
Normas para Componentes Curriculares
Resolução de Problemas

Dispõe sobre as normas para orientar a exe-
cução de componentes curriculares Resolu-
ção de Problemas (RP) do Curso de Enge-
nharia de Software.

Seção I

Definições Preliminares

Art. 1º As RP são componentes curriculares interdisciplinares que têm como objetivo
desenvolver nos alunos a capacidade de resolver problemas a partir do conhecimento
adquirido, da busca por novos conhecimentos e do trabalho colaborativo.

Seção II

Dos Objetivos de Aprendizagem

Art. 2º As RP devem desenvolver uma atitude ativa do aluno em busca do conheci-
mento necessário para resolver problemas.

Art. 3º As RP devem desenvolver a habilidade de trabalhar de forma colaborativa a
fim de solucionar o problema proposto.

Art. 4º As RP devem estabelecer uma relação entre teoria e prática de Engenharia de
Software, gerando resultados perceptíveis que demonstrem as habilidades e as compe-
tências desenvolvidas pelos alunos.

Seção III

Dos Professores e Alunos

Art. 5º São atribuições e responsabilidades do professor:

I — monitorar o processo de aprendizagem;

II — auxiliar os alunos a superar dificuldades conceituais ou práticas, atuando
ativamente no processo de ensino;
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III — incentivar o trabalho colaborativo, participando de discussões e fornecendo
suporte às tomadas de decisões;

IV — apresentar o plano de ensino e, em especial, os critérios de avaliação aos
alunos conforme Capítulo II das Normas Básicas de Graduação da Unipampa;

V — informar as notas atribuídas, justificando-as quando solicitado;

VI — planejar e executar a integração com ações, projetos ou programas de exten-
são quando previsto em seu componente curricular.

Art. 6º São atribuições e responsabilidades do aluno:

I — ser ativo, independente e responsável na construção de seu conhecimento,
estando apto a identificar o que deve ser aprendido, em qual momento e quais
recursos são necessários para que o aprendizado se concretize;

II—compreender a solução comoum todo e ter a habilidadededefendê-la, comprometendo-se
com uma parcela de trabalho e sua integração;

III — ser atuante em seu grupo de trabalho, expressando sua opinião de forma
argumentativa e respeitando pontos de vista diferentes.

Seção IV

Das avaliações

Art. 7º A avaliação de cada RP certifica que o aluno desenvolveu as competências
e habilidades necessárias para resolver o(s) problema(s) proposto(s) no componente
curricular.

Art. 8º A nota final de cada aluno é formada por notas parciais geradas a partir de
marcos atingidos ao longo do semestre letivo.

Parágrafo único. O cálculo para formar a nota final é determinado pelo professor
de cada RP e detalhado no Plano de Ensino de cada semestre.

Art. 9º Os marcos são definidos pelo professor no Plano de Ensino.

Parágrafo único. Aos menos 2 (dois) marcos devem ser planejados e executados,
buscando manter a avaliação processual, contínua e cumulativa.

Art. 10 A nota parcial do aluno atribuída em cada marco deve ser composta por, no
mínimo, avaliação individual e avaliação do grupo.

§ 1º Na avaliação individual, o professor avalia o comprometimento e o desempe-
nho do aluno no processo de desenvolvimento da solução.

§ 2º Na avaliação do grupo, o professor avalia a solução produzida pelo grupo.

§ 3º Os critérios específicos de avaliação individual e avaliação do grupo devem
ser determinados pelo professor e não se limitam ao exposto no Art. 10.

§ 4º Faculta-se que parte da avaliação individual ou da avaliação do grupo seja
atribuída pelos próprios alunos (autoavaliação, avaliação 360, etc.).
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Seção V

Da Integração com Extensão

Art. 11 Os componentes curriculares RP II, RP IV e RP VI devem ser integrados a
ações, projetos ou programas de extensão da Unipampa.

Parágrafo único. O caput desse Artigo assegura que, no mínimo, 10% (dez por
cento) do total de créditos curriculares estejam associados a ações, projetos e pro-
gramasde extensão, conformeEstratégia 12.7 doPlanoNacional de Educação (PNE)
e conforme Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unipampa.

Art. 12 As estratégias de integração e a relação de ações, projetos ou programas de
extensão vinculados devem estar explícitas no Plano de Ensino de cada RP.

Seção VI

Dos Problemas

Art. 13 O professor tem a liberdade de propor problemas de qualquer natureza para
RP.

Art. 14 É obrigatório que o problema escolhido:

I — desenvolva os conteúdos relacionados à ementa da respectiva RP;

II — desenvolva as habilidades e competências relacionadas aos objetivos especí-
ficos da respectiva RP;

III — desenvolva as habilidades e competências relacionadas aos objetivos gerais
de RP descritos na II;

IV — esteja integrado a ação, projeto ou programa de extensão quando previsto
em seu componente curricular conforme V.

Art. 15 É desejável que o problema escolhido:

I — aplique as habilidades e competências de Engenharia de Software já adquiri-
das;

II — desperte o interesse dos alunos, incentivando o seu envolvimento.

Seção VII

Disposições Finais e Transitórias

Art. 16 A Comissão do Curso de Engenharia de Software é responsável por tratar
situações não previstas nesta norma.

Art. 17 A Comissão do Curso de Engenharia de Software tem autonomia para alterar
as Normas para Avaliação de Desempenho em Engenharia de Software.


