04 de fevereiro de 2016 - Ano 2, Nº 02-16

Volta às aulas
Com a volta às aulas, o SEPT retoma sua rotina fazendo com que todos, alunos, professores e
técnico-administrativos, voltem as suas atividades. Neste 1º semestre letivo de 2016, o Boletim do
SEPT deseja a todos um ótimo retorno!

Recepção aos calouros
Na primeira semana de aula, a Direção do SEPT junto às coordenações dos cursos prepararam uma recepção aos calouros com o objetivo de interá-los ao ambiente do qual agora fazem parte.
As palestras da Direção aconteceram no períodos matutino, verspertino e noturno, contando com a
presença do Diretor Luiz Antonio Passos Cardoso, da Vice-Diretora Silvana Maria Carbonera, dos coordenadores de curso e dos calouros dos dez cursos do Setor.

A palestra ocorrida pela manhã contou, ainda, com a participação
do Vice-Reitor da UFPR, professor Dr. Rogério Andrade Mullinari. Em sua
fala, o professor deu destaque ao tema Aedes Aegypti, informando sobre
a campanha que está sendo realizada pela Universidade, chamada Solidariedade é... DIZER NÃO AO AEDES. Com isso, pediu a participação e
colaboração de todos com o esforço para controle dos mosquitos.
Com o ingresso desses novos alunos, contamos com um contingente de 1966 alunos, divididos da seguinte forma: 57 alunos do TACS, 105 alunos do TPG, 602 alunos do TADS, 169 alunos
do TCI, 196 do TQG, 175 alunos do TPC, 172 alunos do TGP, 125 alunos do TL, 157 alunos do TNI,
e 209 alunos do TS.
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Espaço dos Professores e Técnicos Administrativos
 No início deste ano a professora Soraya Sugayama teve a oportunidade
de realizar uma entrevista com o escritor paulistano Ferréz. A entrevista foi
realizada para o jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná. O link
para acesso à entrevista é:
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=1023
Foto retirada da entrevista
(disponível online)

 O professor José Luis Guimarães junto de outros cinco professores publicaram o artigo Evaluation
of Castor Oil Cake Starch and Recovered Glycerol and Development of “Green” Composites Based on Those with Plant Fibers, no periódico Materials, 9(2), 76, de 2016. O texto está disponível
para leitura no link http://www.mdpi.com/1996-1944/9/2/76.

 No dia 25 de fevereiro de 2016, a professora Janaina Schoeffel defendeu sua tese de Doutorado em Matemática,
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR. O título de seu trabalho é Estudo de um modelo dispersivo não linear para ondas internas. O Boletim do SEPT parabeniza a professora Dra. por mais essa
conquista!
Foto enviada por Janaina Schoeffel.

 O professor Thiago Correa de Freitas e o professor José Roberto do Carmo Jr. publicaram o artigo Melodic Primitives and Semiosis, no qual utilizaram conceitos de linguística e física para discutir
questões envolvendo primitivas musicais, no periódico Signata Annales des Sémiotiques, v. 6, p. 2341 (2015). O professor José Roberto atuou como professor visitante na Luteria nos anos de 2013 e
2014, sua formação em Linguística e atuação em Luteria o permitiram trazer contribuições significativas para o desenvolvimento do curso.

 A aluna Katelen Adriana Cavalli Prando concluiu antecipadamente seu trabalho de iniciação
científica sob orientação do professor Thiago
Côrrea de Freitas, pois concluiu o curso de Petróleo e Gás e ainda foi aprovada em Engenharia
Civil no vestibular da UFPR. Seu trabalho de IC
foi sobre diapasões e frequências de referência
para afinação de instrumentos musicais. Em anexo foto de experimento montado ao final da pesquisa.
Foto enviada por Thiago Côrrea de Freitas
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 A professora Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim participou do I Encontro do Projeto
Nacional de Letramentos - Ciclo 2: Linguagem, Educação, Cultura e Tecnologia, apresentando o
projeto que está em fase inicial de desenvolvimento no SEPT, intitulado “O ensino de línguas estrangeiras modernas no SEPT-UFPR”.
 Além de participar desse evento, a professora Adriana também participou, no dia 26 de fevereiro de
2016, junto aos professores Vanderlei Zacchi e Izabel Araújo, da banca de defesa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR, da aluna Edna Marta Oliveira da Silva. O título da Dissertação é OS GAMES E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA SOB A ÓTICA DO CONECTIVISMO, tendo sido orientada pela professora Clarissa Menezes Jordão.

Espaço dos Cursos
LUTERIA

A aluna Ana Victoria Garcia, da Escuela de Luthería de Tucumán - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, vai passar o
primeiro semestre letivo de 2016 realizando
intercâmbio no curso de Luteria da UFPR. Aqui, pretende desenvolver a construção de guitarra elétrica, instrumento que não é trabalhado
em seu curso de origem.
Foto enviado por Thiago Côrrea de Freitas

Comitê de Pesquisa
NOVO GRUPO DE PESQUISA NO SEPT
O SEPT conta, atualmente, com mais um grupo de pesquisa, chamado Ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras modernas (LEM) no cursos Superiores de Tecnologia. Esse grupo
está sendo coordenado pela professora Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim, com as seguitnes linhas de pesquisa e objetivos:
1) Ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras: Investigar as competências necessárias
em língua estrangeira (LE) dos profissionais que atuam nas áreas dos cursos Superiores de Tecnologia, bem como questões epistemológicas dos processos de ensino e aprendizagem de LE adequadas ao
contexto das especificidades de formação nesses cursos. Líder da linha: professora Adriana Cristina
Sambugaro de Mattos Brahim.
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2) Interculturalidade e ensino de línguas estrangeiras: Investigar aspectos interculturais especialmente entre os países hispano-falantes e o Brasil, a partir das características observadas em filmes
produzidos nessas regiões, que são apresentados periodicamente aos alunos sob a nomenclatura
“Festival de Cine Iberoamericano”, e caracterizados como Eventos de Extensão Universitária. Os estudantes também desenvolvem eventos que têm como eixo norteador a interculturalidade, o que traz
outros subsídios para estudos e pesquisas na área. Líder da linha: Professora Valeria Verónica Quiroga.
3) Idiomas e intercâmbio em cursos superiores de tecnologia - Investigar questões envolvendo idiomas e intercâmbio, principalmente no que diz respeito a termos técnicos e jargões de área,
os quais consistem em uma barreira inicial ao aprendizado do aluno de intercâmbio. Líder da Linha:
professor Thiago Correa de Freitas.
INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
Estão abertas, até dia 14 de março, as INSCRIÇÕES PARA OS PROFESSORES no Edital
2016 do PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBIC, PIBIC - AF, PIBITI, PIBIC - EM) - PICDTI/PRPPG/UFPR.
As inscrições DOS PROFESSORES para o Edital devem ser submetidas somente no link:
http://www.ic.ufpr.br/inscricao.
Estão publicados o Edital e o Caderno de Normas de Iniciação Científica 2016/2017, disponíveis no link http://www.prppg.ufpr.br/pibic. Pedimos que leiam com bastante atenção, pois existem mudanças com relação ao Edital e ao Caderno de Normas dos anos anteriores.
O cronograma completo das atividades pode ser acessado em http://www.prppg.ufpr.br/ic .
Atentar para o fato de que houve mudanças no formato do projeto e para a inclusão do plano de trabalho.
Para auxiliar no processo e responder algumas dúvidas frequentes, elaboramos um tutorial
com o passo a passo da inscrição, que pode ser acessado no link abaixo:
http://goo.gl/QMaZuY.
Para acessá-lo por meio da página da PRPPG, clicar no link "TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO",
disponível em http://www.prppg.ufpr.br/pibic.

Comitê de Extensão
PROJETOS DE EXTENSÃO
Neste ano, todos os Projetos de Extensão do SEPT submetidos para aprovação no CAEX foram aprovados. Com isso, atualmente, o SEPT conta com 7 projetos de extensão sendo desenvolvidos.
Sobre a submissão de Projetos, foi aberto um novo prazo para apresentação de proposta de
Projetos que envolvam ações relacionadas ao mosquito AEDES AEGYPTI. O prazo vai até 28 de março. Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas no link: http://www.proec.ufpr.br/links/
extensao/projetos_extensao.html.
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Coordenação Administrativa
INFORMÁTICA
O técnico em informática Allysson de Deus informa que todos os computadores da sala do professores foram formatados, conforme anunciado no último Boletim, e que foi feita a instalação de um
novo computador para atender os docentes.
Além dessa manutenção, também foram efetuadas as formatações das máquinas dos Laboratórios de Informática. Os softwares desses computadores foram padronizados, e o Alysson solicita que
caso ainda seja necessária alguma nova instalação encaminhe-se o pedido à Coordenação Acadêmica
para que na próxima manutenção sejam feitos os ajustes.

Foto enviada por Alysson de Deus.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A Coordenação Administrativa do SEPT lembra a todos os servidores técnico-administrativos
que já está ocorrendo a Avaliação de Desempenho 2016. O prazo para realização da Avaliação é 31
de março. Destaca-se, ainda, que a não realização da Avaliação poderá prejudicar o servidor em sua
Progressão por Mérito Profissional. Quaisquer dúvidas sobre o assunto poderão ser esclarecidas nos
telefones 3360-4514 e 3360-4532, e pelo e-mail ua.cpd@ufpr.br . Para mais detalhes, acesse http://
www.progepe.ufpr.br/progepe/?p=3521.
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Coordenação Acadêmica
GRADE HORÁRIA
O período para envio das indisponibilidades da Grade Horária do 2º semestre é de 07 a 11 de
março, exclusivamente por meio eletrônico, de acordo com e-mail a ser enviado pela Coordenação
Acadêmica para todos os docentes do SEPT.

Aniversariantes do mês de Março

Alinson - 05/03
Dieval - 06/03
Sandramara - 13/03
Allan Valenza - 14/03
Jaime - 19/03
Guimarães - 22/03

