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Visão Computacional

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular VC29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algoritmos 2

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Permitir que o estudante aplique técnicas de visão computacional, embasando os (1)
conceitos introdutórios, para aplicar técnicas de (2) pré-processamento, (3) filtragem,
(4) segmentação, (5) compressão de imagens e (6) morfologia matemática em imagens
digitais. A partir destes conceitos utilizar técnicas de (7) reconhecimento de padrões
em (8) aplicações da visão computacional.

Tabela 85: Computação Gráfica (CG29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Computação Gráfica

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular CG29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:

Pré-requisitos: Álgebra Linear e Algoritmos e Estrutura de Dados 1
Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3

Carga Horária Total da Unidade Curricular 45
Ementa Desenvolver sistemas computacionais envolvendo técnicas de computação gráfica 2D

e 3D. Primeiramente o estudante deve compreender alguns (1) Fundamentos acerca
da Computação Gráfica para assim, (2) modelar objetos que serão posicionados por
meio de (3) transformações geométricas, também utilizadas para (4) posicionar a
câmera e realizar a projeção das imagens na tela. Todas estas operações deverão
ser implementadas por meio de (5) bibliotecas gráficas.
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Tabela 86: Introdução à Teoria da Computação (TC29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Introdução à Teoria da Computação

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular TC29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Matemática Discreta

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo permitir que o estudante demonstre correta-
mente problemas computacionais por meio de técnicas da Teoria da Computação, sendo
elas: (1) autômatos deterministas e não-deterministas, (2) gramáticas e expressões
regulares, e (3) Máquina de Turing. O estudante também será capaz de (4) identificar
problemas computacionais e os atuais limites da computação, por meio da análise da
computabilidade e complexidade desses problemas.

Tabela 87: Redes Neurais Artificiais (RN29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Redes Neurais Artificiais

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular RN29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Algebra Linear e Algoritmos e Estrutura de Dados 1

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa Conhecer os (1) conceitos básicos de Redes Neurais Artificiais (RNAs) e seus principais
modelos, a utilização de (2) redes neurais multicamadas, para analisar o compor-
tamento desses modelos, suas capacidades fundamentais e limitações, possibilitando
a utilização destas técnicas na resolução de problemas práticos. Tais conceitos são
importantes para solucionar problemas que envolvam (3) aprendizagem supervisionada
e não supervisionada, em aplicações de (4) reconhecimento de padrões, seja utilizando
técnicas tradicionais ou (5) avançadas em RNAs.

Tabela 88: Gerência e Administração de Redes de Computadores (GR29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Gerência e Administração de Redes de Computadores

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular GR29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Redes de Computadores

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 1 Total 3
Carga Horária Total da Unidade Curricular 45

Ementa O objetivo da unidade curricular é elaborar projetos de redes e compreender conceitos
de qualidade de serviço, bem como compreender aspectos de gerenciamento de redes de
computadores, considerando (1) redes locais; (2) equipamentos de conectividade; (3)
projeto de redes; (4) gerência de redes de computadores; (5) administração de redes
de computadores e; (6) qualidade de serviço em redes de computadores.
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Tabela 89: Fundamentos de Robótica e Sistemas Autônomos Inteligentes (FR29S) –
Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Robótica e Sistemas Autônomos Inteligentes

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular FR29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 2 Total 4
Carga Horária Total da Unidade Curricular 60

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo aplicar conceitos de robótica (1), com uma
ênfase principal no desenvolvimento de sistemas autônomos inteligentes. Para se chegar
ao objetivo, primeiro é necessário estudar os tipos de robôs existentes e seus atuadores
(2) assim como os tipos de sensores e seus dados (3). Será estudado o Robot Operating
System (ROS) em sua segunda versão (4). Para desenvolver e modelar sistemas
robóticos, será estudado simuladores (5). Então será estudado sistemas autônomos
e seus conceitos (6), técnicas de controle (7) e processamento de sinais de sensores (8).

Tabela 90: Governança de TI Verde (GV29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Governança de TI Verde

Área de Conhecimento Fundamentos de Computação
Código da Unidade Curricular GV29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 0 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem como objetivo conscientizar e capacitar estudantes em
relação à redução dos impactos dos recursos tecnológicos no meio ambiente por meio de
práticas de T.I verde. Para atingir esse objetivo, o estudante deve diferenciar conceitos
e terminologias e descrever a importância da TI verde (1), descrever arquétipos da
governança de TI e seus padrões (2), comparar mecanismos para implementação da
Governança de TI (3) e também ser capaz de analisar e debater sobre os impactos da
TI Verde organizações e o negócios.

Śıntese e Integração de Conhecimento

Tabela 91: Unidades Curriculares Optativas por Área de Conhecimento: Śıntese e
Integração do Conhecimento.

Śıntese e Integração do Conhecimento CARGA HORÁRIA (h)

UNIDADES CURRICULARES EXT.
PRESENCIAL

TOTAL
AT AP

Resolução de Problemas 1 1 30
Design de Processos X 2 6 120
Design de Produtos e Serviços X 1 7 120

Carga Horária total da Área 270
Carga Horária total de Extensão 240

Legenda: AC – Área de Conhecimento, EXT. – unidade curricular Extensionista, AT – Atividade Teórica Presencial semanal, AP – Atividade
Prática Presencial semanal, CHT – Carga Horária Total.
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Tabela 92: Resolução de Problemas (RP29S) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Resolução de Problemas

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular RP29S

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim Não X

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 1 Total 2
Carga Horária Total da Unidade Curricular 30

Ementa Esta unidade curricular tem por objetivo compreender como resolver problemas
recorrentes e novos ao longo do processo de desenvolvimento de software, incluindo as
fases (1) análise do problema, (2) desenvolvimento de algoritmos, (3) desenvolvimento
da solução e (4) verificação e validação.

Tabela 93: Design de Processos (DP10I) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Design de Processos

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular DP10I

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim X Não

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos:

Carga Horária Presencial (h) Teórica 2 Prática 6 Total 8
Carga Horária Total da Unidade Curricular 120

Ementa Produzir ativo de mensuração de solução de problema, seja por meio de proposição
de melhoria, desenvolvimento de soluções tecnológicas e/ou processuais, realização de
testes ou mesmo desenvolvimento de protótipos conceituais, a partir de demandas
oriundas do setor produtivo, do setor de serviços ou da sociedade por meio de
metodologia de desenvolvimento de projetos. Estabelecer condições de contorno de
problemáticas de diferentes contextos aplicados a setores produtivos por meio de
técnicas e aplicações de conhecimentos e leis de fenômeno natural. Delimitar propostas
de solução de problemas aplicados por meio de técnicas de resolução de problemas.
Analisar problemáticas de diferentes contextos aplicados a setores produtivos por meio
do racioćınio lógico-matemático e computacional. Analisar, por meio de ferramentas
tecnológicas, as propostas de soluções de problemas aplicados ao contexto delimitado.
Propor soluções tecnológicas e/ou processuais viáveis e implantáveis em contextos
delimitados e espećıficos.

Tabela 94: Design de Produtos e Serviços (DP10R) – Peŕıodo Opt

Nome da Unidade Curricular Design de Produtos e Serviços

Área de Conhecimento Śıntese e Integração do Conhecimento
Código da Unidade Curricular DP10R

Modalidade da Unidade Curricular Presencial X Não presencial
Unidade Curricular de caráter Extensionista Sim X Não

Idioma da Unidade Curricular Português X Inglês Outro:
Pré-requisitos:

Carga Horária Presencial (h) Teórica 1 Prática 7 Total 8
Carga Horária Total da Unidade Curricular 120

Ementa Propor soluções, melhorias ou mesmo produtos e serviços, sejam de caráter tecnológico
ou conceitual por meio de desenvolvimento de projeto e técnicas de resolução de
problemas em contextos empresariais ou de sociedade. Aplicar ferramentas de
investigação de problemas e de desenvolvimento de soluções inovadoras em contextos
empresariais ou de sociedade delimitados. Analisar diferentes abordagens de resolução
de problemas e metodologias de criação aplicados ao desenvolvimento de soluções
inovadoras. Avaliar propostas de soluções de problemáticas em contextos reais. Propor
soluções tecnológicas de produtos e/ou serviços viáveis e implantáveis em contextos
empresariais ou de sociedade.
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5.3.10 Distribuição das unidades curriculares por área de conhecimento

Nas Tabelas 95 a 100 são apresentadas as distribuições das unidades curriculares regulares,
de acordo com a área de conhecimento. Para cada unidade, lista-se a carga horária em
hora-relógio e a porcentagem de carga horária em relação à carga total das unidades
curriculares do curso. Vale ressaltar, na Tabela 97, as unidades curriculares para o ciclo
de Humanidades, visto que há a obrigatoriedade de 10% nessa área.

Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação

A Tabela 95 apresenta o catálogo de unidades curriculares da área de conhecimento de
“Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação”. A Tabela também indica que são
não são ofertadas unidades optativas para essa área, uma vez que ela faz parte do núcleo
básico do curso.

Tabela 95: Representação da distribuição das unidades curriculares para a área de
conhecimento “Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação”.

ÁREA DE CONHECIMENTO UNIDADES CURRICULARES CH (h)
% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Fundamentos
Matemáticos
aplicados à
Computação

Matemática Discreta 45

8,33%
Lógica para Computação 60

Álgebra Linear 60
Probabilidade e Estat́ıstica 60
Carga Horária total de UCs obrigatórias 225

Carga Horária de Optativas da Área 0

Fundamentos de Análise e Programação

A Tabela 96 apresenta o catálogo de unidades curriculares da área de conhecimento de
“Fundamentos de Análise e Programação”. A Tabela também indica que são ofertadas
165 horas em unidades curriculares optativas para essa área de conhecimento, divididas
em quatro unidades curriculares que foram especificadas na Tabela 56.

Tabela 96: Representação da distribuição das unidades curriculares para a área de
conhecimento “Fundamentos de Análise e Programação”.

ÁREA DE CONHECIMENTO UNIDADES CURRICULARES CH (h)
% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Fundamentos
de Análise

e Programação

Algoritmos 1 75

22,22%

Algoritmos 2 75
Algoritmos e Estruturas de Dados 1 60
Algoritmos e Estruturas de Dados 2 45
Programação Orientada a Objetos 60
Programação para Web 1 60
Programação para Web 2 60
Programação para Dispositivos Móveis 60
Programação Concorrente 60
Paradigmas de Programação 45
Carga Horária total de UCs obrigatórias 600

Carga Horária de Optativas da Área 165
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Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software

A Tabela 97 apresenta o catálogo de unidades curriculares da área de conhecimento de
“Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software”. A Tabela também indica que o
estudante pode cursar mais 60 horas de unidades curriculares optativas para essa área de
conhecimento, escolhendo ao menos duas dentre sete unidades curriculares optativas que
foram especificadas na Tabela 61.

Tabela 97: Representação da distribuição das unidades curriculares para a área de
conhecimento “Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software”.

ÁREA DE CONHECIMENTO UNIDADES CURRICULARES CH (h)
% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Ciências Humanas

História e Cultura Afro-Brasileira 30*

7,78%**

Estudos Culturais e Relações Étnico-Raciais 45*
Direitos Humanos 30*
Sociedade e Meio Ambiente 60*

Ciências Sociais
Aplicadas

Empreendedorismo e Inovação 30
Gestão de Pessoas 30
Mercado Produtor de Software 45
Governança de TI Verde 30*

Lingúıstica, Letras
e Artes

Inglês Instrumental 30*
Letramento Acadêmico 45
Libras 1 30*
Libras 2 30*

Saúde e Qual. de Vida
Qualidade de Vida 30*
Saúde e Segurança do Trabalho 30*

CH do ciclo de humanidades a ser cumprida com livre escolha do estudante 60 2,22%

CARGA HORÁRIA TOTAL 270 10% da CH total
Legenda: * – Unidade Curricular Optativa, ** – Carga Horária contando apenas unidades curriculares obrigatórias.

Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software

A Tabela 98 apresenta o catálogo de unidades curriculares da área de conhecimento de
“Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software”. A Tabela também indica
que são ofertadas 195 horas para essa área de conhecimento, divididas em seis unidades
curriculares que foram especificadas na Tabela 71.

Tabela 98: Representação da distribuição das unidades curriculares para a área de
conhecimento “Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software”.

ÁREA DE CONHECIMENTO UNIDADES CURRICULARES CH (h)
% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Métodos e Técnicas
aplicados à

Engenharia de Software

Fundamentos para Engenharia de Software 45

21,11%

Requisitos de Software 45
Processo de Produção de Software 60
Gerência de Configuração de Software 30
Modelagem de Software 60
Arquitetura de Software 60
Gestão de Projeto de Software 60
Teste de Software 60
Manutenção de Software 60
Qualidade de Software 45
Integração Cont́ınua 45
Carga Horária total de UCs obrigatórias 570

Carga Horária de Optativas da Área 195
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Fundamentos de Computação

A Tabela 99 apresenta o catálogo de unidades curriculares da área de conhecimento de
“Fundamentos de Computação”. A Tabela também indica que são ofertadas 480 horas
para essa área de conhecimento, divididas em onze unidades curriculares que foram
especificadas na Tabela 78.

Tabela 99: Representação da distribuição das unidades curriculares para a área de
conhecimento “Fundamentos de Computação”.

ÁREA DE CONHECIMENTO UNIDADES CURRICULARES CH (h)
% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Fundamentos de
Computação

Organização de Computadores 45

17,78%

Banco de Dados 1 75
Banco de Dados 2 60
Redes de Computadores 45
Sistemas Operacionais 60
Interação Humano Computador 45
Fundamentos de Sistemas Inteligentes 45
Sistemas Inteligentes aplicados à Engenharia de Software 45
Segurança e Auditoria em Sistemas 60
Carga Horária total de UCs obrigatórias 480

Carga Horária de Optativas da Área 555

Śıntese e Integração do Conhecimento

A Tabela 100 apresenta o catálogo de unidades curriculares da área de conhecimento
de “Śıntese e Integração do Conhecimento”. A Tabela também indica que são ofertadas
390 horas para essa área de conhecimento, divididas em quatro unidades curriculares que
foram especificadas na Tabela 91.

Tabela 100: Representação da distribuição das unidades curriculares para a área de
conhecimento “Śıntese e Integração do Conhecimento”.

ÁREA DE CONHECIMENTO
UNIDADES CURRICULARES CH (h)

% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Śıntese e Integração

do Conhecimento

Fábrica de Software 1 120

14,44%
Fábrica de Software 2 120
Design de Software 90
Trabalho de Conclusão de Curso 1 60
Carga Horária total de UCs obrigatórias 390

Carga Horária de Optativas da Área 270

A Tabela 101 resume a distribuição de cargas horárias para todas as áreas de co-
nhecimento do curso. Vale ressaltar que o estudante deve, obrigatoriamente, cursar no
mı́nimo 60 horas de UCs optativas de Humanidades, e dedicar as 180 horas restantes a
UCs optativas de outras áreas.
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Tabela 101: Representação da distribuição das unidades curriculares do curso de
Bacharelado em Engenharia de Software da UTFPR-DV.

ÁREA DE CONHECIMENTO REFERÊNCIA CH (h)
% da CH da área
em relação à CH
das UCs do curso

Fundamentos Matemáticos aplicados à Computação Tabela 95 225 8,33%
Fundamentos de Análise e Programação Tabela 96 600 22,22%
Aspectos Humanos aplicados à Engenharia de Software Tabela 97 210 7,78%
Métodos e Técnicas aplicados à Engenharia de Software Tabela 98 570 21,11%
Fundamentos de Computação Tabela 99 480 17,78%
Śıntese e Integração do Conhecimento Tabela 100 390 14,44%
CH total das UCs obrigatórias – 2460 91,67%

UCs optativas de Humanidades Tabela 61 60 2,22%
UCs optativas de outras áreas Tabelas 56 a 91 165 6,11%
CH total das UCs optativas – 225 8,33%

CH total das UCs – 2700 100%
Legenda: UC – Unidade Curricular.
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5.4 MATRIZ POR COMPETÊNCIAS

A definição da matriz em uma abordagem por competência pressupõe uma mudança de
paradigma no Ensino de Engenharia no Brasil. Nesta abordagem deve-se questionar os
procedimentos tradicionais baseados na transmissão de conteúdos e a avaliação pautada
em questionários e inventários. Volta-se a perspectiva de desenvolvimento de autonomia
do estudante que associe saberes, saber-fazer e saber-ser, mobilizados para resolver proble-
mas de caráter autêntico ou um conjunto de situações-problema. Para o desenvolvimento
de competências, é essencial a mobilização de maneira interiorizada de um conjunto de
recursos integrados conforme preconizado por Scallon (2015).

A competência é uma capacidade, uma potencialidade (não observável) ou, ainda, uma
caracteŕıstica permanente nos indiv́ıduos. Um indiv́ıduo é competente mesmo se estiver
momentaneamente inativo. A competência distingue-se, então, da noção de desempenho,
que é sua manifestação concreta (Scallon, 2015, p. 143). A competência é a capacidade que
uma pessoa tem de mobilizar ou mesmo utilizar com discernimento seus próprios recursos
ou outros exteriores. A mobilização desses recursos faz-se de maneira interiorizada, segura,
sem indecisão, sem hesitação. O indiv́ıduo mobiliza34 um conjunto integrado de recursos,
o que é diferente de uma simples adição ou justaposição de elementos. Esses recursos são
constitúıdos de saberes, de saber-fazer e saber-ser interiores ou exteriores ao sujeito. A
competência é uma capacidade revelada quando o indiv́ıduo é colocado em uma famı́lia
de situações-problemas, i.e., várias tarefas complexas que apresentam semelhanças. A
noção de competência diferencia-se da noção de objetivo, uma vez que diz respeito à
vida cotidiana, e não aos aspectos de ordem escolar. O essencial é conceber situações
que solicitem a capacidade de mobilização de recursos, o que é próprio fundamento da
definição de competência. As competências podem relacionar-se a tarefas profissionais ou
emanar de uma formação geral.

A motivação para a elaboração do curŕıculo do estudante de BES da UTFPR-DV
iniciou com a necessidade de adequação da matriz curricular às Diretrizes Curriculares,
tanto no âmbito institucional quando no âmbito nacional, especialmente as Diretrizes
Nacionais Curriculares para os cursos de Computação. A partir dessas diretrizes, houve
o incentivo da UTFPR em estabelecer competências comuns a seus diversos cursos de
Computação, de modo a promover um curŕıculo inovador, com posśıvel integração entre
cursos relacionados de diversos campi, a exemplo do curso de Engenharia de Software da
UTFPR Campus Cornélio Procópio.

Para suprir essa demanda, foi organizada a Oficina de Design de Cursos, durante os
meses de Setembro e Outubro de 2019, na qual participaram representantes dos NDEs
de sete cursos da área de Computação da UTFPR: Bacharelado em Ciência da Compu-
tação, por meio dos campi Campo Mourão, Medianeira, Ponta Grossa, e Santa Helena;
Bacharelado em Sistemas de Informação, por meio do Campus Curitiba; e Bacharelado em
Engenharia de Software, por meio dos campi Dois Vizinhos e Cornélio Procópio. Durante
esses encontros, foram definidas as competências em comum para todos os cursos, além de
competências e elementos de competência espećıficas para cada curso participante. Este
processo é detalhado na Seção 5.4.1 e as competências do egresso de BES da UTFPR-DV
foram apresentadas na Seção 5.1.2.

34Mobilizar é apelar para todos os recursos que dispõe, tanto os seus quanto aqueles que o cercam.
Mobilização de recursos está no coração da definição de competência.
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5.4.1 Processo de Construção do Curŕıculo por Competências

A Figura 6 apresenta o fluxo de atividades realizadas para a construção do curŕıculo
por competência. Toda a elaboração foi norteada pelo perfil do egresso, constrúıda a
partir de um levantamento com os egressos do curso em relação a posicionamento de
mercado regional e nacional, e sugestões de melhoria no curso. Adicionalmente, a Seção 4.6
apresenta o perfil do egresso do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, que é
refinado em competências apresentadas na Seção 5.1.2.

Figura 6: Atividades de Construção do Curŕıculo por Competências

Após as Oficinas de Design de Curso, as competências foram validadas pelo NDE
e sincronizadas com as habilidades esperadas pelo egresso de acordo com as Diretrizes
Nacionais para os cursos de Computação e o curso de Engenharia de Software. Em seguida,
foi realizado o mapeamento dos elementos de competência nas unidades curriculares
obrigatórias, pertencentes à Matriz Curricular do curso. Esta atividade resultou na
organização da Matriz apresentada na Figura 4.

A etapa seguinte consistiu na mobilização do corpo docente do BES para elaboração
dos Resultados de Aprendizagem (RAs) para cada unidade curricular. Os resultados de
aprendizagem:

... são declarações, do ponto de vista do estudante, indicando
o ńıvel cognitivo e de performance que se espera que o estu-
dante alcance como resultado do engajamento na experiência
de ensino e aprendizagem (Biggs e Tang, 2011).

Dessa forma, o RA esclarece de forma objetiva e mensurável o que se espera do
estudante ao final de um processo de ensino (no caso, uma unidade curricular). Con-
sequentemente, a elaboração de RAs auxilia a última etapa do processo de construção
do curŕıculo, que consiste no mapeamento entre (i) o que é esperado do estudante em
uma unidade curricular, com (ii) a competência esperada do egresso, permitindo assim
que o docente perceba e mensure o quanto um estudante está próximo de atingir uma
determinada competência.

A seguir, é apresentado o resultado do mapeamento entre RAs espećıficos de cada
unidade curricular obrigatória do curso de BES e os elementos de competência esperados
do egresso do curso de BES. Este mapeamento está organizado por competência, sendo elas
duas básicas comuns a todos os cursos de Computação da UTFPR, e três competências
espećıficas do curso de BES da UTFPR-DV, obtidas a partir de três perfis profissionais
esperados para o egresso: desenvolvedor, gerente e/ou empreendedor, e analista. Nas
Figuras 7 a 11, os resultados de aprendizagem (células nas planilhas) seguem a lógica
de internalização, mobilização e, por fim, a integralização de elementos de competência
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(colunas) ao longo dos peŕıodos e unidades curriculares do curso (linhas da planilha). Esta
organização prevê que:

• elementos de competência internalizados (em amarelo nas figuras) significam que
o estudante tem os primeiros contatos com determinado elemento de competência
na unidade curricular correspondente; ou seja, terminologias e teoria em relação
àquele elemento de competência é primeiro apresentado ao estudante nessas unidades
curriculares;

• elementos mobilizados (em verde) significam que o estudante terá a oportunidade de
utilizar habilidades, técnicas, e ferramentas aprendidas anteriormente, e mobilizá-las
na unidade curricular correspondente; ou seja, o estudante já internalizou alguns
elementos de competência em outras unidades curriculares e, consequentemente, irá
mobilizar esses conhecimentos em uma nova unidade curricular;

• elementos integralizados, ou certificados (em vermelho), significam que o estudante
terá a oportunidade de certificar que obteve determinado elemento de competência
na unidade curricular correspondente. Essa certificação pode ser realizada por meio
de avaliação, projeto, ou qualquer atividade que comprove que o estudante mobilizou
corretamente os saberes necessários para atingir determinada competência. Dessa
forma, uma vez que o estudante certifica uma competência, este não necessita mais
certificá-la no futuro.

5.4.2 Competência 1 (Básica)

A primeira competência básica diz respeito a“Resolver problemas estruturados de contexto
real, de maneira autônoma e eficaz, integrando interpretação de dados, modelagem da
solução por meio de racioćınio computacional, aplicação de técnicas e ferramentas com-
putacionais, e validação das soluções”. Espera-se que esta competência seja certificada
no quarto peŕıodo, e ela possui os seguintes elementos de competência:

• EC 1.1: “Interpretar os problemas estruturados em contextos reais de maneira
autônoma”;

• EC 1.2: “Delimitar problemas interpretados identificando as variáveis de entrada e
sáıda”;

• EC 1.3: “Modelar problemas delimitados aplicando técnicas e ferramentas computa-
cionais adequadas”;

• EC 1.4: “Implementar soluções de problemas modelados por meio de racioćınio
computacional de forma eficaz”; e

• EC 1.5: “Validar soluções de acordo com problemas modelados de forma eficaz”.

A Figura 7 apresenta os resultados de aprendizagem esperados para cada unidade
curricular do curso em relação a esta competência. Vale ressaltar que uma mesma unidade
curricular pode integralizar e mobilizar competências futuras, que serão apresentadas nas
figuras posteriores. Uma versão completa desta planilha, com o detalhamento de cada
RA, está dispońıvel no link.35

35Acesse: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EMua18wkUMrpnkKi6_

CRJdIZS3XOcC9oRodvG3af6xU/edit?usp=sharing (aba Resultados de Aprendizagem).
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Figura 7: Mapeamento de Resultados de Aprendizagem das Unidades Curriculares do
BES em relação à primeira Competência Básica do egresso.

5.4.3 Competência 2 (Básica)

A segunda competência básica diz respeito a “Investigar problemas de contexto real inte-
grando conhecimentos técnico-cient́ıficos da literatura, selecionando informações relevan-
tes e aplicando em soluções mais adequadas às contingências com integridade, autonomia
reflexiva e com senso cŕıtico”. Espera-se que esta competência seja certificada no quinto
peŕıodo, e ela possui os seguintes elementos de competência:

• EC 2.1: “Descrever situações envolvendo problemas de contexto real e fundamentado
na literatura técnico-cient́ıfica e em fontes fidedignas”;

• EC 2.2: “Problematizar situações de contexto real descritas”;

• EC 2.3: “Formular hipóteses a partir de problemas selecionados”;

• EC 2.4: “Definir métodos e estratégias ou procedimentos adequados para testar a
hipótese”;
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• EC 2.5: “Validar hipóteses aplicando métodos, estratégias ou procedimentos defini-
dos”;

• EC 2.6: “Analisar resultados de validação, replanejamento método, estratégia ou
procedimento de forma reflexiva”;

• EC 2.7: “Argumentar, de forma consistente e cŕıtica e pautado em conhecimentos
técnico-cient́ıficos da literatura, em defesa de resultados analisados”;

• EC 2.8: “Documentar o processo de desenvolvimento de projetos”.

A Figura 8 apresenta os resultados de aprendizagem esperados para cada unidade
curricular do curso em relação a esta competência. Vale ressaltar que uma mesma unidade
curricular pode integralizar e mobilizar competências futuras, que serão apresentadas nas
figuras posteriores.

Figura 8: Mapeamento de Resultados de Aprendizagem das Unidades Curriculares do
BES em relação à segunda Competência Básica do egresso.

5.4.4 Competência 3 (Espećıfica)

A terceira competência, espećıfica para o perfil de desenvolvedor, diz respeito a “Criar
produto de software para diferentes contextos organizacionais, de maneira autônoma,
colaborativa e ética, integrando interpretação e implementação de requisitos de software,
validação da solução por meio de normas e padrões de qualidade, técnicas e ferramentas
tradicionais e inovadoras”. Espera-se que esta competência seja certificada no sexto
peŕıodo, e ela possui os seguintes elementos de competência:
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• EC 3.1: “Interpretar requisitos de software para diferentes contextos organizacionais
buscando referências atualizadas na área”;

• EC 3.2: “Empregar técnicas e ferramentas tecnológicas adequadas para a implemen-
tação dos requisitos de software especificados”;

• EC 3.3: “Implementar produtos de software para diferentes contextos organizacionais
de maneira autônoma e colaborativa”; e

• EC 3.4: “Validar a solução de acordo com os requisitos especificados, e normas e
padrões de qualidade com ética”.

A Figura 9 apresenta os resultados de aprendizagem esperados para cada unidade
curricular do curso em relação a esta competência. Vale ressaltar que uma mesma unidade
curricular pode integralizar e mobilizar competências futuras, que serão apresentadas nas
figuras posteriores.

5.4.5 Competência 4 (Espećıfica)

A quarta competência, espećıfica para o perfil de gerente e/ou empreendedor, diz respeito
a “Gerenciar equipes multiprofissionais e com diversidade sociocultural e f́ısica, e recursos
materiais na condução de projetos de software, de forma sustentável, ética e empre-
endedora, conforme planejamento, execução, monitoramento de resultados por meio de
metodologias e ferramentas tecnológicas”. Espera-se que esta competência seja certificada
no sexto peŕıodo, e ela possui os seguintes elementos de competência:

• EC 4.1: “Interpretar domı́nios de problemas não estruturados a partir das necessi-
dades identificadas em diferentes contextos organizacionais de forma criativa”;

• EC 4.2: “Analisar dados dos domı́nios interpretados de forma cooperativa por meio
de ferramentas computacionais adequadas”;

• EC 4.3: “Criar processos para o desenvolvimento de software de forma sustentável
considerando os dados analisados”;

• EC 4.4: “Validar processos e produtos conforme normas e padrões de qualidade de
forma cooperativa”; e

• EC 4.5: “Documentar processos de desenvolvimento de software e da solução pro-
posta de forma ética”.

A Figura 10 apresenta os resultados de aprendizagem esperados para cada unidade
curricular do curso em relação a esta competência. Vale ressaltar que uma mesma unidade
curricular pode integralizar e mobilizar competências futuras, que serão apresentadas nas
figuras posteriores.

5.4.6 Competência 5 (Espećıfica)

A quinta e última competência, espećıfica para o perfil de analista, diz respeito a “Criar
processos para o desenvolvimento de software em diferentes contextos organizacionais, de
forma criativa, ética, sustentável e cooperativa, integrando análise de contexto, levan-
tamento de dados e documentação da solução por meio de ferramentas computacionais,
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Figura 9: Mapeamento de Resultados de Aprendizagem das Unidades Curriculares do
BES em relação à terceira Competência (desenvolvedor) do egresso.

normas e padrões de qualidade”. Espera-se que esta competência seja certificada no sétimo
peŕıodo, e ela possui os seguintes elementos de competência:

• EC 5.1: “Planejar a condução do projeto de software de acordo com as necessidades
organizacionais”;

• EC 5.2: “Selecionar metodologias gerenciais e ferramentas tecnológicas adequadas
aos planejamentos dos projetos de software”;

• EC 5.3: “Empregar metodologias gerenciais e ferramentas tecnológicas na condução
dos projetos de software de forma sustentável”;

• EC 5.4: “Monitorar projetos de software conforme planejamentos definidos”;
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Figura 10: Mapeamento de Resultados de Aprendizagem das Unidades Curriculares do
BES em relação à quarta Competência (gerente e/ou empreendedor) do egresso.

• EC 5.5: “Validar resultados do projeto de software conforme indicadores de desem-
penho previstos”;

• EC 5.6: “Promover o engajamento de equipes multiprofissionais e com diversidade
sociocultural e f́ısica, revelando atitude empreendedora e ética”; e

• EC 5.7: “Documentar processos de condução e resultados do projeto de software”.

A Figura 11 apresenta os resultados de aprendizagem esperados para cada unidade
curricular do curso em relação a esta competência. Vale ressaltar que as unidades curri-
culares dos peŕıodos seguintes são de formação complementar ao estudante; dessa forma,
os elementos de competência são apenas mobilizados a partir do sétimo peŕıodo.
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Figura 11: Mapeamento de Resultados de Aprendizagem das Unidades Curriculares do
BES em relação à quinta Competência (gerente e/ou empreendedor) do egresso.
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5.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

A Resolução nº 5/2016 (MEC, 2016), do Ministério da Educação, institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação e, em seu
artigo 7º define que o estágio supervisionado, deve ser:

...realizado preferencialmente ao longo do curso, sob a super-
visão 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 (MEC, 2016).

De acordo com o artigo 3º da Resolução Conjunta nº 1/2020 (UTFPR, 2020), que
institui o regulamento dos estágios curriculares supervisionados da UTFPR, o estágio
curricular supervisionado pode ser obrigatório (cuja carga horária é requisito para apro-
vação 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, os estudantes devem realizar o estágio obrigatório e podem realizar
o estágio não obrigatório. Ambas modalidades de estágio seguem as normas e diretrizes
dos documentos apresentados abaixo:

• Regulamento dos Estágio Curriculares Supervisionados dos Cursos de Bacharelado,
dos Cursos Superiores de Tecnologia e dos Cursos de Educação Profissional Técnica
de Nı́vel Médio da UTFPR (UTFPR, 2020);

• Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio dos estudantes
(Brasil, 2008a);

• Resolução nº 5/2016, do Ministério da Educação (MEC), que dispõe sobre as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação
(MEC, 2016);

• Resolução COGEP/UTFPR nº 142/2022, que dispõe sobre as diretrizes curriculares
dos cursos de graduação regulares da UTFPR (UTFPR, 2022a); e

• PPC do curso de Bacharelado em Engenharia de Software – contemplado pela demais
seções deste documento.

Além dos regulamentos acima, há também um regulamento complementar próprio
elaborado pelo NDE e aprovado pelo colegiado do curso (UTFPR-COENS, 2021a). Tal
documento está dispońıvel 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 estudantes 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 conta com oito caṕıtulos que apresentam: (i)
considerações preliminares; (ii) condições para a realização do estágio; (iii) matŕıcula e
duração do estágio curricular obrigatório; (iv) da utilização de atividades de pesquisa,
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extensão e inovação tecnológica como estágio curricular obrigatório; (v) avaliação do
estágio; (vi) avaliação de estágio pela banca examinadora; (vii) documentação; e (vii)
disposições finais. Destaca-se que todo o processo de estágio e sua evolução cont́ınua 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, 2016, 2019c).

Quanto à carga horária, o PPC prevê 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. Dessa
forma, o ECO do curso de BES está de acordo com (i) a Resolução CNE/CES nº 2/200736
do Ministério da Educação, que institui que os estágios e atividades complementares
não deverão exceder a 20% da carga horária total do curso; (ii) a Resolução CNE/CES
nº 5/2016 (MEC, 2016) que indica que as Instituições de Educação Superior deverão
estabelecer a regulamentação do estágio para os cursos de bacharelado; e (iii) a Resolução
COGEP/UTFPR nº 142/2012(UTFPR, 2022a), que estabelece que a carga mı́nima para
estágio curricular deverá ser de 360 horas para bacharelados.

Para a realização do ECO, o estudante deverá ter cumprido as unidades curriculares, no
mı́nimo, até o 6º (sexto) peŕıodo, com aproveitamento, desde que a área do conhecimento
de realização do estágio não implique em uso de conhecimentos ainda a serem adquiridos
em unidades curriculares do 7º (sétimo) peŕıodo ou do 8º (oitavo) peŕıodo do curso. Nesse
caso, a realização do estágio só ocorrerá após o estudante ter cursado com aproveitamento
a(s) unidade(s) curricular(es) que seja(m) base para um bom aproveitamento do estágio.
Cada caso será julgado pela coordenação do curso, junto com o responsável por estágios
do curso e do campus.

A Figura 12 apresenta um fluxograma com a visão geral do processo de estágio do BES
envolvendo o supervisor de estágio, o estudante, o PRAE e o orientador de estágio. É
importante destacar que o PRAE constantemente divulga tal processo entre os estudantes
para fomentar a prática do estágio assim que posśıvel por regulamento37.

Para avaliação do estágio, o estudante deverá redigir um Relatório Final de Estágio
Curricular Obrigatório e o apresentará para uma banca composta por docentes que irão
atribuir uma nota ao estudante, de acordo com critérios referentes à redação do relatório,
apresentação e clareza e segurança nas respostas dadas durante a arguição da banca.
Além da nota atribúıda pela banca avaliadora, a nota final do ECO será calculada pela
nota atribúıda pelo orientador de estágio, que avaliará os relatórios de acompanhamento
enviados pelo estudante, relatório de visita à UCE e relatório final de estágio do estudante.
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.
Tanto o cadastro quanto a operacionalização do termo de estágio são realizados pelo refe-
rido departamento por meio 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 tam-
bém com um Sistema Integrado de Atividades Complementares, Orientações e Estágios

36Acesse: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
37Acesse: https://coens.dv.utfpr.edu.br/site/estagio-curricular/
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Figura 12: Processo de realização de estágio Obrigatório no BES da UTFPR-DV

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS e PRAE.

(SIACOES)38. 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 estudantes 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 estudantes). A Figura 13
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 13a apresenta a tela de login do SIACOES, registrando informações sobre os

38Acesse: https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes/
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processos inclúıdos no sistema. A Figura 13b apresenta uma tela de registro de estudantes
em processo de estágio.

Figura 13: 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 em 2022 existem 19 (dezenove) UCEs relacionadas às áreas
de atuação do Curso de BES que possuem um convênio de estágio com a UTFPR-DV. O
convênio de estágio estabelece termos das cláusulas e condições para concessão do estágio,
além das obrigações da UTFPR e da unidade concedente de estágio, e tem duração de
cinco anos. Por exemplo, de Janeiro a Julho de 2022, constatou-se que 15 (quinze) UCEs
na área do curso possuem estagiários ou funcionários que são estudantes do BES da
UTFPR-DV.

Visando melhorar a eficiência do 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 do
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 feed-
back dos proprietários e funcionários dessas empresas; e (ii) aplicação de questionários
aos estudantes, especialmente egressos do curso, visando identificar o ńıvel de inserção
profissional.

5.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do BES da UTFPR-DV visa servir de instru-
mento para avaliar a diversidade dos aspectos da formação educacional dos discentes do
curso. Por meio do TCC é esperado que os estudantes 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 cient́ıfico (estudo de caso, prova de conceito, experimento, quase-experimento,
surveys, etc).

O TCC do BES da UTFPR-DV segue o Regulamento do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) para os Cursos de Graduação da UTFPR, Resolução COGEP nº 180, de 5
de agosto de 2022 (UTFPR, 2022e), que define o TCC como uma atividade constitúıda
por disciplinas/unidades curriculares previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos de
Graduação da UTFPR e tem como objetivos:
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• 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;

• Despertar o interesse pela aplicação do conhecimento como meio para a resolução
de problemas;

• Estimular o esṕırito 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,
poĺıticos, 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, desenvol-
vimento 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 Regula-
mento Complementar Próprio de TCC, aprovado pelo Colegiado do Curso, que segue as di-
retrizes do regulamento geral, tratando de questões espećıficas do curso (UTFPR-COENS,
2021b). O regulamento complementar próprio do BES descreve que o TCC consiste
na aplicação dos conhecimentos adquiridos em uma ou mais unidades curriculares da
matriz curricular do BES, sendo uma atividade de natureza técnica, cient́ıfica, 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 explicitadas suas respectivas contribuições.

Os regulamentos institucionais (UTFPR, 2022e; UTFPR-COENS, 2021b) estabelecem
que a observância de normas e implementação de melhorias cont́ınuas nos processos de
TCCs dos cursos devem ser implementados pela figura de um Professor Responsável pelas
Atividades de TCC (PRATCC). Algumas das responsabilidades do PRATCC são: apoiar
a coordenação de curso, realizar a organização operacional das atividades, divulgações e
lançamentos de avaliações no sistema acadêmico. Pela importância do trabalho realizado
pelo PRATCC, o mesmo possui uma vaga no colegiado do curso.

Por força dos regulamentos supracitados, as atividades de TCC serão realizadas em
dois semestres, compondo a unidade curricular obrigatória de Trabalho de Conclusão
de Curso 1 (TCC 1), ocorrendo no 7º peŕıodo do curso, e o componente curricular
Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC 2), ocorrendo no 8º peŕıodo do curso, com carga
horária de 60 horas cada, totalizando 120 horas. O TCC 1 envolve o planejamento das
atividades e apresentação do Projeto de Pesquisa na área do curso, o qual será desenvolvido
posteriormente no TCC 2. No TCC 2 o estudante realizará a execução do projeto de
pesquisa e a elaboração de monografia, bem como a defesa final do trabalho.
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O TCC 1 divide-se em duas etapas, contemplando a Proposta de TCC 1 e o Projeto de
TCC 1. A Proposta de TCC 1 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 ińıcio do semestre e submetida
à avaliação de dois outros docentes, que emitirão seu parecer e suas considerações sobre
a proposta. O Projeto de TCC 1 é um documento que contém, preferencialmente, o con-
texto, 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 1 e TCC 2 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 proposta de TCC faz parte de um projeto maior, este projeto poderá ser
multidisciplinar, com participação de estudantes do mesmo curso ou de cursos diferentes,
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 v́ınculo 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, 2021a). Em tal norma são especificados os meios como o PRATCC
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 Institucional da UTFPR (RIUT)39.

Em 2022, a UTFPR definiu a Poĺıtica de licenciamento das versões finais dos Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCC) da Graduação da UTFPR(UTFPR, 2021b). Por meio dessa
poĺıtica, fica definido que cada estudante, consultado seu orientador, deve definir uma das
seis licenças Creative Commons, para as versões finais dos Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) da Graduação, bem como dos produtos educacionais e tecnológicos a elas
vinculados.

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:

• Manuais de formatação em consonância com as Normas para Elaboração de Traba-
lhos Acadêmicos da UTFPR40 disponibilizadas na página do Sistema de Bibliote-
cas41;

• Templates em LATEX
42;

• Templates nos formatos OpenOffice43;

39Acesse: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/
40Acesse: http://www.utfpr.edu.br/dibib/normas-para-elaboracao-de-trabalhos-academicos
41Acesse: http://www.utfpr.edu.br/dibib
42Acesse: https://www.latex-project.org/
43Acesse: https://www.openoffice.org/
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• 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 Ĺıngua Estrangeira;
e

• Modelo de Apresentação para Banca de TCC 1 e TCC 2.

Para apoiar o processo de TCCs dos estudantes, o BES da COENS também conta com
o apoio do sistema SIACOES44. O SIACOES apoia o processo de TCCs dos estudantes
oferecendo amparo para: (i) acompanhamento de reuniões; (ii) submissão de projetos e
monografias por estudantes; (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 14 apresenta duas telas do SIACOES referentes à gerência dos processos de
TCCs do BES da UTFPR-DV. A Figura 14a apresenta um relatório acerca das bancas
por semestre entre 2019 e o primeiro semestre de 2022. A Figura 14b apresenta a agenda
de bancas de TCC do primeiro semestre de 2022.

Figura 14: Sistema SIACOES para apoio ao processo de TCCs do BES.

(a) Relatórios de Bancas. (b) Agenda de bancas.
fonte: Elaborado pelo NDE do BES.

Por fim, visando a melhoria cont́ınua do processo, sempre que conveniente ou, então, ao
final de cada semestre, o PRATCC tem um ponto de pauta em reuniões de coordenação
para passar feedbacks sobre o processo. Em tal momento, é comum que o PRATCC
traga estat́ısticas 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 PRATCC.

44Acesse: https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes
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5.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

O artigo 3 das DCNs em computação (MEC, 2016) estabelecem que para cursos de gradua-
ção 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 estudantes, 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. 179 – COGEP, de 4 de agosto de 2022
(UTFPR, 2022c);

• Tabela de pontuação das atividades complementares do BES da UTFPR, aprovado
pelo Colegiado do Curso (UTFPR-COENS, 2022).

Visando implementar de modo bem sucedido as Atividades Complementares dentro do
BES da UTFPR-DV, alinhando ao 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, 2016, 2019c) –
é responsável por orquestrar as atividades dentro do curso, aperfeiçoando processos e
divulgando as mesmas diante dos estudantes.

Diante do apresentado, é importante afirmar que as Atividades Complementares do
BES da UTFPR-DV têm como objetivos básicos flexibilizar o curŕıculo, propiciar aos
discentes a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, visando uma
formação acadêmica mais completa ao fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e princi-
palmente 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-
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 cient́ıfica, 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. Para o BES, a carga horária das Atividades
Complementares de Graduação é de 40 horas.

São consideradas para validação como Atividades Complementares as atividades re-
alizadas pelo estudante durante o curso, sendo que, no momento em que julgar ter os
documentos necessários para avaliação, o discente deverá protocolar requerimento de soli-
citação de avaliação visando validar a carga horária de sua atividade à pontuação proposta
para cada grupo. Para tanto, o SIACOES45 também dá apoio ao processo de submissão de
atividades complementares para aviação do docente responsável, possibilitando relatórios
aos estudantes, ao coordenador e ao PRAC. O SIACOES permite que estudante gerencie
a sua documentação e acompanhe as validações. A Figura 15 apresenta algumas telas do

45Acesse: https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes
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SIACOES para apoio às atividades complementares do BES da UTFPR-DV (Figura 15a
Relatório de atividades complementares de estudantes e Figura 15b – análise documental
de estudantes).

Figura 15: Sistema SIACOES para apoio ao processo de atividades complementares do
BES.

(a) Relatórios de Ativ. Compl. (b) Análise documental de estudantes.
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, 2022).
A observância dos cumprimentos regimentais das Atividades Complementares fica a cargo
do Coordenador do Curso de BES apoiado pelo PRAC. Isso permite a melhoria cont́ınua
do processo de atividades complementares do BES.

5.8 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO

A Tabela 102 apresenta a distribuição da carga horária do curso de BES da UTFPR-DV.
Cabe ressaltar que a carga horária total consiste em 3200 horas para o estudante, distri-
búıda em unidades curriculares, Estágio Curricular Obrigatório, Trabalho de Conclusão
de Curso e Atividades Complementares, componentes curriculares estes discutidos nas
seções anteriores. A carga horária está de acordo com o estipulado na Resolução nº
5/2016 do Ministério da Educação, que instituiu a carga horária mı́nima para o curso
de Bacharelado em Engenharia de Software. Vale também ressaltar que a Tabela 101
apresentou a distribuição das cargas horárias das unidades curriculares obrigatórias e
optativas, separadas por áreas de conhecimento do curso.

Quanto ao ciclo de Humanidades, são previstas 210 horas por meio de unidades cur-
riculares obrigatórias, enquanto é permitido ao estudante escolher 60 horas em unidades
curriculares optativas para compor um total de 270 horas para o ciclo de Humanidades.
Com essa configuração, o estudante cursa 10% da carga horária de unidades curriculares
em Humanidades (270 horas).

Por sua vez, no ciclo de atividades de Extensão, são previstas 330 horas em unidades
curriculares obrigatórias, sendo elas Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2 e Design
de Software, que podem ser incrementadas por meio de unidades curriculares optativas
ou atividades de extensão. É importante observar que, dessa fora, o estudante cumpre
10,3% da carga horária total do curso em atividades de Extensão.

A Seção 5.3.9 apresenta duas unidades curriculares optativas que cumprem carga
horária de extensão, sendo elas: Design de Processos e Design de Produtos e Serviços.
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Tabela 102: Tabela śıntese da distribuição da carga horária (CH) no curso de Bacharelado
em Engenharia de Software da UTFPR-DV.

CARGA HORÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO CH (relógio)

CH a ser cumprida em unidades curriculares obrigatórias 2475
CH a ser cumprida em unidades curriculares optativas 225
CH destinada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso* 60
CH destinada ao Estágio Curricular Obrigatório 400
CH relativa às Atividades Complementares 40

TOTAL 3200

CH de UCs obrigatórias do ciclo de Humanidades 210
CH de UCs optativas do ciclo de Humanidades 60

Total de CH para compor o Ciclo de Humanidades 270

CH de UCs extensionistas obrigatórias 330

Total de CH a ser cumprida em atividades de Extensão 330

CH a ser cumprida em componentes curriculares 500
Legenda: UC – Unidade Curricular. * – Inclui apenas o componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso 2.

Por fim, o curso possui três componentes curriculares para a formação do estudante:
Trabalho de Conclusão de Curso 2, Estágio Curricular Obrigatório e Atividades Comple-
mentares. O somatório das cargas horárias desses componentes totaliza 500 horas em
componentes curriculares.

5.9 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

5.9.1 Metodologias de Aprendizagem

Em face aos avanços tecnológicos atuais, em um mundo no qual o software permeia todos
os setores econômicos e áreas de aplicação, é preciso capacitar os futuros profissionais para
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 estudantes 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 emṕıricas são as principais tarefas teórico-práticas do engenheiro de software
contemporâneo. Assim, para que a 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
unidade curricular.

No BES da UTFPR-DV, os aspectos teóricos são, geralmente, contemplados por meio
de aulas expositivas dialogadas utilizando materiais de estudo e leituras, selecionados pre-
viamente 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

110



intelectual dos discentes. Habitualmente, por meio do uso de softwares de apoio à
aprendizagem como, por exemplo, o Moodle institucional da UTFPR46, os estudantes
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 permite sua prática em labo-
ratórios de informática ou, então, em laboratórios espećıficos, aproximando os estudantes
de ambientes reais, simulando situações e problemas a serem solucionados ao longo de
sua futura atuação profissional. 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 estudantes 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 espećıficas, 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 tŕıade ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, a
formação do discente vai além da formação técnica espećıfica, passando a trabalhar para
resolver problemas da comunidade, pois a universidade enquanto instituição social possui
a função de promotora do desenvolvimento cient́ıfico, 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 habilida-
des do indiv́ıduo transformador capaz de assimilar conhecimentos técnicos e cient́ıfi-
cos e eficientemente ser agente de modificação social, cultural, econômico e produtivo.
Destaca-se que o BES da UTFPR-DV tem três unidades curriculares integradoras nas
quais os discentes, sob a supervisão do docente, buscam solucionar um problema prove-
niente de uma demanda da comunidade, utilizando na prática o conteúdo abordado ao
longo de diversas unidades curriculares 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. Em organização pedagógica
por competência, essas unidades curriculares integradoras têm papel fundamental na

46Acesse: https://moodle.utfpr.edu.br/
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mobilização do conhecimento adquirido pelo estudante até então, mobilizando também
saber-fazer e saber-ser, e na certificação dessas competências pelo discente ao longo do
curso.

A ação norteadora do docente deve superar a visão funcional da universidade como
instituição responsável pela formação de mão de obra especializada de ńıvel superior,
incorporando a necessidade de formar profissionais cŕıticos e autônomos, com uma sólida
formação cient́ıfica, tecnológica e cultural capazes de agir de forma transformadora na
sociedade, sejam eles futuros colaboradores engajados em empresas do mercado ou empre-
endedores 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 estudante 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, 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 prinćıpios éticos, compromisso social, atualização técnica e didático-pedagó-
gica permanente, inserção cient́ıfica, 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 cont́ınuas
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.

5.9.2 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino-Aprendizagem

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) adotadas no processo de ensino e
aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso, garantem a acessi-
bilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre docentes e discentes,
asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e possibilitam
experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.

No Campus Dois Vizinhos, a utilização de TICs é coordenada pela Coordenação de
Tecnologia na Educação (COTED)47, que tem como competências:

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;

47Acesse: https://portal.utfpr.edu.br/estrutura/grad/contatos/dois-vizinhos
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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
ńıveis de cursos ofertados a distância.

Entre as ações relacionada a este tópico, destaca-se o est́ımulo ao uso de Recursos
Educacionais Abertos (REA), que são materiais dispońıveis em formato digital que podem
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem por intermédio ou não do professor.

A PROGRAD estimula a produção de REAs por meio 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, v́ıdeos (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, entre outros.

Outro recurso também dispońıvel na Universidade é o Ambiente Virtual de Ensino
e Aprendizagem (AVEA), dispońıvel na plataforma Moodle, no qual o professor pode
disponibilizar atividades. A quase totalidade dos docentes do curso de Engenharia de
Software disponibiliza seus materiais por meio do Moodle, permitindo também que os
estudantes submetam atividades avaliativas nesta plataforma, por exemplo. Dentre outros
recursos principais fornecidos pela plataforma, destacam-se

• Acesso a materiais de aula diversos, e.g., apostilas, slides de aula, listas de exerćıcios,
v́ıdeos, salas de v́ıdeo-conferência, questionários, links externos, etc.

• Submissão de atividades, por meio de arquivos, respostas a questionários, código em
linguagem de programação, entre outros;

• Fórum de discussão, tanto para dúvidas quanto participação em tópicos de discussão,
dependendo da metodologia utilizada;

• Revisão de atividades, no qual o docente realiza a revisão de uma determinada
submissão, e o estudante pode consultar comentários ou sugestões de melhoria;

• Bate-papo direto com o docente, além de comunicação um-para-muitos do docente
para os estudantes de sua turma.

Em alguns casos, e a cargo do docente, atividades avaliativas também são realizadas
pela plataforma Moodle, por meio da submissão de tais atividades ou aplicação de ques-
tionários com questões de múltipla escolha ou discursivas. Atividades de programação
também são permitidas na plataforma, dispońıvel para diversas linguagens de programa-
ção, nas quais o estudante submete o código-fonte e a plataforma executa este código por
meio de casos de teste elaborados pelo docente. Por meio desse recurso, o estudante tem
acesso a um ambiente de programação totalmente on-line, no qual é posśıvel identificar
erros no código de forma automática. A plataforma Moodle também disponibiliza um
aplicativo para dispositivos móveis, que pode ser utilizado pelos estudantes.

Ainda no primeiro semestre do curso, os estudantes são instrúıdos a utilizar a plata-
forma Moodle na unidade curricular de programação (Algoritmos 1). Neste momento,
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é apresentado o conteúdo das aulas na plataforma Moodle, em especial as atividades de
programação, que são aplicadas nas aulas práticas e avaliações desta unidade. As aulas
práticas do curso são ministradas em laboratórios equipados com computadores desktop;
dessa forma, todos os estudantes tem o mesmo acesso aos recursos tecnológicos, não
havendo necessidade de computador próprio neste momento.

Além disso, o estudante também pode acompanhar o seu rendimento acadêmico e
frequência, além do planejamento semestral, das disciplinas em que está matriculado
por meio do Portal do Aluno ou do aplicativo UTFPR Mobile Alunos, dispońıvel para
dispositivos móveis. É posśıvel 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 dispońıveis possam ser utilizados de forma
adequada, como gravação, apresentação de slides, e compartilhamento de documentos.

A instituição oferece ainda uma página web pessoal aos docentes vinculado ao domı́nio
.utfpr.edu.br48 o qual o professor pode organizar informações e disponibilizar materiais
didáticos, v́ıdeos-aula, etc. Também é disponibilizado um espaço de armazenamento
em nuvem, própria da instituição49 que pode ser utilizado pelos docentes para arquivar
conteúdo e compartilhar com os estudantes.

No contexto de apoio a processos internos, o curso de Engenharia de Software ainda
tem à disposição dos estudantes e docentes do sistema SIACOES – mencionado anterior-
mente neste documento. O SIACOES tem o objetivo de gerenciar o fluxo de processo de
Atividades Complementares, Estágio (obrigatório e não obrigatório) e Trabalho de Con-
clusão de Curso. No que diz respeito às atividades complementares, o sistema permite que
o estudante envie seus certificados e que estes sejam validados pelo professor responsável
pelas atividades complementares, possibilitando que o próprio estudante 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 estudantes que estão realizando estágio e controle a entrega da documentação,
tanto as de responsabilidade do estudante, 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 estudante e, posteriormente, possibilita ao professor responsável
pelas atividades de estágio efetuar o lançamento das pontuações atribúıdas pela banca
para que o estudante tenha acesso a elas.

Por fim, na área de Trabalho de Conclusão de Curso, o sistema possibilita que o
estudante registre o seu projeto e professor orientador de TCC, além de controlar todo
o envio de documentação. Também permite que o estudante 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 1 quanto TCC 2, 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 estudante, da mesma forma
que permite ao estudante submeter tal documento via sistema para ser avaliado pelos
membros da banca.

48Acesse: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/
49Acesse: https://nuvem.utfpr.edu.br/
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5.9.3 Processos de Avaliação

Com relação à avaliação do discente, o rendimento será desenvolvido por meio da ava-
liação do desempenho estudante e da frequência, conforme previsto no Regulamento da
Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR.

Com base nos pressupostos teóricos atuais, os processos avaliativos são desenvolvidos:

• a) a partir das emergentes formas de ensinar e de aprender;

• b) para reorientar a prática docente;

• c) para conscientizar os estudantes sobre a condução de seu percurso de aprendiza-
gem;

• d) para constituir propostas teóricas, metodológicas e instrumentais de avaliação
diagnóstica, cont́ınua e formativa que considere a realidade educacional demons-
trando coerência e compromisso com o processo de aprendizagem e com o proces-
so/instrumento de acompanhamento, mediação, diálogo e intervenção mútua entre
ensino-aprendizagem;

• e) para reconstruir os instrumentos de avaliação, a fim de que os estudantes sejam
acompanhados e estimulados constantemente, em função dos conhecimentos que
tenham sido capazes de absorver (UTFPR, 2017a).

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é fundamental para promover melho-
rias constantes tanto do ponto de vista metodológico quanto da atualização dos conteúdos
ministrados nas disciplinas, visto que o segmento tecnológico, no qual o BES está inse-
rido, 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 disponibi-
liza um formulário da Súıte Google para ser respondido, de maneira anônima, pelos
discentes. Neste formulário existem perguntas padronizadas dentro da coordenação
de Engenharia de Software, sendo posśıvel medir a satisfação do discente diante do
conteúdo ministrado em cada disciplina, assim como identificar os conteúdos con-
siderados 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 tecnologia e de desenvolvimento de software é dinâmica, nas quais 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 on-line, 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.

2 – Anualmente, as informações geradas pelos formulários são compiladas e posteri-
ormente 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;
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3 – É assegurado ao estudante o direito à revisão das avaliações escritas ou registradas
eletronicamente, por meio de requerimento, como institui o Regulamento da Organi-
zação Didático-Pedagógica (RODP) dos Cursos de Graduação da UTFPR (UTFPR,
2016). O requerimento é analisado pelo coordenador do curso, que designa uma
banca composta por três professores para revisar a avaliação. Além disso, a pla-
taforma Moodle institucional permite que discentes e docentes revisem todas as
atividades enviadas, permitindo que o professor realize comentários acerca das ati-
vidades submetidas. Também é assegurado ao estudante, via RODP, que este realize
reavaliação; neste caso, o professor estabelece os meios e prazos para reavaliação no
planejamento de aulas a cada semestre;

4 – Em 2022, o Campus Dois Vizinhos conta com uma equipe multiprofissional para
assistência a estudantes com deficiência. A equipe conta com (i) profissionais de-
dicados ao apoio na locomoção do estudante no campus, e.g., para estudantes
com deficiência visual ou com dificuldades de locomoção; (ii) profissionais res-
ponsáveis pelo apoio nas adaptações pedagógicas, a exemplo de transcrição de
conteúdo visual ou sonoro, que se fizerem necessárias; e (iii) profissionais tradutores e
intérpretes de Libras. Semestralmente, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI),
responsável pelo acompanhamento de estudantes público-alvo da educação especial,
realiza instruções aos docentes que ministrarão aulas a discentes com deficiência
e disponibiliza-se em relação a orientação para elaboração de material didático
especializado de acordo com a necessidade do estudante. As ações do NAI também
incluem a distribuição de recursos educacionais como laptops com sintetizador de voz
e softwares para comunicação alternativa. O estudante com necessidade educacional
espećıfica deve protocolar requerimento de acompanhamento que, uma vez deferido,
assegurará as adaptações necessárias junto aos docentes. Este procedimento é
amparado pela Instrução Normativa PROGRAD/ASSAE/UTFPR nº 23, de 13 de
junho de 2022(UTFPR, 2022b).

5 – Os egressos do curso podem acessar o Portal do Egresso50 onde eles, via login
e senha, poderão atualizar seu cadastro, responder pesquisas, visualizar os eventos
cadastrados, o histórico acadêmico, a matriz curricular, o mapa de professores, a
média do curso e a análise de rendimento durante o curso. Além disso, deverão ser
promovidos encontros de periodicidade anual entre egressos e discentes, por meio
de talks espećıficos 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.

50Acesse: http://portal.utfpr.edu.br/alunos/egressos
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6 ARTICULAÇÃO COM OS VALORES, PRINCÍPIOS E

POLÍTICAS DE ENSINO DA UTFPR

6.1 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA

E A PRÁTICA

A computação compreende aspectos teóricos, cient́ıficos e matemáticos para solucionar
problemas computacionais de modo sistemático e repet́ıvel 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 emṕıricas são as principais tarefas teórico-práticas do engenheiro de software
contemporâneo. Assim, para que a 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, materiais de estudo e leituras a serem selecionados pelos docen-
tes. 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 UTFPR51, os estudantes realizam atividades acerca de conteúdos teóricos.

Os conteúdo práticos derivados a partir dos conteúdo teóricos abordados no BES da
UTFPR-DV são contemplados, principalmente, de três maneiras:

• Atividades Práticas Supervisionadas - Complementares de Carga Horária (APS
CCH): 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.

• Atividades práticas em sala de aula: devido à natureza das atividades do engenheiro
de software, o conteúdo de algumas unidades curriculares permite sua prática em
laboratórios de informática ou, então, em laboratórios espećıficos, aproximando os
estudantes de ambientes laborativos reais.

• Unidades curriculares integradoras orientadas a projetos/problemas reais: o BES da
UTFPR-DV tem as unidades curriculares obrigatórias integradoras de Fábrica de
Software 1, Fábrica de Software 2 e Design de Software. Nas fábricas os discentes,
sob a supervisão do docente, devem solucionar um problema real proposto por meio
da prática do conteúdo de diversas outras unidades curriculares da matriz curricular
do curso, configurando um ambiente de ensino-aprendizagem orientado á solução de
um problema. A unidade curricular de Design de Software é desenvolvida com uma
abordagem similar às Fábricas de Software, porém o estudante não desenvolve um
produto de software, mas sim um projeto de software, armazenado em um banco de
projetos que será explorado por outras unidades curriculares e atividades do curso
(incluindo as Fábricas de Software). Além disso, a unidade curricular optativa

51Acesse: https://moodle.utfpr.edu.br
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de Resolução de Problemas objetiva a aplicação da metodologia de Aprendizagem
Baseado em Problemas, mais conhecido como PBL (Problem Based Leaning). As
unidades curriculares optativas de Design de Projetos e Design de Produtos e
Serviços também possuem como objetivo a integralização de conteúdos por meio
de resolução de problemas reais.

A matriz curricular do curso foi projetada de forma a permitir projetos interdiscipli-
nares. Esses projetos podem ser desenvolvidos no 2º, 3º, 5º e 6º peŕıodos, unindo os
conteúdos das unidades curriculares dos grupos de Fundamentos de Análise e Progra-
mação, Fundamentos de Computação e Métodos e Técnicas Aplicados à Engenharia de
Software.

As unidades curriculares de Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2 e Design de
Software possuem o objetivo de integralizar os conhecimentos adquiridos até o peŕıodo
do curso onde elas estão. Nessas unidades curriculares, os estudantes recebem problemas
reais da sociedade e precisam trabalhar em conjunto (times) para resolver. O estudante é
avaliado com relação à aplicação dos conhecimentos adquiridos até o momento na resolução
do problema. Nessas unidades curriculares, também são aplicados os conceitos vistos
nas unidades curriculares do ciclo de humanidades, uma vez que os estudantes precisam
trabalhar de forma ética, em equipe e realizar a gestão de pessoas.

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 os estudantes da sua realidade profissional.

6.2 DESENVOLVIMENTODAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

A educação profissional e tecnológica propiciada pelo BES da UTFPR-DV deve contem-
plar o desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas, gerais e espećıficas,
incluindo os fundamentos cient́ıficos e humańısticos necessários ao desempenho profissional
e a uma atuação cidadã (UTFPR, 2017a). O curŕıculo do BES contempla as competências
e habilidades definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Engenharia
de Software (MEC, 2016). Essas competências são desenvolvidas em unidades curriculares
profissionalizantes de do ciclo de humanidades.

O perfil do egresso é constrúıdo por meio de competências básicas e espećıficas. As
competências são organizadas de forma que o estudante possa aprimorar seus conhe-
cimentos a medida em que avança no curso. Nas unidades curriculares de começo do
curso (1º e 2º peŕıodos), as competência compreendem em habilidades técnicas de baixa
ordem como lembrar e compreender. Em seguida, nas unidades curriculares de meio do
curso (3º ao 5º peŕıodo), os estudantes adquirem competências que envolvem habilidades
técnicas de médio porte como aplicar e analisar. Por fim, as unidades curriculares dos
últimos peŕıodos (6º ao 8º peŕıodo) permitem ao estudante a aquisição de competências
que envolvam habilidades técnicas de grande ordem, como avaliar e criar.

Além das abordagens em unidades curriculares, o desenvolvimento de competências
dos estudantes do BES pode ser contemplado de outras maneiras:

• Atividades Práticas Supervisionados;

• Atividades de Iniciação Cient́ıfica;

• Atividades de Extensão;
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• Estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios;

• Atividades de Monitorias e Aux́ılio ao Docente;

• Visitas técnicas;

• Pré-incubação e incubação de empresas no Hotel Tecnológico da UTFPR-DV; e

• Participações na Empresa Júnior do curso.

Para que os estudantes alcancem as competências esperadas em cada unidade curri-
cular, o BES busca nas suas atividades:

• a utilização de metodologias ativas que permitam a constante construção do conhe-
cimento, aliando teoria e prática nas experiências em sala de aula.

• a discussão de textos, debates, experiências concretas que permitam a análise refle-
xiva e a vivência com a atuação na área de Engenharia de Software.

• a utilização de práticas pedagógicas por meio de metodologias inovadoras de ensino-
aprendizagem, para oportunizar ambiente educacional motivador e inovador, tais
como: Sala de aula invertida, PBL (Problem Based Learning), Brainstorm, Estudo
de Caso, Projetos e Práticas de laboratório.

• a relação com as empresas de tecnologia da região, de forma a apresentar tendências
de tecnologias e aproximar o estudante ao mercado de trabalho.

• a relação com a comunidade externa, de forma a promover a torca de conhecimentos
entre a universidade e comunidade por meio de atividades de extensão.

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 em diferentes aspectos.

6.3 DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR

A flexibilidade curricular prevista para o BES da UTFPR visa contemplar uma análise
sistêmica e global diante de dois aspectos principais: (i) flexibilização vertical; e (ii)
flexibilização horizontal.

6.3.1 Flexibilização vertical

A flexibilização vertical é entendida como a organização das unidades curriculares ao longo
de semestres, compreendendo dois aspectos: (i) o núcleo espećıfico e (ii) a formação não
espećıfica.

O núcleo espećıfico é composto das unidades curriculares do núcleo comum, cursadas
por todos os estudantes e das unidades curriculares da habilitação espećıfica escolhida pelo
estudante, previstas na matriz curricular. Um diferencial da matriz curricular do curso
está na carga horária de 225 horas em unidades curriculares optativas. Dessa forma, o
estudante pode guiar a sua formação para as áreas de mais interesse no curso. Isso faz com
que a formação dos estudantes possa ser variada, abrangendo vários perfis de profissionais
necessários no mercado de trabalho.
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O núcleo não-espećıfico é composto das unidades curriculares que não constam na
matriz curricular do curso escolhido pelo estudante, 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 estudante pode cursar um determinado número de unidades curriculares 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 unidades curriculares da própria UTFPR que não constam do curŕıculo do estudante
ou que são excedentes nos grupos de sua habilitação. Essa escolha fica a critério do
estudante. No caso do Campus Dois Vizinhos da UTFPR, por exemplo, o estudante pode
direcionar seus esforços de conhecimento para unidades curriculares 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.

Outra forma de obter flexibilização curricular dos núcleos espećıficos e não-espećıfico é
por meio da inscrição em editais do Programa de Mobilidade Virtual em Rede52 (PROMO-
VER) da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes) do qual a UTFPR faz parte. Nesse edital, diversas unidades curriculares são
oferecidas nas instituições participantes. Por fim, o estudante pode cursar unidades curri-
culares na modalidade intercampus e unidades oferecidas em rede. Nessas modalidades, os
cursos oferecem unidades curriculares com vagas para estudantes de outros campi poderem
realizar.

6.3.2 Flexibilização horizontal

A flexibilização horizontal baseia-se na ampliação do conceito de curŕıculo, de acordo com
o qual se entende que várias atividades acadêmicas podem ser respeitadas para efeito de
integralização de curŕıculo. 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 complementa-
res ou enriquecimento curricular. Atividades como: atividades de pesquisa nos moldes do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cient́ıfica (PIBIC), Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBIT), Programa de Monitoria, Programa de apoio
ao Docente, 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.

6.4 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE ACADÊMICA

O programa de mobilidade possibilita o afastamento temporário do estudante para estudo
em instituições estrangeiras parceiras da UTFPR, prevendo que a conclusão se dê na
UTFPR após o seu retorno. A seleção de estudantes ocorre no âmbito da UTFPR e seus
treze campi, sendo a escolha da instituição de responsabilidade do estudante candidato.

O programa de Mobilidade Estudantil Internacional é viabilizado por meio dos acordos
de cooperação entre a UTFPR e as instituições receptoras. Tais acordos permitem que
os estudantes pré-selecionados fiquem isentos do pagamento das taxas que sejam estrita-
mente acadêmicas, ou seja, do custo dos créditos cursados nas instituições estrangeiras.

52Acesse: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/promover
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Taxas administrativas poderão ser cobradas pelas instituições receptoras, como no caso
de matŕıcula, seguros, cartão transporte, filiação ao corpo estudantil, entre outros.

Os estudantes fazem a inscrição em um edital no qual são classificados levando em
consideração o seu coeficiente de rendimento normalizado. Durante a fase de candidatura,
o estudante faz o preenchimento e validação do plano de estudos, no qual constarão
as unidades curriculares que ele pretende cursar na instituição receptora. As unidades
curriculares cursadas podem ser convalidadas com as presentes na matriz do curso. O
estudante também pode optar por realizar outras unidades curriculares que tiver interesse,
permitindo uma flexibilidade na sua formação.

6.5 DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO

Como parte das ações empreendidas pela UTFPR para internacionalização de seus cursos
de graduação, o BES oferece o Programa de Dupla Diplomação com o Instituto Politécnico
de Bragança (IPB) em Portugal. O Acordo de Dupla 53 tem por objetivo:

• promover a mobilidade internacional dos estudantes do Curso de Bacharelado em
Engenharia de Software do Campus Dois Vizinhos, possibilitando o contato com
outras culturas e a ampliação das possibilidades de formação profissional e humana;

• contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos estudantes do
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Campus Dois Vizinhos;

• contribuir para o intercâmbio de docentes entre as duas instituições possibilitando
o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa; e

• estimular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino de gradu-
ação na UTFPR e no IPB.

Para participar do programa, o estudante da UTFPR deve realizar a inscrição no
edital de seleção. Após aprovado, deverá fazer um plano de trabalho que constará com um
professor orientador lotado na coordenação de Engenharia de Software e um orientador
no IPB. Após concluir todas as etapas previstas no Acordo de Dupla Diplomação e,
após concluir o Curso de Bacharelado em Engenharia de Software na UTFPR Campus
Dois Vizinhos, o estudante receberá diploma de Bacharel em Engenharia de Software
expedido pela UTFPR e os diplomas de Licenciado em Engenharia Informática e Mestre
em Sistemas de Informação, expedidos pelo IPB.

Além do Acordo de Dupla Diplomação, a UTFPR estabelece acordos de cooperação
com universidades estrangeiras por meio do programa de Mobilidade Estudantil Inter-
nacional (MEI). Todo semestre, estudantes de toda a rede UTFPR são selecionados via
edital da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional. O número de estudantes
selecionados é dividido por campus. O programa possibilita o afastamento temporário
do estudante, em até um ano, para estudo em instituições estrangeiras, prevendo que a
conclusão do curso se dê na UTFPR. O Acordo prevê a isenção de pagamento de taxas
acadêmicas, como custos dos créditos e matŕıculas nas instituições estrangeiras.

O Professor Responsável pelas Atividades de Internacionalização (PRAInt) é membro
nato do colegiado do curso e indicado pelo coordenador do curso. Ele é responsável
por organizar e divulgar os editais de Dupla Diplomação e de divulgar os editais de
mobilidade estudantil internacional. Além disso, o PRAInt deve orientar os estudantes

53Acesse: https://drive.google.com/file/d/1rkmlfve-HaWx_3JWMXb9YBaXb6lFLn4s/view
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sobre os processos dos editais e auxiliar a coordenação do curso na melhoria do processo
de intenacionalização do curso.

6.6 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA

E PÓS GRADUAÇÃO

No BES da UTFPR-DV existe o desenvolvimento de pesquisa cient́ıfica, promovendo o
desenvolvimento tecnológico de modo independente de atividades de pós graduação. O
desenvolvimento de atividades de pesquisa e pós graduação compreende em três atividades
principais: Trabalho de Conclusão de Curso, Iniciação Cient́ıfica e Cursos de especializa-
ção.

6.6.1 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso é composto por uma unidade curricular denominada
Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC1) e por um componente curricular denominado
Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC2). Durante a realização da unidade curricular
TCC1, os estudantes realizam um pré-projeto com uma visão geral do tema a ser desen-
volvido. Esse pré-projeto é entregue no fim do primeiro mês de aula e é avaliado por uma
banca que faz as considerações sobre o projeto.

Em seguida, o estudante inicia as atividades de pesquisa, realizando uma revisão na
literatura podendo ser por meio de uma revisão sistemática ou ad-hoc. Dessa forma,
os estudantes aprendem a realizar buscas nas bases de dados e organizar uma revisão
bibliográfica.

As competências relacionadas à pesquisa estão atreladas a três unidades curriculares
da matriz: Letramento Acadêmico, Metodologia Cient́ıfica e Trabalho de Conclusão de
Curso 1. Além disso, duas unidades curriculares optativas podem ajudar o estudante na
condução da sua pesquisa: Engenharia de Software Experimental e Inglês Instrumental.

6.6.2 Iniciação Cient́ıfica e Tecnológica

O processo implantado na UTFPR para que os estudantes possam participar de projetos
de iniciação cientifica e/ou tecnológica consiste nas atividades de: (i) homologação de
um projeto de pesquisa por um professor/pesquisado (ii) inclusão de discentes ao projeto
como participantes na modalidade de Iniciação Cientifica (IC) ou Iniciação Tecnológica
(IT), (iii) execução do projeto, (iv) divulgação de resultados e (v) produção de relatórios.

Para homologação de um projeto de pesquisa, os professores da UTFPR devem escrever
o texto do seu projeto e submete-los a editais espećıficos da Pro-reitoria de Pesquisa e
Pós Graduação (PROPPG) da UTFPR. Todos os projetos submetidos são apreciados e
homologados por um Comitê de Homologação Institucional de Pesquisa, que compreende
uma equipe pluridisciplinar de docentes pesquisadores que colaboram com a análise de
projetos de pesquisa e projetos em desenvolvimento tecnológico e inovação. A submissão
de projetos de pesquisa ocorre na plataforma OPPX54, com base do Edital PROPPG
28/2021, que prevê a homologação de projetos de pesquisa em fluxo cont́ınuo.

Os docentes que possuem projetos de pesquisa homologados pela PROPPG podem
concorrer a bolsas para estudantes no Programa Institucional de Iniciação Cientifica (PI-
BIC) e/ou no Programa Institucional de Bolsas para Iniciação Tecnológica (PIBIT). Para

54Acesse: https://stelaopp.com.br/utfpr/
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cada projeto de pesquisa homologado, também pode-se solicitar vagas para orientação de
estudante de IC voluntária. Uma vez que as vagas para IC foram solicitadas e aprovadas
em editais espećıficos, os docentes podem convidar e incluir nos seus projetos, estudantes
de IC e/ou IT.

Durante a participação dos estudantes em um projeto de pesquisa, o professor ori-
entador auxilia o estudante na condução da pesquisa, ensinando métodos e técnicas de
pesquisa cient́ıfica e/ou inovação tecnológica. No decorrer do projeto, os estudantes são
incentivados a escrever artigos cient́ıficos a serem submetidos em congressos nacionais
e internacionais na área. Destaca-se que durante a IC e/ou IT, cada estudante deve
participar do Seminário de Iniciação Cient́ıfica e Tecnológica (SICITE) (um evento anual
organizado pela UTFPR), apresentando pelo menos um trabalho neste evento. Todas as
despesas do estudante participantes de IC ou IT, relacionadas ao transporte e hospedagem
para participação do SICITE, são custeadas pela UTFPR.

6.6.3 Cursos de especialização

Em 2022, o Campus Dois Vizinhos oferta dois cursos de pós-graduação lato senso: “Ci-
ência de Dados” e “Tecnologia Python para Negócios”. Os cursos de especialização estão
organizados em 6 módulos com duração de 8 a 10 semanas. Cada módulo aborda temas
da área e a evolução nos módulos capacita o profissional para resolver os mais variados
problemas. Além dos cursos de especialização ofertados no campus, alguns docentes do
BES atuam também no MBA em Engenharia de Software ofertado no Campus Cornélio
Procópio.

Em 2022, os esforços dos corpo docente do BES estão centralizados para abertura
de um curso modalidade stricto-sensu de mestrado profissional em informática. A ideia
é que ele seja multicampi, uma vez que será realizado em parceria com Programa de
Pós-Graduação em Informática55 consolidado no Campus Cornélio Procópio.

6.7 DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO

A extensão, junto com ensino e pesquisa formam os eixos de atuação da universidade.
Entende-se por atividades acadêmicas de extensão as atividades que são desenvolvidas
envolvendo de forma ativa e direta as comunidades externas à UTFPR, num processo de
interação dialógica, com participação efetiva do discente.

No contexto da UTFPR, a extensão é regida pelo Regulamento de Atividades Aca-
dêmicas de Extensão dos Cursos de Graduação da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR, 2022d). Neste regulamento estão as diretrizes para a curricularização
da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação.

No BES, a carga horária de extensão pode ser creditada de duas formas: participação
em ações de extensão e por meio do aproveitamento em unidades curriculares extensi-
onistas. As ações de então e as unidades curriculares extensionistas estão relacionadas
a projetos de extensão cadastrados junto ao Departamento de Extensão (DEPEX) do
campus. Os projetos deverão estar vinculados a uma linha temática de extensão do curso.

As ações de extensão são organizadas por professores fora do contexto de unidades
curriculares e podem ser pontuais e não ocorrer com a mesma periodicidade das unidades
curriculares extensionistas. As ações são planejadas pelos professores que organizam
organiza as atividades que os estudantes irão realizar e deve supervisionar a execução. A

55Acesse: http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgi-cp/ppgmodelo
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Instrução Normativa PROREC nº 01/2020, de 03 de setembro de 2020 56 dispõe sobre a
caracterização de atividades de extensão no âmbito da UTFPR e respectivo procedimento
de registro.

O BES oferece unidades curriculares com caráter extensionista. As unidades curricu-
lares de Fábrica de Software 1, Fábrica de Software 2 e Design de Software possuem o total
de suas cargas horárias creditadas em atividades de extensão. Além disso, duas unidades
curriculares optativas de caráter extensionistas estão presentes na matriz curricular do
curso. São elas Design de Processos e Design de Produtos e Serviços.

O estudante precisa fazer no mı́nimo 10% da carga horária total do curso em atividades
de extensão. As duas unidades curriculares de Fábrica de Software e a unidade curricular
de Design de Software somam 330 horas. Dessa forma, o estudante, ao cursar essas
unidades curriculares obrigatórias, já credita a carga horária mı́nima de atividades de
extensão.

Para o controle e validação das horas de extensão, o Professore Responsável pelas
Atividades de Extensão (PRAExt) utiliza as informações contidas no sistema acadêmico
da UTFPR para validar as unidades curriculares, assim como o Sistema Integrado de
Atividades Complementares, Orientações e Estágios (SIACOES57)

6.7.1 Linhas temáticas

As Áreas Temáticas de extensão tem por objetivo nortear a sistematização das ações de
Extensão Universitária em oito áreas correspondentes a grandes focos de poĺıtica social.
São elas: (i) Comunicação, (ii) Cultura, (iii) Direitos Humanos e Justiça, (iv) Educação,
(v) Meio Ambiente, (vi) Saúde, (vii) Tecnologia e Produção, e (viii) Trabalho. No
Campus Dois Vizinhos, as áreas temáticas foram agrupadas em três linhas: (1) Tecnologia,
Produção e Trabalho, (2) Meio Ambiente e Saúde e (3) Educação, Cultura e Comunicação.
A Tabela 103, Tabela 104 e Tabela 105 apresentam uma descrição referente a cada linha
temática definida para o Campus Dois Vizinhos.

Tabela 103: Linha temática Tecnologia, Produção e Trabalho do Campus Dois Vizinhos.

Nome Tecnologia, Produção e Trabalho

Objetivo Atender demandas da sociedade em relação à gestão e desenvolvimento
de economias, e também em relação à tecnologias aplicadas ao setor
produtivo, tanto como inovações em processos, serviços e produtos.
Desenvolver atividades que promovam a orientação e a capacitação
voltadas ao consumo consciente e sustentável em seus diferentes âmbitos.

ODS

01 – Erradicação da pobreza;
02 – Fome zero e agricultura sustentável;
08 – Trabalho decente e crescimento econômico;
09 – Indústria, inovação e infraestrutura;
12 – Consumo e produção responsáveis;
17 – Parcerias e meios de implementação.

Áreas Temáticas
da Extensão

Tecnologia e Produção;
Trabalho.

56Acesse: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=

publicacao_visualizar&id_documento=1769639&id_orgao_publicacao=0
57Acesse: https://coensapp.dv.utfpr.edu.br/siacoes/
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Tabela 104: Linha temática Meio Ambiente e Saúde do Campus Dois Vizinhos.

Nome Meio Ambiente e Saúde

Objetivo Promover projetos e ações incentivando o uso adequado dos recursos
naturais e ecossistemas, de modo a preservar o meio ambiente, por meio
da educação ambiental, uso de fontes renováveis de energia, tratamento
de reśıduos e um plano de loǵıstica sustentável. Além disso, promover
projetos ou ações oportunizando o monitoramento epidemiológico, tal
como viabilizar projetos e ações de conscientização e cuidados com a
saúde.

ODS

02 - Fome zero e agricultura sustentável;
03 - Saúde e bem-estar;

06 - Água limpa e saneamento;
07 - Energia limpa e acesśıvel;
11 - Cidades e comunidades sustentáveis;
13 - Ação contra a mudança global do clima;
15 - Vida terrestre.

Áreas Temáticas
da Extensão

Meio Ambiente;
Saúde;
Educação.

Tabela 105: Linha temática Educação, Cultura e Comunicação do Campus Dois Vizinhos.

Nome Educação, Cultura e Comunicação

Objetivo Compartilhar conhecimentos cient́ıficos e culturais com a comunidade
externa da Universidade (estudantes da rede pública, populações vulne-
ráveis, entre outros) com o intuito de informar, promover a inclusão
de minorias, a igualdade e oportunizar a aprendizagem. Promover,
também, projetos e ações voltadas à valorização do patrimônio cultural,
material e imaterial da sociedade, bem como ao reconhecimento da
diversidade cultural.

ODS
04 – Educação de qualidade
05 – Igualdade de gênero;
10 – Redução das desigualdades.

Áreas Temáticas
da Extensão

Comunicação;
Cultura;
Direitos humanos
Educação.

A partir das linhas temáticas definidas para o Campus Dois Vizinhos, o NDE do
BES definiu três linhas temáticas para o curso. São elas: (1) Tecnologia e Produção, (2)
Meio Ambiente e Saúde e (3) Cultura e Educação. A Tabela 106, Tabela 107 e Tabela
108 apresentam uma descrição referente a cada linha temática definida para o curso de
Bacharelado em Engenharia de Software.
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Tabela 106: Linha temática Tecnologia e Produção do BES.

Nome Tecnologia e Produção

Objetivo As atividades associadas à Engenharia de Software estão intimamente
ligadas à tecnologia e ao setor produtivo. Todo software é pensado
e criado para solucionar ou melhorar cenários problemáticos de algum
segmento do mercado ou demanda do mundo real. O objetivo desta
linha temática é agrupar atividades de extensão de problemas reais da
sociedade que podem ser aliviados por meio de software e aplicativos.
A extensão é configurada não somente pelo de software em desenvolvi-
mento e manutenção, mas também do contato com a população para
levantamento e manutenção de requisitos.

ODS

01 – Erradicação da pobreza;
02 – Fome zero e agricultura sustentável;
05 – Igualdade de gênero;
09 – Indústria, inovação e infraestrutura;
10 – Redução das desigualdades;
16 – Paz, justiça e instituições eficazes;
17 – Parcerias e meios de implementação.

Linha Associada
ao campus

Tecnologia, Produção e Trabalho

Áreas Temáticas
da Extensão

Tecnologia e Produção;
Trabalho.

Tabela 107: Linha temática Meio Ambiente e Saúde do BES.

Nome Meio Ambiente e Saúde

Objetivo Diversas demandas em ńıvel de meio ambiente e saúde podem ser alivia-
das ou solucionadas com o desenvolvimento de software e aplicativos.
Entender essas demandas da sociedade e convertê-las em software e
tecnologia é uma atividade de extensão a ser praticada por aprendizes da
graduação em Engenharia de Software. O objetivo desta linha temática
é manter os graduandos do curso de Engenharia de Software conectados
em atividades de extensão que promovam a produção de tecnologia para
meio ambiente e questões de saúde pública e individual.

ODS

03 – Saúde e bem-estar;

06 – Água potável e saneamento;
07 – Energia limpa e acesśıvel;
11 – Cidades e comunidades sustentáveis;
12 – Consumo e produção responsáveis;
13 – Ação contra a mudança global do clima;
17 – Parcerias e meios de implementação.

Linha Associada
ao campus

Meio Ambiente e Saúde

Áreas Temáticas
da Extensão

Meio Ambiente;
Saúde.
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Tabela 108: Linha temática Cultura e Educação do BES.

Nome Cultura e Educação

Objetivo Questões culturais e educacionais têm, cada vez mais, sido associadas
a tecnologias. Entender e implementar soluções de software para
demandas de educação e cultura é o objetivo desta linha temática.
Os estudantes envolvidos terão a oportunidade e missão de participar
ativamente da construção de soluções que promovam a melhoria da
sociedade civil organizada através de cultura e educação.

ODS
04 – Educação de qualidade;
08 – Trabalho decente e crescimento econômico.

Linha Associada
ao campus

Educação, Cultura e Comunicação

Áreas Temáticas
da Extensão

Cultura;
Direitos Humanos;
Comunicação.
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6.7.2 Unidades curriculares extensionistas

No BES, três unidades curriculares extensionistas são obrigatórias. São elas Fábrica de
Software 1, Fábrica de Software 2 e Design de Software. Além disso, duas unidades
curriculares optativas serão oferecidas para que o estudante possa aumentar a sua carga
horária em atividades de extensão, caso queira. A Tabela 109 apresenta um resumo das
unidades curriculares extensionista.

Tabela 109: Unidades curriculares extensionistas.

Unidades curriculares extensionistas

Nome Área de atuação / público
alvo

Objetivos Geral Carga
horária
(horas)

Fábrica de
Software 1

Śıntese e Integração do Co-
nhecimento / Empresas e co-
munidade em geral

Praticar os conhecimentos adquiri-
dos pelos estudantes em unidades
curriculares cursadas até o momento
visando à implementação e manu-
tenção de um software real.

120

Fábrica de
Software 2

Śıntese e Integração do Co-
nhecimento / Empresas e co-
munidade em geral

Praticar os conhecimentos adquiri-
dos pelos estudantes em unidades
curriculares cursadas até o momento
visando à implementação e manu-
tenção de um software real.

120

Pré-requisito: Fábrica de Software 1

Design de
Software

Śıntese e Integração do Co-
nhecimento / Empresas e co-
munidade em geral

Integrar os conhecimentos adquiri-
dos pelo estudante até o momento,
visando o desenvolvimento de um
projeto detalhado para produção ou
aperfeiçoamento software que irá re-
solver um problema ou demanda da
comunidade.

90

Pré-requisito: Fábrica de Software 1

Design de
Processos

Śıntese e Integração do Co-
nhecimento / Empresas e co-
munidade em geral

Produzir ativo de mensuração de
solução de problema, seja por meio
de proposição de melhoria, desen-
volvimento de soluções tecnológicas
e/ou processuais, realização de tes-
tes ou mesmo desenvolvimento de
protótipos conceituais, a partir de
demandas oriundas do setor pro-
dutivo, do setor de serviços ou da
sociedade por meio de metodologia
de desenvolvimento de projetos.

120

Design de
Produtos e
Serviços

Śıntese e Integração do Co-
nhecimento / Empresas e co-
munidade em geral

Propor soluções, melhorias ou
mesmo produtos e serviços, sejam
de caráter tecnológico ou conceitual
por meio de desenvolvimento de
projeto e técnicas de resolução
de problemas em contextos
empresariais ou de sociedade.

120
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7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO

7.1 COORDENAÇÃO DO CURSO

O Coordenador de Curso junto ao Núcleo Docente Estruturante – NDE é entendido no
âmbito da Universidade como gestor pedagógico, do qual se espera o compromisso com o
investimento na melhoria da qualidade do curso, analisando as dimensões didáticas, peda-
gógicas, administrativas e poĺıticas, mediante o exerćıcio da liderança ética, democrática
e inclusiva, que se materialize em ações propositivas e proativas.

Para a visão adequada do coordenador do BES, é necessário recorrer ao organograma
de gestão dos campi da UTFPR (Figura 16). Usando como base tal estrutura, é posśıvel
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 referem a questões didático-pedagógicas
dentro do curso.
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Figura 16: Organograma do Campus Dois Vizinhos
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Assim, em consonância com o Regimento dos Campi da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná UTFPR – Deliberação num. 10/2009 de 25 de setembro de 2009
UTFPR (2009b), compete às coordenações de curso :

• garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a chefia
imediata;

• 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;

• 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
poĺıtica institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de
trabalho destes;

• participar da avaliação de pessoal docente e administrativo, no âmbito da coorde-
nação;

• 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 matŕıcula;
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• 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 vinculada a
nenhum departamento acadêmico. Por isso, também é atribúıda para a coordenação as
seguintes funções:

• responsabilizar-se pelo patrimônio da coordenação;

• representar a coordenação em eventos e reuniões;

• propor a contratação ou alteração da jornada de trabalho de docentes;

• propor, em consonância com a DIRGRAD, a seleção de pessoal docente e adminis-
trativo, 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 Departa-
mento;

• 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 levan-
tadas pelo BES da UTFPR;

• gerenciar o processo de matŕıcula 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.
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A eleição do coordenador do BES é realizada de acordo com a Resolução nº 145/2019
do COGEP, que regulamenta a escolha de Coordenadores de curso dos cursos de graduação
da UTFPR (UTFPR, 2019e). Cabe ao Diretor-Geral eleito, em até 45 dias da sua
nomeação, convocar os Colegiados de Curso a elaborarem lista tŕıplice para escolha
do Coordenador de Curso. Os Coordenadores de Curso são indicados a partir de lista
tŕıplice, elaborada pelo Colegiado de Curso, que a encaminha, por meio da Diretoria
de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD), ao Diretor-Geral do campus para
escolha. A elaboração da lista tŕıplice é feita em reunião de Colegiado, cabendo aos seus
membros a elaboração da mesma. O tempo de atuação do Coordenador de Curso é quatro
anos, a partir da sua nomeação, podendo ser reconduzido ao cargo por mais um peŕıodo.
É o coordenador de Curso quem indica seu substituto, dentre os membros do Colegiado
do Curso (UTFPR, 2019e).

Desde abril de 2021, o Prof. Dr. Rodolfo A.Silva está como coordenador do curso
do BES. O Prof. Rodolfo é formado pela UTFPR Campus Ponta Grossa – UTFPR-PG.
O Prof. Rodolfo 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). Prof. Rodolfo ingressou na UTFPR Campus
Dois Vizinhos em 14 de agosto de 201858.

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 loǵıstica, estrutura do
campus, divulgação, contatos com palestrantes, sugestões de assuntos a serem inclúıdos
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 estudantes. 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 poĺıticas; (2) funções
gerenciais; (3) funções acadêmicas; e (4) funções institucionais. Todas as funções são
articuladas com o PDI, DIRGRAD-DV e SELIB-DV.

No segundo semestre de 2022, o BES conta com 411 estudantes regulares. Sendo
assim, no que se refere ao atendimento de demandas, o coordenador fica à disposição
dos estudantes 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 estudante com privacidade e efetividade.

Visando o aprimoramento constante das ações e atividades da coordenação de curso,
três tipos de avaliações são realizadas para a coordenação/coordenador:

• (i) – avaliação anual de atuação do coordenador: essa avaliação é realizada pelo
corpo discente por meio de um formulário online (google forms59 e visa a aprimorar

58Acesse: http://lattes.cnpq.br/4054623065663370
59Acesse: https://www.google.com/forms/about/
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atendimento, relacionamento, organização, postura e comprometimento da coorde-
nação perante as demandas de cunho didático-pedagógicas. A Figura 17 apresenta
na ı́ntegra o formulário de avaliação dos estudantes. 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 servi-
dores (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
acadêmica externa – servidores e docentes lotados em outras coordenações. Essa
avaliação preocupa-se 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 dispońıveis para todos os lotados na coordenação
acessarem de modo online. Quando algum desvio aparente ocorre, ações conjuntas
são tomadas.

7.2 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DE CURSO

O regime de trabalho do coordenador do BES da UTFPR-DV é integral (40 horas sema-
nais), com dedicação exclusiva. O coordenador possui um gabinete para a coordenação,
onde durante toda a semana, no peŕıodo vespertino e noturno, desenvolvendo atividades
ligadas à coordenação, atendimento aos docentes, técnicos, comunidade externa e aos
estudantes.

Em 2022, o coordenador ministra a disciplina de Programação Concorrente (PC27S),
contemplando quatro (4) horas/aula semanais. Desse modo, o coordenador trabalha
com carga horária reduzida, tendo a maioria do seu tempo dedicado para demandas
administrativas do curso.

É importante ressaltar que a coordenação do BES conta com o apoio da assessoria
de coordenações. A assessoria das coordenações tem três assistentes administrativos que
apoiam os coordenadores da UTFPR-DV para atingirem elevados padrões de qualidade
de atendimento e execução de demandas. Apoio ao primeiro atendimento de estudan-
tes, organização de documentos do curso, apoio em reuniões, cobrança de documentos,
encaminhamento de demandas e demais apoios administrativos.

7.3 COLEGIADO DE CURSO

Na estrutura da UTFPR Campus Dois Vizinhos, o curso de BES é organizado na forma
de coordenação, onde uma parte dos professores do campus estão lotados, sendo o coor-
denador do curso o chefe imediato. Assuntos administrativos, geralmente, são tratados
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Figura 17: Mecanismo de avaliação do coordenador BES

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS.

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 poĺıtica de ensino, pesquisa
e extensão em conformidade com as diretrizes da instituição, bem como assuntos re-
lacionados à geração de recursos humanos e suas atribuições. As reuniões de caráter
ordinária acontecem, geralmente, duas vezes por semestre e quando existir demanda, sendo
o calendário de reuniões encaminhado a Diretoria de Graduação e educação profissional
no ińıcio de cada semestre. Após aprovado, o calendário é divulgado, também no ińıcio 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, os docentes lotados
na coordenação tem seus horários de aula restringidos no horário definido para a reunião
do colegiado.
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Quando necessário, são realizadas reuniões extraordinárias do colegiado do curso.
Todas as reuniões são registradas em ata, utilizando o Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), da UTFPR. Após a escrita das atas, elas são apreciadas por todos os membros e,
após aprovadas, são assinadas eletronicamente pelos membros do colegiado. Os encami-
nhamentos da reunião são registrados em atas e o Coordenador do Curso posteriormente
encaminha para instâncias superiores as decisões, quando pertinente.

Segundo o Regulamento dos Colegiados de Curso de Graduação da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (Resolução nº 103/2019 - COGEP60), o colegiado do
Curso de BES é formado por onze ou doze membros titulares (dependendo do número
de discentes), compondo a representação dos responsáveis por atividades no âmbito do
curso, de áreas do núcleo básico e profissionalizantes e discentes. Além da presidência,
exercida pelo Coordenador do Curso, fazem parte do colegiado os seguintes membros:

• Professor responsável pela atividade de estágio - PRAE;

• Professor responsável pelo trabalho de conclusão de curso - PRATCC;

• Professor responsável pelas atividades de extensão - PRAExt;

• Professor responsável pelas atividades Complementares - PRAC;

• Professor responsável pelas atividades de internacionalização- PRAInt;

• Professor representante na Câmara Técnica do Conselho de Graduação e Educação
Profissional (COGEP);

• No mı́nimo, dois docentes eleitos pelos seus pares e seus respectivos suplentes que
ministrem aulas ou tenham atividades relacionadas com as áreas espećıficas do curso;

• No mı́nimo, um docente eleito pelos seus pares ou indicado pelo coordenador de
curso, que não se enquadre no item anterior e que ministre aulas no curso;

• Até dois representantes discentes, regularmente matriculados no curso, com seus
respectivos suplentes, indicado pelo órgão representativo dos alunos do curso, e na
ausência deste, pelo Coordenador do Curso.

A Tabela 110 apresenta a formação atual do colegiado do BES da UTFPR-DV, definida
pela Portaria do Diretor-Geral nº 300, de 03 de novembro de 2021 (UTFPR-DV, 2021a).

O colegiado do BES conta com ummecanismo 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 cole-
giado 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 forms61, visando
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 18 apresenta o instrumento
de avaliação do colegiado do BES.

60Acesse: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=

publicacao_visualizar&id_documento=1341429&id_orgao_publicacao=0
61Acesse: https://www.google.com/forms/about/
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Tabela 110: Composição atual do colegiado do BES da UTFPR-DV

Membro Função Formação/Titulação

Rodolfo A. Silva Presidente Doutor em Computação
Evandro M. Kuszera PRAE Doutor em Computação
Francisco C. M. Souza PRATCC Doutor em Computação
Rafael A. P. de Oliveira PRAExt Doutor em Computação
Newton C. Will PRAC Doutor em Computação
Gustavo J. S. Santos PRAInt Doutor em Computação
Marisângela P. Brittes Representante na Câmara

Técnica do COGEP
Doutora em Computação

Marlon Marcon Professor de área espećıfica
- 1º Titular

Doutor em Computação

Alinne C. C. Souza Professor de área espećıfica
- 1º suplente

Doutora em Computação

Rodrigo T. Pagno Professor de área espećıfica
- 2º Titular

Mestre em Computação

Simone S. Borges Professor de área espećıfica
- 2º suplente

Doutora em Computação

Tatiane Peratz Professor indicado pelo co-
ordenador

Mestra em Educação

Valdenir Ziger Representante Discente -
1º Titular

Acadêmico do BES

Breno U. Vergopolan Representante Discente -
1º Suplente

Acadêmico do BES

Leonardo C. Cunha Representante Discente -
2º Titular

Acadêmico do BES

Marcos P. M. Andrade Representante Discente -
2º Suplente

Acadêmico do BES

7.4 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 cont́ınua
atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Atua diretamente na avaliação perió-
dica 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 ca-
lendário estabelecido no ińıcio do peŕıodo 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, no Sistema Eletrônico
de Informações (SEI), da UTFPR. Após a escrita das atas, elas são apreciadas por todos
os membros e, após aprovadas, são assinadas eletronicamente 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 Enge-
nharia 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 (quando posśıvel) professores que possuam experiência profissional an-
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Figura 18: Mecanismo de avaliação periódica do colegiado do BES

Fonte: Elaborado pelo NDE da COENS.

terior em docência, a fim de melhor contribuir para as posśıveis 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, 2012). 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;

II Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso;
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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 poĺıticas 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 ińıcio do peŕıodo letivo e, extraordinaria-
mente, 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. Consta-
tada a falta de quorum, o ińıcio 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 atribúıda falta ao membro
no dia correspondente. § 3º - O membro que faltar, sem justificativa aceita, a
duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas no peŕıodo de 12 (doze) meses, será
destitúıdo de sua função.

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 cont́ınua do curso de graduação. Algumas dessas práticas,
inclusive, configuram-se pelo ineditismo dentro da instituição. Destacam-se:
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• 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 atual PPC do BES (COENS, 2019);

• Alterações em planos de ensino de diversas disciplinas do BES;

• Aprovações de planos de ensino de disciplinas novas; e

• Inclusão de disciplinas optativas na matriz do BES;

7.4.1 Formação atual, titulação e regime de trabalho dos membros

A Tabela 111 apresenta a atual composição do NDE do BES da UTFPR-DV considerando
titulação e regime de trabalho dos membros atuantes (UTFPR-DV, 2021b).

Tabela 111: NDE do BES: Composição, Titulação e Regime de Trabalho

Nome Titulação Regime de Trabalho
Rodolfo A. Silva Doutor 40 horas D.E

Alinne C. C. Souza Doutora 40 horas D.E
André R. Ortoncelli Doutor 40 horas D.E

Franciele Beal Doutora 40 horas D.E
Gustavo J. S. Santos Doutor 40 horas D.E
Rafael A. P. Oliveira Doutor 40 horas D.E

Tatiane Peratz Mestra 40 horas D.E

7.5 CORPO DOCENTE

As informações sobre o atual corpo docente atual que ministram unidades curriculares no
BES da UTFPR são apresentados pela Tabela 112. Nome do docente, área de graduação,
titulação e regime de trabalho são apresentadas na tabela.

A Tabela 113 apresenta uma quadro do percentual dos professores do BES de acordo
com o ńıvel de formação acadêmica.

Adicionalmente aos docentes mencionados, faz-se importante salientar que o BES conta
em 2022 com um docente afastado para pós-graduação. A Tabela 114 apresenta o docente
do BES afastado.
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Tabela 112: Corpo docente ativo do BES da UTFPR-DV

Docente Graduação Titulação Regime de
trabalho

Alinne C. C. Souza Bacharela em Ciência da Computação Doutora 40 horas D.E
Andre R. Ortoncelli Bacharel em Sistemas de Informação Doutor 40 horas D.E
Edgar S. Vismara Licenciado em Ciências Agrárias Doutor 40 horas D.E
Erinaldo S. Pereira Bacharel em Ciência da Computação Doutor 40 horas D.E
Evandro M. Kuszera Tecnólogo em Sistemas de Informação Doutor 40 horas D.E
Franciele Beal Tecnóloga em Processamento de Dados Doutora 40 horas D.E
Francisco C. M. Souza Bacharel em Sistemas de Informação Doutor 40 horas D.E
Gustavo J. S. Santos Bacharel em Ciência da Computação Doutor 40 horas D.E
Luciana B. C. Pereira Licenciada em Matemática Doutora 40 horas D.E
Marco A. S. Teixeira Bacharel em Sistemas de Informação Doutor 40 horas D.E
Maria A. S. Brito Bacharel em Ciência da Computação Doutora 40 horas D.E
Marisangela P. Brittes Tecnóloga em Sistemas de Informação Doutora 40 horas D.E
Marlon Marcon Bacharel em Informática Doutor 40 horas D.E
Newton C. Will Tecnólogo em Sistemas de Informação Doutor 40 horas D.E
Rafael A. P. Oliveira Bacharel em Ciência da Computação Doutor 40 horas D.E
Renata S. Dessbesel Licenciada em Matemática Doutora 40 horas D.E
Rodolfo A. Silva Tecnólogo em Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas
Doutor 40 horas D.E

Sérgio L. Kuhn Bacharel em Administração e Ciências
Econômicas

Doutor 40 horas D.E

Siderlene M. Oliveira Bacharela em Letras Doutora 40 horas D.E
Simone S. Borges Tecnóloga em Informática Doutora 40 horas D.E
Tatiane Peratz Bacharel em Administração Mestra 40 horas D.E
Tatianne C. N. Rocha Licenciada em Sistemas de Informação Doutora 40 horas D.E

Tabela 113: Percentual dos professores do BES de acordo com o ńıvel de formação
acadêmica

Total de docentes 24 %

Doutores 23 95.8%
Mestres 1 4.2%

Tabela 114: Docente do BES em afastamento para pós-graduação

Nome Graduação Titulação
Regime de
Trabalho

Rodrigo T. Pagno
Bacharel em
Análise de Sistema

Mestre
Afastado para
doutoramento
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8 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional é um processo planejado e normatizado na UTFPR. A partir
dos indicadores obtidos pelas avaliações, a gestão do curso define encaminhamentos para
orientar a melhoria cont́ınua da qualidade, eficiência, eficácia e publicidade, entendidas
como prinćıpios que agregam valor às atividades desenvolvidas pela Instituição (UTFPR,
2017a).

As modalidades de avaliação das IEs servem para garantir que diversos tipos de
compromissos sejam cumpridos. Existem dois tipos de avaliações:

• Autoavaliação: são aquelas que visam checar se servidores – técnicos administrativos
e docentes – estão alinhados com os compromissos da instituição para com a edu-
cação e com a sociedade. Adicionalmente, cursos, setores e departamentos devem
ser avaliados diante desse mesmo compromisso. A avaliação do Clima Organiza-
cional, tem por objetivo identificar as fortalezas e fragilidades institucionais. Tais
instrumentos de avaliação institucional são complementados por: Ouvidoria, Portal
da Transparência, Relatório de Prestação de Contas, canais de comunicação (como
o e-mail voltado à comunicação direta com o Reitor - falecomoreitor@utfpr.edu.br -
e, nos treze campi, o e-mail voltado à comunicação direta com os Diretores-gerais –
falecomodiretor) e trabalho de acompanhamento de egressos.

• Avaliações externas : são avaliações institucionais que visam a identificar se a IEs
está cumprindo seus compromissos com as poĺıticas públicas educacionais da edu-
cação superior. Essas avaliações seguem o estabelecido pelo SINAES – Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior.

O processo de avaliação institucional, composto por diversos instrumentos, tanto
externos quanto internos, cujo acompanhamento, análise e feedback são realizados pela
CPA.

8.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

A CPA da UTFPR tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação
e a supervisão da poĺıtica de avaliação institucional. A CPA iniciou suas atividades
em dezembro de 2004 (Deliberação COUNI nº 8/200462) e, com a transformação de
CEFET-PR em UTFPR, o seu regulamento foi atualizado pela Deliberação COUNI nº
13/200963. A página da CPA na internet está dispońıvel no endereço: http://portal.

utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa

8.2 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AUTOAVALIAÇÃO

No âmbito da avaliação interna, a UTFPR vem desenvolvendo e aprimorando instru-
mentos de acompanhamento e de avaliação, com destaque para: a) levantamento do
perfil socioeconômico e educacional dos estudantes; b) avaliação do desempenho dos
servidores da UTFPR (docentes e técnico administrativos); do docente pelo discente;
do servidor em função de chefia, pela equipe de trabalho; e do desempenho coletivo de
setores da Instituição, sob a perspectiva dos usuários. c) pesquisa de clima organizacional;

62Acesse: https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/riqctcDJcA2PRvo
63Acesse: https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/wBZ98PYFu8RuaQw
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de satisfação do cliente externo. A avaliação de desempenho utilizada na Instituição é
desenvolvida pela Coordenação de Recursos Humanos por meio do Sistema de Avaliação
Institucional (SIAVI) (UTFPR, 2017b).

A proposta do Processo de Avaliação Institucional é orientada no sentido de que a
elaboração e a implementação de uma metodologia de avaliação ocorra por etapas, com
desenvolvimento simultâneo, em todos os campi. O Processo de Avaliação Institucional
da UTFPR fundamenta-se na missão, visão, valores, dimensões e objetivos, explicitados
em seu planejamento, e está estruturado para ser um processo permanente de avaliação e
realimentação das ações institucionais.

A Avaliação Institucional da UTFPR tem abrangência interna e externa, envolvendo
tanto a comunidade acadêmica interna (docentes, técnicos-administrativos e discentes),
como a comunidade externa aos setores, representada pelos órgãos de controle oficial,
egressos, comunidade empresarial e lideranças de entidades representativas da sociedade.

8.3 AVALIAÇÃO DE SERVIDORES

Segundo o manual UTFPR(UTFPR, 2017b), a avaliação de servidores da UTFPR tem os
seguintes objetivos (divididos em gerais e espećıficos):

• Objetivo 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 Espećıficos: (1) Identificar potencialidades e pontos de melhoria; – For-
talecer a contribuição dos servidores e a responsabilidade compartilhada pela con-
secução dos objetivos dos setores e da Instituição; (2) Levantar indicadores para
embasar ações de capacitação e desenvolvimento dos servidores; (3) Subsidiar os
servidores, os setores e a Instituição no planejamento de ações e na tomada de
decisões; (4) Estimular a busca dos servidores e equipes por desenvolvimento e
crescimento, em sintonia com as necessidades pessoais, setoriais e institucionais; (5)
Subsidiar a progressão funcional dos servidores; e (6) 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). Essas avaliações são norteadas pelos seguintes
prinćıpios:

1. negociação prévia: servidores e chefias negociam indicadores de acordo com os
objetivos institucionais ou dos setores;

2. percepção de potencialidades: os gestores/chefias devem prezar pelas potencialida-
des de seus chefiados de modo a promover potencialidades individuais;

3. continuidade: acompanhamento periódico de avaliações para implementação de
adaptações e melhorias;

4. flexibilidade: possibilidade de interações entre os envolvidos durante o processo de
avaliação;

5. foco no desenvolvimento: as ações do processo devem ter foco único no desenvolvi-
mento dos servidores envolvidos; e
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6. caráter participativo: integração entre setores e usuários dos serviços envolvidos na
avaliação.

Diante do exposto, diversos papéis nesse processo são atribúıdos às comissões respon-
sáveis, às Diretorias, às chefias imediatas, e às Coordenadorias de Gestão de Recursos
Humanos – COGERH dos campi. Dentro da UTFPR, o processo de avaliação ocorre por
meio do sistema SIAVI Sistema de Avaliação Institucional – incorporado aos Sistemas
Corporativos da UTFPR. O sistema apoia todas as fases do processo definido dentro da
instituição, permitindo a geração de relatórios comparativos e fomentando a criação de
ações e definição de metas pelos setores.

Anualmente, as avaliações de servidores da UTFPR ocorrem seguindo um processo
bem definido, conforme apresentado na Figura 19.

Figura 19: Fluxo de atividades das avaliações internas dos servidores da UTFPR.

Como pode ser observado na Figura 19 seis macro-etapas estão associadas às avaliações
dos servidores da UTFPR. São elas:

• Preparação: criação das condições necessárias para realização do processo de Avali-
ação de Desempenho;

• Negociação: definição prévia do que seria esperado do servidor ao longo do ano, pos-
sibilitando a adequação dos critérios avaliativos a sua realidade e potencialidades. É
permitida a negociação coletiva para chefias de setores/coordenações/departamentos
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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 20). 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.
A comissão própria de avaliação (CPA) é responsável por conduzir esse processo,
prezando por aspectos de sigilo, responsabilidade, retificação e estabelecendo um
número mı́nimo de avaliações;

• Avaliação de desempenho individual (Máx. 70 pontos): 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 ińıcio do ano. Três fatores são levados em
consideração: (i) formação/atualização continuada; (ii) funcional; e (iii) produção
institucional (Figura 21).

• 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.

Figura 20: Avaliação coletiva de desempenho de servidores.

Figura 21: Avaliação individual de desempenho de servidores.

Por fim, é importante salientar que todo ano é estabelecido um cronograma de avalia-
ções 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:
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• Maio (semestre 1): mês limite para a execução da negociação dos docentes com as
chefias. A negociação é realizada seguindo um formulário do sistema SIAVI que
apoia o processo de negociação. Nessa negociação, os docentes podem conferir até
70 pontos;

• Junho (semestre 1) e Novembro (semestre 2): data final para a avaliação do docente
pelo discente. O processo também é realizado via SIAVI, no caso, integrado com o
sistema acadêmico dos estudantes. Os quesitos avaliados são: (i) Planejamento; (ii)
Ensino-Aprendizagem; (iii) Procedimentos de Avaliação; e, (iv) Relacionamento.
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 assinala-
das na negociação e a chefia imediata é responsável por pontuar o servidor dentro
do sistema SIAVI – gerando o relatório final do sistema.

8.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO

O principal mecanismos de avaliação interno/próprio do BES da UTFPR-DV é implemen-
tado 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 dispońıvel para o BES. A Figura 22 apresenta o formulário aplicado em
cada um dos peŕıodos do BES, visando a identificar potencialidades e pontos fracos do
curso para promover ações.

A avaliação semestral por ńıvel segue calendário próprio do BES e geralmente ocorre
no mês de junho, junto com a avaliação docente pelo discente. Estudantes do primeiro
peŕıodo 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 estudantes e egressos;

• Interação com o setor empresarial;

• Postura social e profissional dos estudantes 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:
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Figura 22: Mecanismo de avaliação semestral por ńıvel do BES da UTFPR-DV

Avaliação semestral por ńıvel (peŕıodo) 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 dispońıvel na biblioteca da UTFPR-DV.

(10) Excelente – (8) Muito Bom – (6) Regular – (4) Ruim – (2) Muito Ruim – (1) Péssimo
———————————————————————-

———————————————————————-
3) – Adequação dos laboratórios dispońıveis 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.

• Reuniões periódicas da coordenação com os professores, para avaliação do desempe-
nho das turmas e outros assuntos pertinentes; Executar a “Avaliação semestral por
ńıvel”;

• 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 poĺıtica 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.
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Em relação aos dados obtidos pelas avaliações e como esses são utilizados para melhoria
cont́ınua do curso e do PPC, o coordenador analisa as avaliações e realiza os repasses
pontualmente com o docente durante a negociação, no caso da ADPD. No caso da
avaliação do curso, o coordenador leva os repasses para o NDE.

8.4.1 Plano de Migração

A migração de matriz é facultada ao discente do curso de Engenharia de Software e este
pode fazer a opção uma única vez. A seguir, são apresentados os estudos de impacto da
grade.

A Figura 23 apresenta as unidades curriculares da matriz nova do curso e o impacto
que o estudante que irá para o 2º peŕıodo terá caso opte por mudar de grade. As caixas
em verde apresentam as unidades curriculares que o estudante já cursou e possuem con-
validação com a nova matriz. As caixas em amarelo apresentam as unidades curriculares
que ele precisará cursar no peŕıodo atual. As caixas vermelhas representam as unidades
que o estudante terá que cursar futuramente.

A Figura 24 apresenta as unidades curriculares da matriz atual do curso e o impacto
que o estudante que irá para o 3º peŕıodo terá caso opte por mudar de grade. Já a Figura
25 apresenta o impacto para o estudante que irá para o 4º peŕıodo. Na Figura 26 é posśıvel
ver o impacto ao estudante do 5º peŕıodo. A partir do 5º peŕıodo, o estudante que cursou
as unidades curriculares de Oficina de Integração na grade 29 terá que cursar as unidades
curriculares de Fábrica de Software I, Fábrica de Software II e Design de Software, uma
vez que essas unidades curriculares têm caráter extensionista, consequentemente servindo
para adicionar carga horária obrigatória de extensão.

Na Figura 27 é posśıvel ver o impacto para o estudante do 6º peŕıodo. Por fim, a
Figura 28 apresenta o impacto para o estudante do 7º e a Figura 29 apresenta o impacto
para o estudante do 8º peŕıodo. Os estudantes desses peŕıodos, caso optem pela migração,
precisarão cumprir a carga horária obrigatória de extensão na grade nova, portanto terão
que cursar as unidades curriculares Fábrica de Software I, Fábrica de Software II e Design
de Software.

148



Figura 23: Impacto na grade do 2º Peŕıodo
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Figura 24: Impacto na grade do 3º Peŕıodo
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Figura 25: Impacto na grade do 4º Peŕıodo
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Figura 26: Impacto na grade do 5º Peŕıodo
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Figura 27: Impacto na grade do 6º Peŕıodo
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Figura 28: Impacto na grade do 7º Peŕıodo
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Figura 29: Impacto na grade do 8º Peŕıodo
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8.5 AVALIAÇÃO EXTERNA

O processo de avaliação institucional na UTFPR é conduzido pela Diretoria de Gestão
da Avaliação Institucional (DIRAV), órgão superior da Reitoria, responsável pela orga-
nização, coordenação, avaliação e registro das atividades relacionadas aos processos de
avaliação. Ela atua com os objetivos de assessorar a Reitoria no estabelecimento da
poĺıtica relacionada à Avaliação Institucional, de formular diagnósticos dos problemas
e limitações Institucionais, de elaborar as propostas de poĺıtica de atuação e apoiar e
orientar as atividades das Coordenações de Avaliação Institucional dos campi. 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, discentes,
técnicos-administrativos 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 funciona-
mento são definidas em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Universitário, com
o compromisso de apreciar e relatar:

• O cumprimento dos prinćıpios, finalidades e objetivos institucionais;

• A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

• As poĺıticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão;

• A responsabilidade social da Instituição;

• A infraestrutura f́ısica e em especial a do ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão
e biblioteca;

• A comunicação com a sociedade;

• A organização e gestão da Instituição;

• O planejamento e a avaliação, especialmente os processos, resultados e a eficácia da
autoavaliação institucional;

• As poĺıticas de atendimento aos estudantes; e

• A sustentabilidade financeira.

A CPA tem por finalidade ainda o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação e
a supervisão da Poĺıtica da Avaliação Institucional e possui as competências de:

• Planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a execução da poĺıtica 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 solici-
tada.
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8.6 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

O acompanhamento do egresso é um elemento importante para avaliação e revisão do
curso especialmente no que se refere a relação entre curŕıculo e mundo do trabalho, assim,
a avaliação dos egressos do BES será realizada pela coordenação do curso com apoio da
DIREC. O objetivo é manter o v́ınculo do egresso com o curso, verificar inserção, atuação
e demanda do mercado de trabalho, identificar o perfil do egresso e coletar dados para
adequação e aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso. Será solicitado ao egresso o
preenchimento de um formulário on-line para obter informações, após a formatura, como
endereço e situação profissional. A partir desse formulário, a coordenação de curso entrará
em contato com o ex-aluno, para que realize a avaliação do egresso.

O acompanhamento dos egressos também é efetuado por meio de lista de e-mail
própria, com a comunicação de oportunidades profissionais, divulgação de eventos e
assuntos de interesse dos ex-alunos. O acompanhamento do egresso é um mecanismo
que permite acompanhar o ex-aluno em sua vida profissional e com isso auxiliará o curso
a identificar indicadores que contribuam para o aperfeiçoamento do projeto pedagógico e
do processo de avaliação do curso.
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9 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL DOCENTE

Como instituição comprometida com a formação inicial e continuada, a UTFPR dispõe
de um Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR, aprovado pela
Resolução COGEP 32/201964, com finalidade do aperfeiçoamento da prática docente,
possibilitando a busca de alternativas às dificuldades que envolvem os processos de ensino
e aprendizagem na Instituição.

9.1 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO-
CENTE

A UTFPR, desde a sua criação, investe na formação inicial e continuada do seu quadro de
docentes, buscando sempre melhorar e contribuir com a oferta de um ensino superior de
qualidade. Para isso, a Universidade possui o Programa de Desenvolvimento Profissional
Docente (PDPD), aprovado pela Resolução nº 32/2019 - COGEP, de 21 de março de
2019, que consiste em um plano integrado de formação e apresenta os seguintes objeti-
vos(UTFPR, 2019d):

I- contribuir para a constituição da identidade docente da UTFPR;

II- viabilizar o acesso a conhecimentos pedagógicos;

III- incentivar um processo cont́ınuo de reflexão acerca do ensino e da aprendizagem;

IV- promover o desenvolvimento de uma prática pedagógica qualificada de ensino supe-
rior no âmbito da educação tecnológica;

V- suscitar novas temáticas para o aperfeiçoamento do trabalho docente;

VI- colaborar no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão de forma
articulada;

VII- fomentar a participação em eventos relativos à formação docente, como forma de
reconhecimento e valorização profissional.

O PDPD está estruturado em dois planos(UTFPR, 2019d):

a) Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Inicial (PD)²i: destinado à formação
inicial dos professores ingressantes e em estágio probatório e professores em contrato
temporário;

b) Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Continuado (PD)²c: destinado à for-
mação continuada dos professores estáveis da UTFPR.

Sobre a participação dos docentes no programa, os docentes ingressantes em estágio
probatório e os docentes em contrato temporário são inscritos automaticamente no (PD)²i
pela COGERH dos campi. Já os docentes estáveis na carreira, podem inscrever-se no
(PD)²c, conforme cronograma disponibilizado pelo DEPED.

64Acesse: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=

publicacao_visualizar&id_documento=830220&id_orgao_publicacao=0
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O Plano de Desenvolvimento Profissional Docente (PD)²i e o Plano de Desenvolvi-
mento Profissional Docente (PD)²c estão organizados em horas, que são obtidas por meio
de participação em (UTFPR, 2019d):

I- módulos do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR;

II- seminários de educação e/ou ensino e/ou da área espećıfica de formação docente;

III- grupos de discussão (grupos de estudo) de educação e/ou ensino e/ou da área
espećıfica de formação docente;

IV- simpósios, congressos e palestras de educação e/ou ensino e/ou da área espećıfica de
formação docente;

V- eventos relacionados à docência, com ou sem apresentação de trabalhos, em áreas
afins;

VI- atividades formativas vinculadas ao desenvolvimento profissional docente em insti-
tuições congêneres;

VII- acompanhamento pedagógico realizado pelo DEPED - NUENS e formalizado por
meio de plano de trabalho;

VIII- publicação de artigo relacionado ao ensino e à aprendizagem em revistas qualificadas
em áreas correlatas ao desenvolvimento profissional docente;

IX- execução de projeto de educação e/ou ensino baseado em metodologias inovadoras,
com uso de tecnologias, na modalidade presencial, semipresencial ou não presencial,
pelos professores na UTFPR, aprovado em editais da PROGRAD.

A formação é dividida em módulos de aprendizagem que são ofertados pelo DEPED/-
NUENS de cada campus, em parceria com o DEPEDUC/PROGRAD. Para participar dos
módulos, os docentes utilizam os tempos destinados à permanência na Instituição.

Destaca-se também, em relação aos processo formativos, que eles podem ser ofer-
tados em diferentes formatos e podem ser propostos de forma isolada ou coordenada
por diferentes instâncias, setores ou diretorias da instituição, podendo citar-se como
exemplo ações de desenvolvimento internas e externas, editais de licença capacitação,
pós-graduação, pós-doutorado, incentivo a inovação no ensino da graduação ou mesmo
investimentos em materiais didáticos e pedagógicos, sempre com o objetivo de desenvolver
a profissionalização e o desenvolvimento pedagógico, aliados à melhoria da qualidade do
ensino e da aprendizagem.

9.2 PERÍODO DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO

No Campus Dois Vizinhos, a formação pedagógica continuada aos docentes é planejada e
executada numa parceria entre a Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIR-
GRAD), Núcleo de Ensino (NUENS), Coordenações de Curso e a Coordenadoria de Gestão
de Recursos Humanos, por meio da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP).
Cabe ao NUENS o papel de coordenar as atividades em conjunto com os parceiros.

A formação pedagógica continuada acontece no ińıcio de cada semestre letivo. Esses
peŕıodos são chamados de Peŕıodo de Planejamento e Capacitação e fazem parte do
calendário acadêmico da UTFPR.
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Nesses momentos, são realizadas diversas atividades de formação, tais como, oficinas,
palestras, reuniões, workshops, fóruns, entre outros. Cada campus tem autonomia para
definir as atividades em cada peŕıodo de planejamento e capacitação. Exemplificando,
a seguir são apresentadas algumas atividades realizadas no Campus Dois Vizinhos, em
2022:

• Reuniões de Coordenações;

• Atividades de formação em rede sobre curricularização da extensão;

• Palestras sobre empreendendorismo;

• Minicursos e oficinas sobre saúde mental;

• Mesa redonda sobre experiências de ensino na graduação;

• Capacitação no Sistema Eletrônico de Informação (SEI);

• Capacitação no ambiente virtual de aprendizagem Moodle;

• Oficina sobre estruturação de disciplinas por temas de estudo e resultados de apren-
dizagem (demanda do BES);

• Treinamento das equipes de planejamento das contratações;

• Encontro de grupos de pesquisas;

• Workshop das Coordenações de Curso sobre reformulação das matrizes curriculares.

Durante o peŕıodo de capacitação e planejamento, a COENS em parceria com o
DEPED, busca ofertar cursos para o desenvolvimento profissional dos seus docentes, como
foi o caso da oficina realizada no ińıcio do primeiro semestre de 2022, sobre como estruturar
unidades curriculares por temas de estudo e e formular resultados de aprendizagem. Essa
oficina foi realizada exclusivamente para os docentes do BES.

9.3 CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DISCENTES COM

NECESSIDADES ESPECÍFICAS

A capacitação para o atendimento de discentes com necessidades educacionais espećıficas
é realizada pelo DEPED em parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI).

Cabe ao NAI desenvolver e/ou apoiar ações considerando as poĺıticas de inclusão, con-
forme as demandas existentes e oferecer alternativas de inclusão à comunidade acadêmica
do campus. De acordo com a Instrução Normativa 2 - PROGRAD/ASSAE, de 04 de julho
de 2019, (UTFPR, 2019a) suas atribuições são:

1. atuar no desenvolvimento e implementação nas ações de inclusão de estudantes
público-alvo da educação especial;

2. acolher e/ou identificar as demandas de inclusão e acessibilidade, e encaminhar aos
setores competentes para providências;

3. subsidiar, em conjunto com as coordenações os docentes do campus, apoio na adap-
tação de materiais pedagógicos, planos de ensino e avaliações;
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4. promover a discussão e a criação, no campus, de uma cultura de educação inclusiva;

5. articular com outros setores do campus a adaptação aos conceitos de desenho uni-
versal;

6. apoiar ações com o intuito de promover a acessibilidade arquitetônica, educacional,
de comunicação e atitudinal;

7. assessorar as áreas de ensino, pesquisa e extensão dos campi nas atividades relativas
à inclusão, definindo prioridades, uso e desenvolvimento de tecnologia assistiva,
recursos humanos e material didático-pedagógico a ser utilizado nas práticas educa-
tivas;

8. elaborar e submeter projetos de fomento aos órgãos competentes para o subśıdio de
ações inclusivas e de diversidade;

9. orientar os dirigentes dos campi em questões relativas à inclusão;

10. oportunizar ações que contribuam para a reflexão sobre a inclusão na comunidade
interna e externa, de modo que o(a) estudante em seu percurso formativo adquira
conhecimentos técnicos, cient́ıficos e valores sociais consistentes, que o levem a atuar
na sociedade de forma consciente e comprometida;

11. subsidiar a prática da pesquisa em assuntos relacionados à Educação inclusiva.

O NAI está ligado ao Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência
Estudantil (NUAPE), nos campi da UTFPR. O NUAPE é formado por uma equipe
técnica multidisciplinar e é responsável por acolher, analisar a demanda e acompanhar o
discente que apresente necessidade educacional espećıfica, mediando a implementação de
adaptações razoáveis e, quando necessário, por realizar encaminhamento aos serviços da
comunidade interna e externa.

A Instrução Normativa PROGRAD/ASSAE/UTFPR 23, de 13 de junho de 2022,
estabelece os procedimentos para o acompanhamento de discentes com necessidades edu-
cacionais espećıficas (UTFPR, 2022b). De acordo com essa instrução, O NUAPE, por
meio do NAI, é o responsável para apresentar à coordenação de curso as necessidades de
adaptações razoáveis e, conjuntamente com os docentes envolvidos, elaborar estratégias
de implementação e acompanhamento das mesmas.
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10 ESTRUTURA DE APOIO

10.1 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

A coordenação do Curso de Engenharia de Software incentiva a utilização das TICs por
meio dos recursos dispońıveis na Universidade, que ocorrem em várias instâncias.

Todas as salas de aula nas quais são ministradas aulas para o curso de Bacharelado em
Engenharia de Software são equipadas com computadores desktop para uso do docente,
projetor multimı́dia com controle remoto e conexão HDMI/VGA e tela para projeção.

O Campus Dois Vizinhos dispõe ainda de internet Wi-Fi em vários ambientes facili-
tando o acesso dos estudantes a estes recursos, e o acadêmico pode obter acesso a com-
putadores conectados á internet através da Biblioteca ou no Laboratório de Informática
que é disponibilizado para uso geral de todos os cursos.

Os laboratórios de informática dedicados ao curso, também possuem acesso a internet,
estando equipados com computadores que possuem instalações dos sistemas operacionais
Linux e Windows. Além de software espećıficos para as necessidades de cada unidade
curricular.

Deve-se destacar que no campus, a utilização de TICS é coordenada pela Coordenação
de Tecnologia na Educação (COTED). 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.

10.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O Campus Dois Vizinhos não possui cursos que se utilizam da modalidade de Ensino a
Distância (EAD) em sua integralidade. Mas mesmo assim, disponibiliza os recursos bási-
cos para sua aplicação são disponibilizados e utilizados como apoio ao ensino presencial,
tais como sistema acadêmico, sistema de videoconferência, Ambiente Virtual de Ensino
Aprendizagem (AVA), portal do aluno, sistema webconf (videoconferência por navegador
web), Google Classroom, GSuite, entre outros.

Como AVA, o BES utiliza o Moodle que é gerenciado pelo COTED e disponibilizado a
todos os discentes. Os estudantes de Engenharia de Software têm contato com o Moodle
desde o começo do curso, recebendo instruções sobre como utilizar este recurso enquanto
cursam unidades curriculares do primeiro semestre do curso.

A coordenação de Engenharia de Software incentiva o uso do Moodle para disponibili-
zar conteúdos, listas de exerćıcios e materiais complementares; criar e gerenciar banco de
questões, controlar o recebimento de atividades e questionários com datas programadas e
realizar avaliações. Além fornecer mecanismos de interação docente/discente através de
fóruns e chats dentro da página de cada curso/unidade curricular.

É importante destacar que a instituição oferece continuamente cursos de capacitação
relacionados ao uso do AVA Moodle, em semanas de planejamento didático-pedagógico,
para que os professores possam conhecer a plataforma e aproveitar ao máximo os recursos
dispońıveis em prol da melhoria do ensino.
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10.3 MATERIAL DIDÁTICO

O curso de Bacharelado em Engenharia de Software incentiva a participação dos docentes
em editais, projetos e ações que visem o desenvolvimento de materiais didáticos autorais,
seja para uso convencional ou adaptado, a fim de atender as demandas existentes ou
mesmo futuras nas unidades curriculares do curso, além de incentivar a publicação desses
materiais nos meios acadêmicos, cient́ıficos e tecnológicos.

A Tabela 115 apresenta a lista de materiais, ações, projetos já desenvolvidos/aplicados
no âmbito do curso:

Tabela 115: Materiais, ações e projetos de ensino já desenvolvidos no âmbito do curso

Projeto Financiamento

Produção de Material Didático para Fábrica de Software Edital 22/2020 –
DIRGRAD-DV/
COENS-DV/ DIRGE-DV

AnimatED: Estruturas de Dados Animadas Edital 22/2020 –
DIRGRAD-DV/
COENS-DV/ DIRGE-DV

Um chatbot para auxiliar o ensino e aprendizagem de
sistemas inteligentes

Edital 37/2020 PROGRAD

Um guideline para auxiliar a compreensão do processo de
design de interfaces utilizando UX e UI

Edital 37/2020 PROGRAD

Parallel Hub: plataforma para disponibilização de recursos
educacionais abertos de programação concorrente

Edital 37/2020 PROGRAD

Desenvolvimento de uma Interface Tanǵıvel de Usuário para
aux́ılio de estudantes com deficiência visual ou surdez em
conteúdos de disciplinas da Matemática e Computação

Edital
14/2021-DIRGRAD/DIRGE

Produção de Material Didático para Aux́ılio no Ensino de
Matérias Relacionadas a Matemática e Lógica em Cursos de
Computação

Edital 15/2015 – PROGRAD

10.4 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO

A estrutura da UTFPR conta com o Departamento de Educação - DEPED como estrutura
de apoio voltada à consolidação e melhoria do processo de ensino aprendizagem, conforme
estabelece o Regimento Geral da UTFPR.

O DEPED é composto por:

• Núcleo de Ensino (NUENS) voltado à gestão pedagógica e o atendimento direto aos
docentes.

• Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE)
voltado ao atendimento coletivo e individualizado dos discentes.

As Subseções de 10.4.1 a 10.4.8 descrevem as principais ações relacionadas a infra-
estrutura de apoio acadêmico realizadas no campus e que beneficiam os estudantes do
curso de Bacharelado em Engenharia de Software, que são realizadas pelo DEPED e pela
Coordenação de Engenharia de Software.
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10.4.1 Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil

A UTFPR trata temas relacionados a diversidade e educação inclusiva de forma direta e
aberta. Para tratar demandas relacionadas a educação inclusiva, o campus conta com o
NUAPE, que forne suporte psicopedagógico e financeiro, às atividades acadêmicas, visa
garantir a permanência do discente na instituição.

Destaca-se que os principais atendimentos realizados pelo NUAPE aos estudantes são:
(i) acompanhamento e orientação pedagógicos, realizados por profissionais ligados à área
de ensino; (ii) orientação psicológica por um profissional habilitado; (iii) seguro contra
acidentes;e (iv) serviço social, com programas de assistência estudantil oferecidos pelo
Governo Federal.

Visando estimular a permanência dos discentes, o NUAPE realiza o acompanhamento
psicopedagógico dos estudantes, realizando de ações, tais como:

• Acompanhamento e assessoramento psicopedagógico e socioassistencial aos estudan-
tes da UTFPR durante sua permanência na instituição, por meio de atendimentos
individuais e grupos de apoio;

• Atendimento dos familiares (pais e responsáveis) dos estudantes no que se refere à
normas acadêmicas, rendimento escolar ou funcionamento da Universidade;

• Atuação junto à representação estudantil, em seus diferentes ńıveis, na identificação
de dificuldades e necessidades no cotidiano acadêmico;

• Realização de estudos do perfil dos estudantes para subsidiar ações e poĺıticas
educacionais; e

• Acompanhamento do desempenho acadêmico para atenuar a retenção e a evasão
escolar.

O acompanhamento psicopedagógico e assistência estudantil também envolve ações
relacionadas ao apoio às pessoas com necessidades espećıficas (Subseção 10.4.2), atividades
de acompanhamento domiciliar (Subseção 10.4.4, est́ımulo a permanência (Subseção 10.4.5
e aux́ılio estudantil (Subseção 10.4.6).

Os estudantes dos cursos de graduação contam com um serviço de seguro contra
acidentes pessoais65, nos 13 campi da UTFPR. O seguro visa garantir a todos os estudantes
e estagiários a segurança e conforto em caso de sinistro, sobretudo se estes ocorrerem nas
dependências da UTFPR, ou sob sua responsabilidade, tais como trabalhos de campo
e demais atividades acadêmicas curriculares (como estágio curricular, visitas técnicas,
atividades relacionadas aos programas de extensão, pesquisa, mobilidade acadêmica, par-
ticipação em eventos acadêmicos reconhecidos pela coordenação de curso e atividades
acadêmicas em geral), durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.

10.4.2 Apoio às Pessoas com Necessidades Espećıficas

A UTFPR na Instrução Normativa nº 23 de 13 de junho de 2022 (UTFPR, 2022b),
estabelece que o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil
(NUAPE), composto por equipe técnica multidisciplinar, é responsável por acolher, anali-
sar a demanda e acompanhar o discente que apresente necessidade educacional espećıfica,

65Acesse: http://www.utfpr.edu.br/alunos/servicos/seguro-contra-acidentes
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mediando a implementação de adaptações razoáveis e, quando necessário, por realizar
encaminhamento aos serviços da comunidade interna e externa.

A mesma instrução normativa também define que os discentes público-alvo da educação
especial serão acompanhados pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) de seu
respectivo campus. Todas as ações realizadas pelo NAI devem ser realizadas considerando
as poĺıticas de inclusão.

Além de oferecer a assessoria necessária à inclusão e acessibilidade de estudantes com
deficiência e/ou necessidades educativas especiais, o NAI promove qualificação ao corpo
de servidores do campus para que o atendimento à comunidade acadêmica seja adequado.
Uma das ações promovidas é o oferecimento do curso de Libras – Ĺıngua Brasileira de
Sinais a todos os servidores. São ministradas, também, palestras, minicursos e oficinas
com temáticas referentes à inclusão e à acessibilidade, principalmente durante as semanas
de planejamento dos docentes e ambientação dos discentes.

Outras ações relevantes para a inclusão em todas as suas multifaces no ambiente
universitário são: o dia e/ou semana de inclusão realizadas em todos os campi da UTFPR,
durante o mês de setembro; e a oferta ao curso de Engenharia de Software das unidades
curriculares optativas de Libras 1 e 2, ministradas por um professor surdo, que tem a
Ĺıngua de Sinais como a primeira ĺıngua, com aux́ılio de TILS (tradutor/interprete de
Libras). Além em disso, a matriz curricular oferece unidades curriculares optativas que
compõem o ciclo de Humanidades, tais como, Estudos culturais e Relações Étnico-Raciais,
História e Cultura Afro-Brasileira, Direitos Humanos e Qualidade de Vida, que trabalham
temáticas como direitos humanos, questões étnico-raciais, gênero, entre outros temas
relevantes.

10.4.3 Atendimento Extraclasse

Todos os docentes do curso de Engenharia de Software, dedicam um horário espećıfico para
o atendimento a todos os estudantes. O horário de permanência dos professores dedicado
a esse atendimento é denominado P-Aluno e representa 25% do numero de horas/aulas
em unidades curriculares ministradas pelo docente no curso. Ao ińıcio de cada semestre,
cada professor define os horários de P-Aluno, de forma a não haver sobreposição entre
os horários de atendimento e os horários de aulas. Desta forma, esses atendimentos
(juntamente com as monitorias), proporcionam atividades de nivelamento e atendimento
extraclasse.

10.4.4 Atividades de Acompanhamento Domiciliar

Na UTFPR, as atividades acompanhadas seguem a Resolução número 110/2021 - CO-
GEP66, sendo caraterizadas pela execução em condições espećıficas, de atividades designa-
das pelos professores e realizadas pelo estudante que, se cumpridas a contento, substituirão
a presença nas aulas.

Poderão solicitar a realização de Atividades Acompanhadas os estudantes regularmente
matriculados no curso de Engenharia de Software que atendam às seguintes condições:

• Alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou
outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos caracterizados, por in-
capacidade f́ısica relativa, incompat́ıvel com a frequência as aulas, desde que o aluno

66https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=

publicacao_visualizar&id_documento=2564562&id_orgao_publicacao=0
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declare conservar suas condições intelectuais e emocionais para o prosseguimento das
atividades escolares em novos moldes.

• Alunas em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação por no máximo
três meses, e alunos pelo nascimento/adoção por no máximo 07 dias.

• Alunos, como representantes oficiais do Brasil, dos Estados-membros, dos Mu-
nićıpios ou da UTFPR, em congressos cient́ıficos, em atividades de competição
técnica/cient́ıfica ou em competições art́ısticas ou desportivas de âmbito regional,
estadual, nacional ou internacional.

A solicitações do regime de Atividades Acompanhadas deverá ser feita por meio de
requerimento próprio ao Departamento de Registros Acadêmicos (DERAC) pelo estudante
ou por um representante desse.

As Atividades Acompanhadas serão concedidas pelo prazo mı́nimo de 5 (cinco) dias e
pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do protocolo do reque-
rimento no Departamento de Registros Acadêmicos, exceto para os casos de alunas em
estado de gravidez e de alunos pelo nascimento/adoção por no máximo 07 dias, limitado
a data máxima para o lançamento final de notas prevista no Calendário Acadêmico. A
análise do requerimento de solicitação de Atividades Acompanhadas (ACs) será realizada
pelo professor responsável pelas ACs em que o aluno encontra-se matriculado, em ate 3
(três) dias uteis após o recebimento do mesmo.

10.4.5 Est́ımulo a Permanência

Podemos considerar como ações de est́ımulo a permanência os Programas de Aux́ılio
Estudantil e de Bolsa Permanência do MEC, como também a rede de Restaurantes
Universitários (RUs) com preço único para todos os estudantes da Universidade. Os
acompanhamentos psicológicos, sociais, pedagógicos e de atenção à saúde são desenvolvi-
dos pelos DEPED/NUAPE no Campus Dois Vizinhos e estão contidos também no bojo
das ações de permanência. Estão instalados no Campus Dois Vizinhos o Departamento
de Educação DEPED, estruturado em dois Núcleos: (i) o NUENS, que executa as ações
relacionadas ao apoio pedagógico aos cursos de graduação e educação profissional; e
(ii) O NUAPE, que desenvolve ações de acompanhamento pedagógico, psicológico e
assistencial aos discentes, com vistas a sua permanência e aprimoramento no processo
de ensino-aprendizagem.

Ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) compete a
viabilização das ações de educação inclusiva e o atendimento aos discentes. Com neces-
sidades educacionais espećıficas. Os componentes desse Núcleo integração o Núcleo de
Acessibilidade, que dever à ser criado em conjunto com a PROREC e PROPPG, com
vistas as ações de acessibilidade no ensino, pesquisa e extensão da UTFPR.

Por fim, o Campus Dois Vizinhos oferece aos estudantes os serviços de atendimento
psicológico, como uma ação de est́ımulo à permanência dos estudantes.

10.4.6 Programa de Aux́ılio Estudantil

O Programa de Aux́ılio Estudantil é financiado com recursos do REUNI. Foi iniciado no
ano de 2008 com o objetivo principal de minimizar fatores socioeconômicos que contribuem
para a evasão e retenção. O quantitativo de bolsas destinado para o Campus Dois Vizinhos
procura atender aos estudantes de todos os cursos.
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O objetivo do Aux́ılio Estudantil é contribuir com despesas de alimentação, transporte,
moradia e materiais necessários aos estudantes. O programa é ofertado semestralmente, e
o estudante pode inscrever-se em várias modalidades como aux́ılio moradia, aux́ılio básico,
aux́ılio alimentação e aux́ılio instalação. O aux́ılio alimentação e concedido em forma de
isenção no Restaurante Universitário e os outros benef́ıcios são depositados em dinheiro
na conta do estudante.

O Programa Aux́ılio estudantil da UTFPR compreende o desenvolvimento das seguin-
tes ações aos estudantes participantes (UTFPR, 2017a):

• Permanência básica: entende-se por todas as medidas que visam prestar suporte
financeiro ao estudante de modo a apoiá-lo durante a realização de seu curso,
como por exemplo, acesso a alimentação nos Restaurantes Universitários (RU),
contribuindo com a manutenção do seu v́ınculo com a UTFPR, de acordo com
os recursos dispońıveis;

• Culturais, desportivas e art́ısticas: entende-se por todas as ações que contribuem
para a permanência do estudante relacionadas ao desenvolvimento humano, que
integra aspectos como a qualidade de vida, bem-estar individual e social. Tais ações
serão orientadas por editais publicados regularmente pela Instituição; e

• Emergenciais: tem a finalidade de apoiar o estudante, com o objetivo de atenuar
ocorrências eventuais, adversas e momentâneas de ordem socioeconômica, extempo-
râneas ao peŕıodo de inscrição nas ações de Aux́ılio Estudantil.

O Programa Aux́ılio Estudantil (PAE) é destinado aos estudantes regularmente ma-
triculados nos cursos de Graduação, Educação Profissional Técnica de Nı́vel Médio e
pós-graduação stricto sensu da UTFPR e atende, prioritariamente, os estudantes que
comprovem renda familiar mensal per capita de ate 1,5 (um v́ırgula cinco) salário mı́nimo
nacional, vigente à época do processo de seleção. O PAE-UTFPR distribui os seguintes
benef́ıcios: aux́ılio alimentação, aux́ılio moradia, aux́ılio básico e aux́ılio de instalação, de
acordo com edital espećıfico (UTFPR, 2017a).

Além do Programa interno de Aux́ılio Estudantil, a área de assistência estudantil
coordena o Programa Bolsa Permanência do MEC que distribui bolsas aos estudantes de
acordo com os critérios definidos em seu śıtio eletrônico67. A assistência estudantil também
coordena a distribuição das bolsas PROMISAES do Programa PEC-G do MEC68. O apoio
a eventos trata-se de um recurso destinado a fornecer ajuda de custo a estudantes que
tiverem artigos aceitos em congressos nacionais ou internacionais ou periódicos.

10.4.7 Programa de Monitoria

A UTFPR oferta o Programa de Monitoria com o objetivo de contribuir para formação
acadêmica e apoiar o aprendizado dos estudantes. Com esse programa, estimula-se o
desenvolvimento de práticas que possibilitam inovações curriculares que se adéquem aos
prinćıpios de flexibilidade e construção de itinerários formativos diversificados (UTFPR,
2017a)).

Todo estudante selecionado como monitor é orientado por um professor. Dessa forma,
o monitor tem a oportunidade de desenvolver novos recursos de ensino e materiais de apoio.

67Acesse: http://permanencia.mec.gov.br/
68Acesse: http://portal.mec.gov.br/pec-g
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Todos os materiais desenvolvidos durante a monitoria, podem aprimorar o processo de
ensino-aprendizagem por meio de objetos educacionais.

Exemplos de recursos/materiais de apoio que podem ser desenvolvidos por monitores
são apresentados a seguir:

• Materiais didáticos e instrucionais;

• Aplicativos e softwares;

• Elaboração de tutorial para estudo autodirigido;

• Elaboração de produtos midiáticos; e

• Propostas de intervenção no processo ensino-aprendizagem.

10.4.8 Treinamento/Aux́ılio ao discente no processo de matŕıculas em unidades curri-
culares

O NUAPE promove apoio ao corpo discente em assuntos relacionados ao desenvolvimento
acadêmico, sendo realizados atendimentos individuais e em grupo visando satisfazer as
mais variadas demandas. Em ocasiões pontuais, o NUAPE recorre ao aux́ılio do corpo
docente do curso, como forma de conseguir uma orientação mais técnica aos estudantes.

Dentre as demandas atendidas pelo NUAPE encontra-se o aux́ılio e esclarecimento
de potenciais dúvidas durante o processo de (re)matŕıculas em unidades curriculares.
Os estudantes são aconselhados a organizar sua grade curricular semestral de maneira
responsável, contabilizando, além do tempo dedicado ás aulas, o tempo de dedicação para
estudos e execução das tarefas extraclasse em cada unidade curricular. Além disso, os
profissionais que atuam no NUAPE ficam a disposição dos estudantes para atender a
casos de orientação espećıfica.

10.5 INSTALAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

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 campus. 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 30 apresenta uma foto aérea do Campus Dois Vizinhos 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.

A infraestrutura dispońıvel para o setor administrativo e de apoio da UTFPR, Campus
Dois Vizinhos, contempla uma área total de aproximadamente 8.752,63 m2, que apresenta
como principais estruturas: biblioteca, centro de convivência para os acadêmicos, restau-
rante universitário, ginásio de esportes, anfiteatro, mini auditórios, salas de professores,
salas dos técnicos administrativos e seus respectivos setores (Tabela 116).

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
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Figura 30: Vista aérea do Campus Dois Vizinhos da UTFPR

de curso, gabinetes de docentes, gabinetes de assessores de coordenação, salas de reuniões,
mini-auditório e outros. O Bloco G10 possui área total de aproximadamente 5.000m2,
compreendendo quatro pavimentos nos quais estão distribúıdos 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. O bloco G10 permite a execução de atividades de ensino pesquisa e
extensão para todos os cursos do campus. Por fim, destaca-se que todo o bloco foi
constrúıdo seguindo normas de acessibilidade para edificações, possuindo pistas táteis
em todos os andares.

10.5.1 Conectividade no Campus da UTFPR-DV

A internet no Campus Dois Vizinhos é viabilizado pela RNP – Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa69. O RNP é uma organização social ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia
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 Dois Vizinhos 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 f́ısico 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 dispońıveis nos diversos blocos do campus :

1. UTFPR-ALUNO: rede dispońıvel para toda a comunidade acadêmica por meio das
credenciais institucionais. Todos – estudantes e servidores – podem logar nessa rede;

2. UTFPR-SERVIDOR: rede dispońıvel para docentes e servidores utilizando login
institucional;

69Acesse: https://www.rnp.br/
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Tabela 116: Infraestrutura do setor administrativo

Local Quantidade Área (m2)

Almoxarifado 01 353,13
Auditório/anfiteatro 01 634,81
Biblioteca 01 500,00
Bloco administrativo (bloco K1) 01 310,60
Bloco administrativo (bloco K2) 01 310,60
Bloco de banheiros/ saguão/ cantina 01 513,74
Bloco de DEPED/ SEGEA/ DERAC/ Banheiros (bloco A1) 01 307,08
Bloco DIRPPG/Hotel Tecnológico (bloco A2) 01 307,08
Bloco de salas de professores/ Banheiros/ Reprografia/ Sala de
coordenações / Assessoria (bloco B1)

01 458,50

Bloco DESEG (Bloco E3) 01 345,31
Centro de Convivência dos Alunos 01 826,32
Centro de Eventos (miniauditórios e sala de reuniões) 01 410,62
Ginásio esportivo 01 1.393,81
Guarita 01 21,07
Salas de professores (CP1 a CP4) 04 100,00
Salas de professores (CG1 a CG4) 04 162,78
Salas de professores (CG5) 01 237,18
Sala de Professores Bloco G10 01 1000,00
Restaurante Universitário 01 560,00

Total 8752,63

3. 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. UTFPR-VISITANTE: rede wifi destina a visitantes do Campus Dois Vizinhos; e

10.5.2 Gabinetes de docentes

No Campus Dois Vizinhos existem, em 2022, 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 distribúıdos para um ou dois professores por sala,
conforme capacidade do ambiente.

Os professores que exercem função de chefia como o Diretor Geral, Diretor de Gradu-
ação e Educação Profissional, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação e Diretor de Relações
Empresariais e Comunitárias, Coordenadores (ver Figura 16), bem como os assessores e
secretários, ficam temporariamente, durante o exerćıcio da função, alocados no 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 traba-
lho, composta por mesa, cadeiras, arquivo e/ou armário com chaves. Também é fornecida
uma impressora compartilhada, ligada à rede, no qual os docentes utilizam sem limite
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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.

A maioria dos docentes de computação vinculados ao BES (Tabela 112) da UTFPR-DV
tem seus gabinetes no bloco G10, mais precisamente no terceiro andar. Tais gabinetes,
que têm em média 20m2, são duplos e seus ambientes possuem janelas amplas garantindo
boa iluminação natural e ventilação.

A Figura 31 apresenta um representação gráfica dos gabinetes onde se encontram 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 manus-
critos e planejamento de extensões, é importante destacar que os ambientes propiciam que
os docentes façam um atendimento aos estudantes de modo eficaz. Quando é necessário
privacidade para atendimento, os docentes podem utilizar uma sala de reuniões (Gabinete
B15) que é comum a todos e permanece à disposição para atendimentos em grupo, bem
como para explicações que demandem mais tempo.

Figura 31: Esboço do ambiente no G10 onde localizam-se os gabinetes dos docentes do
BES

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) constrúıdas es-
pecificamente 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 acesśıveis. 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 dos mobiliários e equipamentos é realizada via demanda. A manutenção
do ambiente é realizada pelo Departamento de Serviços Gerais (DESEG), que através de
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sistema de chamada via web – um GLPI70 – realiza a substituição de lâmpadas, trocas
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 GLPI71, resolvendo problemas de manutenção nos
computadores, impressora e internet.

A Tabela 117 apresenta os docentes do núcleo de computação do BES e suas respectivas
localizações, incluindo gabinete, bloco, ramal e número de telefone externo.

Tabela 117: Localização de gabinetes, ramais internos e números externos de docentes do
BES (núcleo de computação)

Docente do BES Gabinete Localização Ramal Externo

Franciele Beal A6 G10 8206 35360206
Newton Carlos Will A6 G10 8206 35360206
André Roberto Ortoncelli A8 G10 8208 35368208
Marlon Marcon A8 G10 8208 35368208
Simone de Sousa Borges A10 G10 8210 35360210
Marisangela Pacheco Brittes A10 G10 8210 35360210
Rafael Alves Paes de Oliveira A11 G10 8211 35360251
Evandro Miguel Kuszera B1 G10 8251 35360251
Marco Antonio Simões Teixeira B1 G10 8251 35360251
Erinaldo da Silva Pereira B6 G10 8255 35360255
Maria Adelina Silva Brito B6 G10 8255 35360255
Alinne Cristinne Corrêa Souza B11 G10 8261 35360261
Francisco Carlos Monteiro Souza B11 G10 8261 35360261
Rodolfo Adamshuk Silva B12 G10 8262 35360262
Gustavo Jansen de Souza Santos B12 G10 8262 35360262
Rodrigo Tomaz Pagno SALA 3 CP3 8427 35368427
Tatianne Costa Negri Rocha SALA 7 CG4 0206 35360206

10.5.3 Sala da coordenação

O espaço de trabalho destinado para o coordenador do BES encontra-se em um piso dife-
renciado de onde se localizam 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. 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 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 compartilhada. Estruturalmente, o espaço do
coordenador conta com: (i) duas 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

70Acesse: https://glpi-deseg.dv.utfpr.edu.br/
71Acesse: https://glpi-cogeti.dv.utfpr.edu.br/
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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 estudantes, a sala do coordenador do BES
permite um atendimento individual e personalizado. O coordenador tem alguns horários
espećıficos para fazer atendimentos aos estudantes. Esses horários são definidos e divul-
gados no ińıcio 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 peŕıodo 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 dispońıvel no mesmo andar do bloco G10.

A sala de coordenações do BES conta com uma ante-sala na qual é implementada
uma recepção que permite a acomodação dos estudantes enquanto esperam por atendi-
mento. Essa ante-sala é compartilhada por duas coordenações, em particular – COENS
- Coordenação de Engenharia de Software e COBIO - Coordenação da Licenciatura em
Ciências Biológicas. 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 uma assessora, compartilhada com
uma coordenação de cursos de graduação. Na assessoria de coordenações, localizada na
ante-sala da coordenação, há a disponibilidade de uma impressora multifuncional (scanner
e impressora) que é compartilhada com as demais coordenações.

10.5.4 Salas de aula

O Campus 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. As salas de aula permitem a disponibilização de espaço suficiente para 150 aulas
por turno (manhã, tarde e noite) durante a semana. A Figura 32 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 estudantes, 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.
Todas as sala possuem condicionadores de ar para climatização. Todas as salas de aula
possuem acesso a Internet via Wireless (Sem fio) dispońıvel 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 estudantes, facilitando assim o processo de
ensino-aprendizagem.

Estes blocos estão agrupados para facilitar a acessibilidade e a mudança de sala durante
a troca de aula. As janelas são amplas e permitem boa ventilação. Foi garantido também
acessibilidade, mesmo em peŕıodos chuvosos, através da instalação de coberturas a todos
os blocos de sala de aula. A iluminação natural e artificial são adequadas.
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Figura 32: Layout de salas de aulas de 50 lugares da UTFPR-DV

10.5.5 Centro de Convivência

A Figura 33 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 estudantes, sendo o espaço destina aos Centros Acadêmicos (CAs) de todos
os cursos de graduação da UTFPR-DV. O centro de convivência da UTFPR-DV possui
diversas mesas de estudo individual com acesso constante à internet sem fio do campus.
Adicionalmente aos espaços, existem duas salas de monitorias que são utilizadas pelos
monitores das unidades curriculares para atendimento.

O Centro Acadêmico de Engenharia de Software Alan Turing é a instância deliberativa
que representa os estudantes matriculados no curso e seus interesses. É dever do CA
representar os estudantes do curso perante as Organizações Estudantis estadual e nacional,
bem como defender os interesses dos mesmos frente à Universidade e outros órgãos
reguladores do Ensino Superior no páıs. A diretoria do CA é escolhida por meio de
eleições anuais, entre chapas de discentes do curso. O CAES teve sua primeira chapa
empossada em março de 2017.

O espaço cedido ao centro acadêmico encontra-se no centro de convivência e possui
uma área de 9m2 e conta com dois armários com chave, uma mesa com gavetas e três
cadeiras. Nesse espaço, os estudantes podem realizar as reuniões e atividades do centro
acadêmico.

10.5.6 Biblioteca

A biblioteca da UTFPR-DV conta com o trabalho dedicado de três servidores: dois
bibliotecários documentalistas e um assistente administrativo. Adicionalmente, o setor
tem 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 estudantes regularmente
matriculados em todos os ńıveis de ensino, professores, servidores (ativos e aposenta-
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Figura 33: Centro de convivência discente da UTFPR-DV

dos),terceirizados e a comunidade em geral para consultas locais. Utiliza o software
Pergamum72 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 v́ıdeo, Cd-Rom, Dvd,
monografias, dissertações e teses.

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
disponibilizados para os demais campi, estando portanto ambos os acervos, virtual e f́ısico,
registrados em nome da IES.

Para o acesso ao acervo f́ısico, a biblioteca conta com um ambiente bem planejado,
com salas de estudo, cabines individuais, armários e banheiros, além de computadores
dispońıveis para pesquisa, o que possibilita também o acesso virtual é posśıvel no espaço
f́ısico da biblioteca. Os computadores da biblioteca possuem acessibilidade plena para
pessoas com deficiência (PcD) e o acesso à internet também é posśıvel por Wi-Fi no
campus, o que permite que os usuários cadastrados utilizem seus próprios dispositivos
para acessarem o acervo virtual.

A seguir seguem alguns serviços e atividades associados à biblioteca da UTFPR-DV:

• CONSULTA, RESERVA, E EMPRÉSTIMOS DE OBRAS: Estas ações estão dis-
pońıveis de forma remota através de acesso ao sistema web Pergamum;

• SERVIÇO DE REFERÊNCIA: Aux́ılio ao usuário na busca de informações para
pesquisas, utilização do acervo e recursos da biblioteca, pesquisas bibliográficas em
bases de dados e treinamentos.Este atendimento pode ser feito de forma presencial
ou através de e-mail, via formulário;

72Acesse: http://biblioteca.utfpr.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
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• FALE CONOSCO disponibilizado no site da biblioteca;

• EMPRÉSTIMO ENTRE CAMPI : Este atendimento é realizado no balcão da bibli-
oteca 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 dispońıveis 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 not́ıcias 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
espećıfico para seu navegador web, sendo necessário informar login e senha para
viabilizar o acesso.

• 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 gerencia-
mento 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.
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10.6 LABORATÓRIOS

Os Laboratórios espećıficos disponibilizados tanto para o corpo docente como para os
discentes do curso estão listados na Tabela 118. 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 Sigeu73 de reservas de salas
e laboratórios para agendar suas atividades em qualquer laboratório.

Tabela 118: Laboratórios disponibilizados para o curso

Nome Local Capacidade Responsável
Laboratório de Engenharia de Software Aplicada (Lab 1) B2-S1 20 Francisco C. M. Souza
Laboratório de Fundamentos de Programação (Lab 2) B2-S2 44 André R. Ortoncelli
Laboratório de Processo de Produção de Software (Lab 3) B4-S6 39 Alinne C. C. Souza
Laboratório de Computação Aplicada (Lab 4) B4-S5 39 Marisangela P. Brittes
Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software (Lab 5) B4-S4 39 Simone S. Borges
Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores (Lab 6) B3-S5 20 Rodolfo A. Silva
Laboratório de Manutenção e Reuso de Software (Lab 7) D2-S3 20 Maria Madalena Silva

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 of́ıcio 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-DV74; e

• Regulamento de laboratórios de informática da UTFPR-DV75: desenvolvido e aper-
feiçoado pelo NDE do BES, esse regulamento estabelece normas de uso espećıficas
dos laboratórios de informática da UTFPR-DV.

10.6.1 Laboratório de Engenharia de Software Aplicada

Um dos laboratório de formação espećıfica do BES é o Laboratório de Engenharia de
Software Aplicada – (Lab. 1). A Tabela 119 apresenta os equipamentos e caracteŕısticas
de tal laboratório. Três configurações diferentes de máquinas existem nesse laboratório
que compõem um todo de 21 máquinas. Adicionalmente, os estudantes podem usar as
bancadas como estações de trabalho, podendo alocar seus notebooks pessoais e utilizar
periféricos e monitor.

10.6.2 Laboratório de Fundamentos de Programação

O Laboratório de Fundamentos de Programação – (Lab. 2) tem capacidade para compor-
tar 44 estudantes. Três configurações diferentes de microcomputadores estão dispońıveis

73Acesse: https://sigeu.dv.utfpr.edu.br
74Acesse: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=

publicacao_visualizar&id_documento=2587697&id_orgao_publicacao=0
75Acesse: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=

publicacao_visualizar&id_documento=2621692&id_orgao_publicacao=0
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Tabela 119: 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
MicroComputador Dell,
Processador: Pentium(R) Dual Core E6600 @3.06GHz
Memória: 4GB, HD: 585GB, Sistema: 64 bits

2 10
MicroComputador
Processador: Intel(R) Pentium(R) Dual Core E2180 @2.00GHz
Memória: 1GB, Tipo de Sistema: 64 bits, HD: 160GB

3 2
MicroComputador
Processador: i-5-4400 CPU@3.10GHz
Memória: 4GB, Tipo de sistema: 64 bits, HD: 1TB

4 20 Monitor AOC 23,6 Polegadas LED IPS Full HD
5 4 Monitor Braview LCD 15.4 widescreen
6 1 Ar condicionado Komeco 22000 btus/h, quente-frio
7 1 Projetor multimı́dia
8 1 Microcomputador para o docente

para as aulas. A imagem dos HDs está configurada no esquema dual-boot, com a dis-
ponibilidade de dois sistemas operacionais. O ambiente é refrigerado com condicionador
de ar (ar quente/frio). A Tabela 120 apresenta os equipamentos e caracteŕısticas de tal
laboratório.

Tabela 120: Laboratório de Fundamentos de Programação (Lab. 2): informações e
equipamentos

Laboratório de Fundamentos de Programação (Lab. 2)
Identificação B2-S2 Finalidade Apoiar ensino de programação e UCs iniciais do BES

Área (m2) 80,0 Capacidade 44 Refrigeração Ar-condicionado
Responsável Prof. Dr. André R. Ortoncelli

equipamentos
item qtde Descrição

1 44

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

2 44 Monitor, LED 21,5 full HD widescreen
3 6 Estabilizador de tensão BMI
4 2 Estabilizador de tensão NHS
5 1 Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
6 1 Ar condicionado 22000 btus/h, quente-frio
7 1 Projetor multimı́dia
8 1 Microcomputador para o docente

No que se refere ao layout, o Laboratório de Fundamentos de Programação tem ban-
cadas dispostas de modo perpendicular à lousa, facilitando o trânsito dos docentes em
aulas práticas de programação. Assim, é posśıvel que o processo ensino-aprendizagem seja
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 34 apresenta
um esboço gráfico do laboratório de Laboratório de Fundamentos de Programação.
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Figura 34: Laboratório de Fundamentos de Programação – disposição de mesas e
equipamentos

10.6.3 Laboratório de Processo e Produção de Software

O Laboratório de Processo e Produção de Software – (Lab. 3) conta com 40 máquinas
com boas configurações que permitem a execução de UCs associadas à implementação de
processos para a criação de software. A Tabela 121 apresenta informações espećıficas e
equipamentos constantes neste laboratório.

Tabela 121: 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

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

2 39 Monitor AOC LED 19,5 full HD widescreen
3 1 Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
4 1 Projetor multimı́dia
5 1 Microcomputador para o docente

A Figura 35 apresenta o layout do Laboratório de Processo e Produção de Software.
É posśıvel 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.

10.6.4 Laboratório de Computação Aplicada

Outro laboratório de formação básica é o Laboratório de Computação Aplicada – (Lab.
4). A Tabela122 apresenta informações sobre equipamentos e caracteŕısticas espećıficas
desse laboratório. O laboratório conta com 40 máquinas com boas configurações para
comportar a instalação de softwares adequados para a aplicação de computação em
diversos contextos. O layout desse laboratório segue o mesmo padrão apresentado na
Figura 35.
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Figura 35: Laboratório de Computação Aplicada – disposição de mesas e equipamentos

Tabela 122: Laboratório de Computação Aplicada (Lab. 4): informações e equipamentos

Laboratório de Computação Aplicada (Lab. 4)
Identificação B4-S5 Finalidade Apoiar ensino práticas de computação em projetos reais

Área (m2) 87,0 Capacidade 40 Refrigeração Ar-condicionado
Responsável Profa. Dra. Simone S. Borges

equipamentos
item qtde Descrição

1 39

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

2 39 Monitor AOC LED 19,5 full HD widescreen
3 1 Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
4 1 Projetor multimı́dia
5 1 Microcomputador para o docente

10.6.5 Laboratório de Arquitetura e Projeto de Software

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 123 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. O
layout desse laboratório segue o mesmo padrão apresentado na Figura 35.

10.6.6 Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores

O terceiro laboratório de formação básica em computação do BES é o Laboratório de Redes
e Arquitetura de Computadores – (Lab. 6). Tal laboratório possui 21 computadores. A
estrutura do laboratório é montada com bancadas que permitem práticas espećıficas em
algumas unidades curriculares como, por exemplo, redes de computadores e arquitetura
de computadores. A Tabela 124 apresenta os equipamentos e informações do laboratório
de redes e arquitetura de computadores.

O Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores permite que os estudantes
façam práticas de ensino com equipamentos espećıficos como, por exemplo, arduinos e
raspberries, alicates de crimpagem e roteadores (armazenados na coordenação). A Figura
36 mostra o layout do laboratório com sua disposição de bancadas. Em algumas UCs
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Tabela 123: 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

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

2 39 Monitor AOC LED 19,5 full HD widescreen
3 1 Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
4 1 Projetor multimı́dia
5 1 Microcomputador para o docente

Tabela 124: 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

Área (m2) 42,45 Capacidade 26 Refrigeração Ar-condicionado
Responsável Prof. Dr. Rodolfo A. Silva

equipamentos
item qtde Descrição

1 8
MicroComputador Dell,
Processador: Pentium(R) Dual Core E6600 @3.06GHz
Memória: 4GB, HD: 585GB, Sistema: 64 bits

2 10
MicroComputador
Processador: Intel(R) Pentium(R) Dual Core E2180 @2.00GHz
Memória: 1GB, Tipo de Sistema: 64 bits, HD: 160GB

3 2
MicroComputador
Processador: i-5-4400 CPU@3.10GHz
Memória: 4GB, Tipo de sistema: 64 bits, HD: 1TB

4 20 Monitor AOC 23,6 Polegadas LED IPS Full HD
5 4 Monitor Braview LCD 15.4 widescreen
6 1 Ar condicionado Split 24000 btus/h, quente-frio
7 1 Projetor multimı́dia
8 1 Microcomputador para o docente

executadas neste laboratório, os estudantes 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.

10.6.7 Laboratório de Manutenção e Reuso de Software

o Laboratório de Manutenção e Reuso de Software – (Lab. 7). A Tabela 125 apresenta
informações e caracteŕısticas sobre o laboratório. O laboratório conta com uma estrutura
de 10 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 con-
sistem de processamentos feitos em softwares espećıficos, sendo assim, nenhuma disposição
especial é requerida.

O layout do Laboratório de Manutenção e Reuso de Software é apresentado na Figura
37. Tal laboratório é estruturado para unidades curriculares 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 peŕıodos
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Figura 36: Laboratório Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores – disposição
de mesas e equipamentos

Tabela 125: Laboratório de Manutenção e Reuso de Software (Lab. 7): identificação e
equipamentos

Laboratório de Manutenção e Reuso de Software (Lab. 6)
Idenificação D2-S3 Finalidade Apoiar UCs profissionalizante espećıficas

Área (m2) 35,0 Capacidade 20 Refrigeração Ventilação
Responsável Profa. Dra. Maria Madalena Silva

equipamentos
item qtde Descrição

1 10

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

2 1 Projetor multimı́dia

finais do curso. O laboratório é similar a um ambiente de trabalho coworking em fábrica
de software.

Figura 37: Laboratório de Manutenção e Reuso de Software – disposição de mesas e
equipamentos
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11 PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRA-

TIVO

Em 2022, o Campus Dois Vizinhos possui 61 servidores técnico administrativos, dis-
tribúıdos nos cargos de administrador (2), analista de tecnologia da informação (1),
assistente de aluno (2), assistente em administração (29), assistente social (2), auxiliar de
agropecuária (1), bibliotecário-documentalista (2), médico veterinário (1), pedagogo-área
(2), psicólogo-área (2), técnico de tecnologia da informação (3), técnico de laboratório área
(6), técnico em agropecuária (4), técnico em assuntos educacionais (1), tradutor intérprete
de linguagem sinais (1), e zootecnista (1). Ainda, existe a previsão de contratação de um
engenheiro qúımico durante o ano de 2022.

Em 2022, o BES conta com um servidor técnico administrativo na Assessoria das
Coordenações. Porém, existe a necessidade de dois servidores técnicos de laboratório para
atender todos os laboratórios do curso que eventualmente são atendidos por estudantes
estagiários.
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MEC-INEP Portaria do ministério da educação – MEC – n° 488, de
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des acquis dans l’enseignement. De Boeck

”
2001.
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UTFPR Regulamento do núcleo docente estruturante dos cursos de graduação da
UTFPR – resolução nº 009/12-COGEP, de 13 de abril de 2012. Dispońıvel em:
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extraordinária de colegiado do curso – ata 06/2021 de 02/09/2021. Dispońıvel em:
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