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Artigo de professor do SEPT publicado na Revista
Nature tem repercussões na mídia paranaense
O trabalho do professor Mauro Antonio Alves Castro, intitulado Regulatorsofgeneticriskofbreast câncer identifiedbyintegrative network analysis, e publicado na Revista NatureGenetics,
teve diferentes repercussões na mídia paranaense. A professora Silvana Carbonera, vice-diretora do
SEPT, procurou saber mais sobre o desenvolvimento desse trabalho e, para tanto, entrevistou o professor Mauro a fim de obter maiores detalhes.

Pautado no assunto câncer de mama, o
artigo apresenta resultados de uma pesquisa que
desenvolveu um novo método para identificação de
como pequenas variações genéticas podem aumentar o risco de câncer de mama. A realização da
pesquisa deu-se por meio da tecnologia da informação e integração de dados em larga escala: o
novo método simplifica a análise desses dados e
permite a extração de informaçõesrelevantes. Durante a entrevista, o professor ressaltou a viabilidade deste tipo pesquisaser realizada na estrutura
atual da UFPR, e também do SEPT, uma vez que
possuímos recursos humanos capacitados para
esse fim junto ao Curso de Pós-graduação em Bioinformática.

O artigo publicado pelo professor Mauro foi desenvolvido juntamente com pesquisadores da
Universidade de Adelaide (na Austrália) e da Universidade de Cambrigde (no Reino Unido). A publicação repercutiu em diferentes portais da mídia: Portal UFPR: http://goo.gl/7nc9Ix ,Gazeta do Povo:
http://goo.gl/keBltO e BandNews.
O SEPT parabeniza novamente o professor Mauro A. A. Castro pelo desenvolvimento desse
trabalho e pela importante publicação!
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Coordenação Administrativa
FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES
No mês de janeiro de 2016, o técnico em informática do SEPT, Alysson R. M. de Deus, estará
realizando a manutenção dos computadores da sala dos professores. Todas as máquinas serão
formatadas e, portanto, todos os arquivos serão deletados. Por conta disso, pedimos que os professores que tiverem arquivos ou dados salvos nos computadores salvem-nos em outra mídia.
Os softwares que já estão instalados serão mantidos, e caso alguém possua alguma sugestão
de software a ser instalado, indicamos que envie um e-mail ao Alysson para solicitação da instalação.
Todas as sugestões serão analisadas, verificando a possibilidade de instalação - inclusive no que diz
respeito ao software ser livre e gratuito, de acordo com as regulamentações da Universidade.
E-mail: alysson@ufpr.br

Coordenação Acadêmica
NOMEAÇÃO DE PROFESSORES
Após a realização dos Concursos programados para o mês de dezembro de 2015, e com a
aprovação dos candidatos, três novos professores já foram nomeados pela UFPR:
 Alexander Robert Kutzke: professor de linguagem de programação
 João Eugênio Marynowski: professor de banco de dados
 Izabel Romero Grova Wutkiewicz: professora de engenharia química
Nos próximos meses acontecerão as nomeações dos candidatos aprovados que ainda não
foram nomeados.
A Coordenação Acadêmica dá as boas-vindas aos novos professores do SEPT.

Espaço dos Professores e Técnicos Administrativos


Em 15 de dezembro de 2015 foi publicado no site da Agência de
Inovação UFPR o livro “Inovação e Cooperação: A Relação
Universidade Empresa”, organizado por essa agência com a
colaboração de autores da UFPR e instituições externas. O capítulo 4 do livro, intitulado Aprender a empreender em quinze minutos: o desafio da construção deste objeto de aprendizagem, foi composto por uma equipe do SEPT: professora Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares, professor Dieval Guizelini, e bolsista sênior Silvia Tereza Sparano Reich.
O link para acesso e download
do livro é http://goo.gl/hwTxpN.
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O professor substituto, e egresso do curso de Luteria, Lucas Guilherme
Schaghauser foi aprovado para cursar o mestrado no Programa de PósGraduação em Tecnologia - PPGTE, da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Seu projeto intitula-se A trajetória da viola brasileira: da música caipira ao meio acadêmico. No curso, dedicou-se a construção de viola
brasileira (caipira) e viu no instrumento um tema de interesse para continuar
sua formação. Na imagem ao lado apresenta-se a viola construída pelo acadêmico para a conclusão do curso de Tecnologia em Luteria.

Espaço dos Cursos
LUTERIA
PARTICIPAÇÃO DE ALUNO DE LUTERIA NO
14º ENAF
O aluno João Pedro Mota Raffo Rodrigues recebeu o primeiro lugar na banca do 14º ENAF,
com o trabalho intitulado Eletrônica no Curso
de Luteria, sendo orientado pelo professor
Thiago C. de Freitas.

EQUIPAMENTOS RECEBIDOS PELO CURSO
DE LUTERIA SÃO TEMA DE NOTÍCIA
Em 10 de dezembro de 2015, o Portal da
UFPR publicou uma notícia sobre o recebimento
de novos equipamentos para o curso de Luteria, adquiridos pelo Fundo de Desenvolvimento
Acadêmico (FDA). Para ler a notícia na íntegra,
acesse http://goo.gl/hlndxg.

VÍDEO INSTITUCIONAL
Alunos dos cursos de Tecnologia em Comunicação Institucional e Tecnologia em Luteria produziram um vídeo
institucional sobre o curso, no desenvolvimento de
duas disciplinas.
O vídeo já está disponível no Youtube, por meio do
https://goo.gl/pR9uGD, e os créditos de autoria e organização aparecem ao final do vídeo.

PETRÓLEO E GÁS
PREMIAÇÃO POR RESULTADO NO ENEM
O SEPT foi premiado, na Assembleia Legislativa do Paraná, pelo melhor resultado no ENEM
2014. Dentre as instituições públicas do estado, a nota média dos alunos do SEPT foi a maior.
Parabenizamos, mais uma vez, os alunos do curso Técnico em Petróleo e Gás pelo significativo desempenho no ENEM.
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Direção SEPT
TREINAMENTO REALIZADO PELO NAA

Nos dias 09 e 10 de dezembro de 2015 realizou-se
no SEPT o treinamento organizado pelo NAA,
cujo tema principal foi o SIE. Com a participação
dos secretários e coordenadores de cursos, os servidores técnico-administrativos Sirlene e Leo puderam repassar informações sobre o SIE, objetivando
uma melhor utilização desse sistema nas atividades administrativas do Setor. Na foto ao lado, Sirlene oferecendo o treinamento aos servidores.
Foto: Silvana M. Carbonera

HOMENAGEM RECEBIDA

Neste ano, na comemoração dos 103 anos
da UFPR, a servidora técnicoadminstrativa do SEPT Noeli do R. Zaquini
foi homenageada por destaque, trazendo
maior reconhecimento à Universidade.
Na foto ao lado: Noeli recebendo sua homenagem durante o evento, fotografada
por Marcos Solivan.

RECESSO DE NATAL E ANO NOVO

Por conta dos feriados de Natal e Ano Novo,
o recesso no SEPT acontecerá de 24 de dezembro de 2015 a 3 de janeiro de 2016.
Nesse período o Setor estará fechado e as
atividades estarão suspensas.

O horário de funcionamento da BIBLIOTECA
no mês de janeiro será: das 09h as 19h.
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Natal no SEPT
SOLIDARIEDADE NO NATAL
Neste fim de ano, os técnico-administrativos Noeli do R. Zaquini
(Secretária da Direção) e Renato Daher (Coordenador Administrativo) organizaram uma campanha para arrecadação de dinheiro
objetivando a compra de panetones, que foram entregues às
funcionárias da limpeza que trabalham no Setor.
Na terça-feira do dia 22 de dezembro de 2015 os panetones foram
entregues à equipe, simbolizando um gesto de solidariedade por
parte dos organizadores dessa campanha. Há pelos menos dois
anos, ambos Noeli e Renato juntam-se na tentativa de tornar o Natal das funcionárias da limpeza mais feliz e esperançoso.

Funcionárias recebendo os panetones.
Fotos: Noeli do R. Zaquini.

CONFRATERNIZAÇÃO SEPT
No dia 15 de dezembro de 2015 aconteceu a Confraternização de Fim Ano do SEPT. O evento realizou-se no salão da APUF - Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná,
e contou com um grande churrasco, acompanhado de picolés como sobremesa, muita música e confraternização. Participaram da organização as servidoras Angela P. de Farias Mengatto, Noeli do R.
Zaquini e Gabriela D. dos Santos. Nas próximas páginas estão algumas fotos do evento.
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A Comissão Organizadora do Evento agradece a participação de todos, e deseja que no próximo ano nossa Confraternização conte com ainda mais servidores do SEPT. Nosso objetivo
constitui-se em tornar a equipe do SEPT cada vez mais unida!

Umas palavras...
O Conselho Editorial deste Boletim deseja a todos um Excelente e Feliz Natal e um 2016 repleto
de alegria, felicidade, saúde, trabalho realizador, boa convivência familiar e social, tranquilidade, comidas gostosas, atividades que satisfaçam a alma, trânsito tranquilo e tudo o mais de
bom que cada um de vocês possa desejar...

Aniversariantes do mês de Janeiro

Luci Regina Panka Archegas - 07/01
Izabel do Rocio Costa Ferreira - 13/01
Paulo Eduardo Sobreira Moraes - 15/01
João Francisco Ricardo Kastner Negrão - 16/01
Adriano Rodrigues de Moraes - 19/01
Juarez Bergman Filho - 21/01
José Elmar Feger - 30/01

