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No dia 20 de fevereiro de 2017 inicia-se o 1º semestre letivo do ano, com a volta às aulas na UFPR e, também, 
no SEPT. Neste ano, ingressarão, em média, 350 alunos no SEPT para estudarem nos cursos Técnico e Tecnólo-
gos ofertados pelos Setor. 

Abaixo, é possível visualizar como se deu a concorrência dos cursos ofertados no Setor no Processo Seletivo 
2016/2017, bem como a quantidade de alunos aprovada pra ingressar na Universidade, por curso: 

Mais informações sobre os resultados do Processo Seletivo 2016/2017 podem ser obtidas no 
site do Núncleo de Concursos da UFPR. 

SEPT 

Petróleo e Gás 

 Concorrência: 11,57 

 Aprovados: 30 

Agente Comunitário 

de Saúde 

 Concorrência: 0,83 

 Aprovados: 12 

Produção Cênica 

 Concorrência: 2,39 

 Aprovados: 36 

Gestão Pública 

 Concorrência: 2,28 

 Aprovados: 36 

Gestão da Qualidade 

 Concorrência: 3,25 

 Aprovados: 36 

Secretariado 

 Concorrência: 1,78 

 Aprovados: 40 Luteria 

 Concorrência: 3,46 

 Aprovados: 24 

Comunicação  

Institucional 

 Concorrência: 1,28 

 Aprovados: 36 

Negócios Imobiliários 

 Concorrência: 1,42 

 Aprovados: 36 

Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas - T 

 Concorrência: 4,00 

 Aprovados: 36 

Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas - N 

 Concorrência: 6,84 

 Aprovados: 32 

PRIMEIRA SEMANA DE AULA 
 
A semana de 20 a 24 de fevereiro será destinada à recepção dos novos alunos e ao início das aulas. No dia 20, 

serão iniciadas, também, as aulas dos alunos veteranos. 
Solicita-se a todos os coordenadores de curso e professores que atentem os calouros para que confirmem suas 

matrículas da Secretaria Acadêmica do Setor, dos dias 20 a 22 de fevereiro. 

Informações retiradas do 

site do NC-UFPR 

 Volta às  
aulas no  SEPT 

20 de 

FEVEREIRO 

http://www.nc.ufpr.br/
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Espaço dos Cursos 

PRODUÇÃO CÊNICA 

LUTERIA 

De novembro a dezembro de 2016 esteve em cena, no Termi-
nal Metropolitano de Fazendo Rio Grande, a peça Esperança, pro-
duzida pela aluna Márcia Suzuki, egressa do curso de Produção 
Cênica do SEPT. O espetáculo teatral foi encenado de 16 de no-
vembro a 21 de dezembro de 2016, de segunda a sexta-feira, gra-
tuitamente.  

Compõem a equipe da peça: Márcia Suzuki, na idealização e 
produção; Ismael Scheffler, na direção; Cleverson Modesto, Fabia-
no Timmermann e Karina Souza, no elenco; e Letícia Grockotzki, 
na trilha sonora. 

A realização do projeto contou com o apoio do Programa Esta-
dual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE, da Secretaria 
do Estado da Cultura, do Governo do Estado do Paraná. 

O sucesso do espetáculo rendeu uma reportagem publicada na 
Internet, nos sites da Prefeitura de Fazenda Rio Grande e no Portal 
Bem Paraná, intitulada Terminal Rodoviário de Fazenda Rio 
Grande vira cenário cultural.   

ALUNA EGRESSA DO TPC PRODUZ ESPETÁCULO TEATRAL 

ALUNA EGRESSA DO TPC PUBLICA MATÉRIA NO PORTAL “A VERDADE” 

Carolynne Dornelles, produtora cultura e egressa do curso de Produção Cênica do SEPT, publicou uma matéria 
no Portal A Verdade, intitulada O teatro como instrumento de transformação, em 28 de dezembro de 2016. Em 
seu texto, a autora explica a trajetória do diretor teatral Augusto Boal, indicando suas contribuições para o desen-
volvimento do Teatro no Brasil, desde os anos 1960. A matéria pode ser lida, na íntegra, na área de Cultura do Por-
tal online A verdade.  

 
“Não é o teatro que transforma a sociedade, é o homem quem a transforma;  

mas o teatro pode ser uma forma para transformar o homem.” 
Carolynne Dornelles 

No dia 05 de dezembro de 2016, os músicos Car-
los Simas e Raoni Paes realizaram no SEPT, para os 
alunos de Luteria, o Workshop de Gaita Galega. No 
evento, mostraram o instrumento e suas partes, discor-
reram sobre sua história, e também agraciaram os par-
ticipantes com excelentes demonstrações musicais. 
 
 
Foto: Thiago Côrrea de Freitas. 

WORKSHOP DE GAITA GALEGA 

http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/terminal-rodoviario-de-fazenda-rio-grande-vira-cenario-cultural/
http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2016/12/01/terminal-rodoviario-de-fazenda-rio-grande-vira-cenario-cultural/
http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2016/12/01/terminal-rodoviario-de-fazenda-rio-grande-vira-cenario-cultural/
http://averdade.org.br/2016/12/o-teatro-como-instrumento-de-transformacao/
http://averdade.org.br/2016/12/o-teatro-como-instrumento-de-transformacao/
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ARESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Como de costume, os alunos concluintes do 6º período de curso de Luteria apresentam os instrumentos cons-
truídos para a conclusão do curso, em um evento preparado para tanto. Nesse segundo semestre do ano, o evento 
aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016, no Auditório do SEPT, onde os alunos apresentaram seus instrumentos 
indicando uma breve explicação sobre a motivação e o processo de construção. Na sequência, músicos profissio-
nais foram convidados a experimentar e avaliar as criações dos alunos. 

Fotos: Flickr UFPR. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/ufpr/sets/72157675985728172. 

Espaço dos Professores 

TEXTO PUBLICADO NO “LE PETIT JOURNAL” É ASSUNTO DE MÁTÉRIA DO PORTAL UFPR 

A publicação do texto intitulado Curitiba, le Mirecourt brésilienne, de autoria do professor Thiago Côrrea de 
Freitas, foi assunto de matéria publicada pelo Portal UFPR. Com o título Professores destacam UFPR em artigos  

para site de notícias francês, a matéria de Helen Mendes informa 
a publicação do texto do professor no site francês, Le Petit Journal, 
indicando a visibilidade internacional dada a nossa instituição. Além 
do professor Thiago, outra professora da UFPR também é mencio-
nada, com sua publicação, também, no mesmo site. 

https://www.flickr.com/photos/ufpr/sets/72157675985728172
http://www.lepetitjournal.com/rio-de-janeiro/actualite-bresil/266678-musique-curitiba-la-mirecourt-bresilienne
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/professores-destacam-ufpr-em-artigos-para-site-de-noticias-frances/
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Núcleo EaD 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS 
PRIMEIRA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO COM TUTORES A DISTÂNCIA 

No dia 16 de janeiro de 2017, às 18h, foi realizada a primeira reunião da Coordenação do Curso de Especia-
lização em Mídias com a equipe de tutoria, na sala C02 do SEPT. 

 

O Curso de Especialização em Mídias Integradas na Educação é coordenado pelo Núcleo de Educação a Dis-
tância do SEPT (professora Sandramara Kusano de Paula Soares e Silvia Reich). Iniciado em 18 de novembro de 
2016, o Curso conta atualmente com 92% dos 300 alunos matriculados ativos, ou seja, interagindo nos Fóruns no 
Moodle (www.ead.sept.ufpr.br) e postando as Tarefas propostas. 

Participaram da reunião as coordenadoras, demais cola-
boradores e os oito tutores a distância. Na reunião foram 
definidos e programados eventos presenciais tais como: 

 A realização de "salas de estudo" nos Po-
los UAB de Curitiba e Colombo, para recu-
peração de alunos com tarefas pendentes; 

 O Encontro Presencial Inicial para os Polos 
UAB de São Paulo, que será realizado no 
dia 18 de fevereiro de 2017. 

 
Foto: Sandramara Kusano de Paula Soares 

Comitê de Pesquisa 

Nos últimos anos, com exceção de 2015, o Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações (MCTIC), têm publica-
do os Editais da Chamada Universal, cujo objetivo, 
segundo as últimas publicações, é o de selecionar 
propostas para apoio financeiro a projetos que vi-
sem contribuir significativamente para o desenvol-
vimento científico e tecnológico do país, em qual-
quer área do conhecimento. 

As propostas, de acordo com o último edital, devem 
observar as condições específicas estabelecidas no 
Regulamento Geral, que determina os requisitos rela-
cionados ao proponente, cronograma, recursos finan-
ceiros a serem aplicados nas propostas aprovadas, ori-
gem dos recursos, itens financiáveis, prazo para execu-
ção dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e 
parâmetros objetivos de julgamento e demais informa-
ções necessárias. 

O objetivo da Chamada Universal é democratizar o 
fomento à pesquisa cientifica e tecnológica no País, 
contemplando todas as áreas do conhecimento. 
Para a edição de 2016, lançada em janeiro deste ano, 
foram submetidas 21.640 propostas, uma demanda 
total de R$ 1 bilhão, números recordes na história do 
Universal.  

Os recursos foram divididos em três faixas: A, com 
valores de até R$ 30 mil, B, até R$ 60 mil e C, até R$ 
120 mil. Esses recursos devem ser repassados para as 
universidades no primeiro trimestre de 2017. 

Cerca de 31,3% foram destinados a projetos coor-
denados por pesquisadores vinculados a instituições 
sediadas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. 
A região com maior número de propostas foi a Sudeste, 
com 2.032; seguida do Sul, com 1.051; Nordeste (917), 
Centro-Oeste (371) e Norte (216). 

CHAMADA UNIVERSAL - CNPQ/MCTIC 

http://www.ead.sept.ufpr.br
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A CHAMADA UNIVERSAL 2016 NA UFPR 

A Chamada Universal de 2016 aprovou um total de 
4.587 projetos das mais diversas instituições e centros 
de pesquisas brasileiros, onde serão liberados, no total, 
R$ 188 milhões. Considerando os valores totais (100%) 
e a média de 70% do total de recursos repassados, a 
UFPR recebeu um valor entre R$ 3,6 e R$ 5,2 milhões. 
Como a finalidade dessa chamada é democratizar o 
fomento à pesquisa científica e tecnológica no País,  

todas as áreas do conhecimento foram contempladas, 
de acordo com o CNPq. 

A UFPR teve 91 projetos de pesquisa aprovados, 
ficando assim em 10º lugar entre as universidades con-
templadas neste edital. Foram contemplados 42 proje-
tos na Faixa A, 31 na Faixa B e 18, na Faixa C. No grá-
fico abaixo, são mostrados os números totais dos proje-
tos contemplados, separados pelos setores da UFPR.  

O resultado contemplou duas propostas do SEPT, a da Professora Rafaela Mantovani Fontana e a do Professor 
Mauro Antônio Alves Castro. Fato que nos coloca na 8ª posição entre os setores da UFPR, como pode ser observa-
do no gráfico abaixo, que mostra a porcentagem de Docentes com projeto aprovado em cada Setor. 

Fontes: Coordenação de Comunicação Social do CNPq e UFPR/PRPPG 
Texto: Jacir Tedesco Filho  



MANUAL PARA DIVULGAÇÃO NO PORTAL UFPR 

Desenvolvido pelo professor Thiago, junto a estagiária da Coordenação Acadêmica, Karoline, o Manual para 
divulgação pela UFPR já está disponível no site do SEPT, na parte destinada à Pesquisa. O material dá instruções, 
em forma de textos e imagens ilustrativas, para a divulgação de notícias pelo Portal da UFPR. 

Coord. Acadêmica 

TESTES SELETIVOS 2017 
 
Estão acontecendo, no SEPT, três Testes Seletivos para a contratação de professores substitutos. As áreas 

são: Gestão Secretarial (EBTT, 40 horas); Luteria (Magistério Superior, 40 horas); e Enfermagem/Saúde Comunitá-
ria (Magistério Superior, 20 horas). 

As inscrições para os testes aconteceram de 17 de janeiro a 1º de fevereiro, e as próximas etapas estão previs-
tas para acontecer neste mês de fevereiro. 

Direção do SEPT 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO ANO DE 2017 

JANEIRO 
 

- 

FEVEREIRO 
 

13 - Setorial 

20 - NIM 

MARÇO 
 

06 - Setorial 

20 - NIM 

ABRIL 
 

03 - Setorial 

24 - NIM 

MAIO 
 

08 - Setorial 

22 - NIM 

JUNHO 
 

05 - Setorial 

26 - NIM 

JULHO 
 

- 

AGOSTO 
 

07 - Setorial 

21 - NIM 

SETEMBRO 
 

04 - Setorial 

18 - NIM 

OUTUBRO 
 

02 - Setorial 

23 - NIM 

NOVEMBRO 
 

06 - Setorial 

20 - NIM 

DEZEMBRO 
 

04 - Setorial 

NOMEAÇÕES 
 
Após a realização de quatro concursos no fim do ano de 2016, foram encaminhadas, em janeiro, as nomeações 

dos professores aprovados, das áreas de: Engenharia Civil, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, Gestão de Pesso-
as nas Organizações Públicas e Privadas, e Comunicação Visual e Produção Textual. 
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 Datas Importantes 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13  
 

14 15 16 17 18 

19 20 - Início do 

semestre letivo 
- Confirmação da 
matrícula 
(Calouros) 
- Recepção dos 
novos alunos 
- Ajuste de matrí-
cula 

21 - Confirma-

ção da matrícula 
(Calouros) 
- Recepção dos 
novos alunos 
- Ajuste de matrí-
cula 

22 - Confirmação 

da matrícula 
(Calouros) 
- Recepção dos 
novos alunos 
- Ajuste de matrí-
cula 

23 - Recepção 

dos novos alunos 
- Ajuste de matrí-
cula 

24 - Recepção 

dos novos alunos 
- Ajuste de matrí-
cula 
- Último dia para 
destrancamento 
de curso e tranca-
mento de curso 
- Último dia para 
solicitar exames 
de adiantamento 
em disciplinas 
semestrais 

25 - Recesso de 

carnaval 

26 - Recesso de 

carnaval 

27 - Recesso de 

carnaval 

28 - Recesso de 

carnaval 

        

Aniversariantes 
de Fevereiro Renato - 02/02 

Igor - 05/02 

Isabel Grova - 06/02 

Daltoé - 07/02 

Roberto Raitz - 10/02 

Ary - 28/02 

Flávia - 28/02 
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