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O 1º semestre de 2017 iniciou-se, no SEPT, com uma Aula Inaugural preparada pela Direção do Setor, no 
dia 20 de fevereiro. A aula aconteceu em dois momentos, nos períodos da manhã e da noite. 

De manhã, estavam presentes os alunos dos cursos de Técnico em Petróleo e Gás, Técnico em Agente Comu-
nitário de Saúde, e Tecnologia em Comunicação Institucional. A aula contou com uma palestra da Vice-diretora do 
Setor, professora Silvana Maria Carbonera, que explicou um pouco mais sobre a Universidade aos alunos ingres-
santes. Em sua fala, tratou de questões como, por exemplo, pesquisa e extensão, e também informou sobre os mei-
os de acesso à informação e de comunicação no Setor, como o Site do SEPT, o Facebook do SEPT, e as Unidades 
Administrativas. 

De noite, estavam presentes os alunos dos outros 7 cursos do SEPT. A aula contou, dessa vez, com a presença  
do Diretor do Setor, professor Luiz Antonio Passos Cardoso, que deu sua palavra de boas-vindas aos alunos calou-
ros, e também com a presença do Reitor da Universidade, professor Ricardo Marcelo Fonseca, que recepcionou  a 
chegada dos alunos, falando um pouco mais sobre a Universidade. A mesma palestra oferecida no período da ma-
nhã foi ministrada pela professora Silvana, que deu mais detalhes sobre o Setor ao longo de sua fala. Na sequên-
cia, falaram também os coordenadores dos cursos, que lá estavam presentes. 

 Aula Inaugural 

Reitor da Universidade, professor Ricardo Marcelo Fonseca, em sua 
fala na Aula Inaugural do período da noite. 

Coordenadores dos cursos do SEPT, na Aula Inaugural do período da 
noite. 

Diretor do SEPT, professor Luiz Antonio Passos Cardoso, 
em sua fala durante a Aula Inaugural no período da noite. 

Auditório do SEPT - Calouros na Aula Inaugural. 

Fotos: Jacir Tedesco Filho 
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Espaço dos Cursos 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

No dia 04 de março de 2017 teve início a Turma 2017 do curso de Especialização em Engenharia de Soft-
ware, coordenado pelo professor Jaime Wojciechowski. As 40 vagas ofertadas foram preenchidas num processo 
seletivo com 66 inscritos. Esta é a décima turma do curso, que teve início no ano de 2008.  

PRODUÇÃO CÊNICA 

Durante a semana de recepção aos calouros, o 
Curso de Tecnologia em Produção Cênica realizou a 
mesa redonda intitulada O produtor Cênico e o Mer-
cado de Trabalho, que contou com a presença dos 
egressos Arnon Godoy, que atua hoje como o coor-
denador do Teatro Fernanda Montenegro, responsável 
por toda a pauta da instituição; Fernanda CaronKo-
gin, produtora de várias bandas musicais locais e que 
acabou de ser aprovada para o Mestrado em Educa-
ção da UFPR; e Amarildo Martins, que atua na área 
de audiovisuais. Ele contou aos novos estudantes do 
curso sobre a experiência de ter seu curta metragem, 
Quarto 411, selecionado e exibido pelo Festival Uni-
versitário de Dubai, bem como da transformação des-
se em uma série de cinco episódios que estará sendo 
exibida em breve por TVS públicas do país. 

 
Na última quinta-feira, dia 02 de março, todos os 

estudantes e professores do curso estiveram na Cape-
la Santa Maria assistindo à apresentação do Espetá-
culo Guernica, dirigido por Laura Haddad e coreogra-
fado por Carmen Jorge, atual professora substituta da 
Produção Cênica. Após a sessão realizada especial-
mente para o curso, houve um bate-papo entre os ar-
tistas e espectadores. 

A professora e ex-coordenadora do Curso de Tec-
nologia de Produção Cênica, Cristiane dos Santos 
Souza (Titi), foi convidada pela nova gestão da UFPR  
para assumir a Coordenação de Cultura da PROEC. 
Trata-se do reconhecimento do belo trabalho realizado 
tanto pelo curso como pela cultura local! Parabéns, 
Titi, que você brilhe lá como o fez aqui! 

 
A partir de fevereiro, a professora Joelma Zam-

bão Estevam e o professor Allan Valenza passa-
ram a responder pela coordenação do curso. 

Da esquerda para a direita: Professor Paulo Rosa, mediador da mesa, Fer-

nanda CaronKogin, Arnon Godoy e Amarildo Martins.Crédito: Daniel Komar-

chevski Filho. 

Texto e foto: Joelma Estevam 

Espaço dos Professores 

 No mês que passou, no dia 24, o professor Igor Mottinha Fomin, apresentou sua 
Dissertação de Mestrado, defendendo seu trabalho intitulado A mandeira de Ipê 
(Handroanthus spp.) para arcos de violino: propriedades e avaliação de desem-
penho técnico. A Dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Florestal da UFPR. 

 
Foto: Professor Igor Fomin 
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Comitê de Pesquisa 

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA UFPR 

A Iniciação Científica é um programa que tem co-
mo um dos seus objetivos atender aos alunos dos cur-
sos de ensino médio e graduação, incentivando-os a 
participar de projetos de pesquisa, com a finalidade de 
desenvolverem o pensamento científico, através do 
uso da criatividade e da aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa sob a orientação dos docentes 
pesquisadores. Outro objetivo do programa é desper-
tar a vocação para a pesquisa entre estudantes do 
ensino médio e profissional da rede pública, através 
da participação em atividades de pesquisa científica e 
tecnológica.  

Os projetos de pesquisa (de responsabilidade dos 
docentes pesquisadores) devem possuir um número 
do Banpesq, obtido através de registro no sistema da 
PRPPG/UFPR, e apresentar a previsão da duração e 
respectivas orientações de iniciação científica ou inici-
ação tecnológica para até três anos. Mas, conforme a 
orientação da PRPPG, a cada edital anual deverá fa-
zer nova inscrição no Programa, mesmo que use o 
Projeto/Banpesq utilizado no edital anterior. 

Na UFPR, o Programa de Iniciação Científica e em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PICDTI - 
promove editais anuais dos Programas Institucionais 
de Bolsas e realiza anualmente o Encontro de Inicia-
ção Científica – EVINCI  e o Encontro de Iniciação 
Tecnológica – EINTI. Para o ano de 2017 as inscri-
ções ocorrerão no período de 15 a 31 de março. Mas 
antes, os discentes e os pesquisadores participantes, 
do edital vigente, devem fazer a validação dos projetos 
no Sistema da Iniciação Científica da PRPPG no perí-
odo de 20 de fevereiro a 10 de março de 2017. 

Os estudantes interessados podem ser bolsistas 
remunerados ou voluntários. As bolsas são oferecidas 
por agências de fomento como o CNPq, UFPR/
Tesouro Nacional, Fundação Araucária e na UFPR se  

dividem em quatro outros programas: Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC; 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-
ca Ações Afirmativas – PIBIC – Af (destinada somente 
a alunos que tenham ingressado na universidade por 
sistema de cotas – raciais ou sociais); Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação – PIBITI; e o Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino 
Médio e Educação Profissional – PIBIC EM.  

Cada aluno deverá ter um Plano de trabalho que, 
de acordo com a informação da PRPPG, é o direcio-
namento que especifica em que e como cada aluno irá 
trabalhar dentro do projeto do professor. Cada aluno 
deve ter um plano de trabalho único, ou seja, o profes-
sor não pode atribuir a dois alunos o mesmo plano de 
trabalho. Por Plano de Trabalho, entende-se um Proje-
to de Pesquisa menor, derivado do Projeto de Pesqui-
sa proposto pelo professor. A carga horária semanal 
depende da agência de fomento e do Programa que o 
aluno está inscrito e a duração do programa é de 12 
meses (geralmente começando em agosto e terminan-
do em julho). 

Uma das recomendações básicas dos editais ante-
riores é que tanto aluno, quanto professor pesquisador 
deve ter currículo Lattes atualizado e enviado ao 
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico. Os alunos interessados em rece-
ber a bolsa não poderão ter vínculo empregatício e em 
ambos os casos - bolsa remunerada ou voluntário - 
devem dedicar-se integralmente às atividades acadê-
micas e de pesquisa, cumprindo a carga horária e exe-
cutar, individualmente, o Plano de Trabalho relaciona-
do ao projeto do professor. Poderá haver acumulo de 
bolsas somente com os auxílios pagos pelo PROBEM 
(permanência, moradia, alimentação). 

CNPq 

PIBIC R$ 400,00 

PIBIC AF R$ 400,00 

PIBITI R$ 400,00 

PIBITI/FUNTELL R$ 400,00 

EM (Ensino Médio) R$ 100,00 

UFPR/TESOURO NACIONAL 
PIBIC R$ 400,00 

PIBITI R$ 400,00 

Fundação Araucária 
PIBIC R$ 400,00 

IC Júnior (Ensino Médio) R$ 150,00* 

 * R$ 100,00 pagos pelo CNPq diretamente na conta do aluno e R$ 50,00 pagos pela UFPR decorrente do acor-
do entre a Agência e a UFPR.  
Fonte: PRPPG/UFPR 

VALORES DAS BOLSAS (2016) 
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De acordo com os dados do Comitê de Pesquisa, mostrados no gráfico abaixo, o número de discentes do Setor 
de Educação Profissional e Tecnológica vem aumentando gradativamente, passando de 2 em 2011 (primeiro ano 
de participação do Setor nos editais), atingindo o número de 19, em 2016 e 32, em 2017. Para 2018, a meta é ultra-
passar o número de 50 alunos bolsistas de Iniciação Científica no Setor. 

Fonte: Comitê de Pesquisa SEPT/UFPR (2017). 

Para efeitos de divulgação segue um gráfico que mostra a divisão dos alunos bolsistas de Iniciação Científica no 
SEPT por docente pesquisador(a). 

Fonte: Coordenação de Iniciação Científica – PRPPG/UFPR (2017). 

Texto: Jacir Tedesco Filho 
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A Coordenadoria de Pesquisa, vinculada à PRP-
PG/UFPR, está apresentando as regras vigentes e o 
calendário de solicitação para o Programa de Apoi-
o à participação em eventos científicos deste ano. 

As fontes de recurso são a Fundação Araucária e 
a UFPR/Tesouro Nacional, que fornecem, respectiva-
mente, passagens e/ou diárias nacionais/
internacionais e passagens nacionais/internacionais. 

São patrocinados os custos relacionados às pas-
sagens aéreas e diárias não sendo permitido que o 
tempo de ausência ultrapasse 7 dias corridos, incluin-
do a data de saída e de retorno. 

Para eventos no país poderão participar docentes 
e técnicos do Quadro Ativo da UFPR, mas em ambos 
os casos devem estar em doutoramento ou ter o título 
de doutor. Para eventos no exterior, somente docentes 
DE e que atuem em programas de pós-graduação na 
instituição poderão participar e, ainda, deverão apre-
sentar o comprovante de solicitação a CAPES e/ou 
CNPq. Cada solicitação deverá respeitar o interstício 
recomendado pelas agências. 

O solicitante deve integrar grupo de pesquisa certi-
ficado pela UFPR junto ao CNPq e não poderá estar  

em férias no período da viagem e nem estar em 
interstício por ambas as agências.  

No caso de apresentação de trabalhos multiauto-
rais, somente um dos participantes do grupo poderá 
ser contemplado com passagens e/ou diárias depen-
dendo do agente financiador. 

As solicitações devem ser entregues na Coordena-
doria de Pesquisa e são analisadas pelos membros do 
Comitê Assessor de Pesquisa, em reuniões mensais. 
Na decisão sobre concessões são avaliadas a produ-
ção dos últimos 5 anos do pesquisador e seu histórico 
de docência, orientação  na graduação, na iniciação 
científica e na pós-graduação e produção técnico-
científica. 

O Comitê de Pesquisa do SEPT/UFPR está à dis-
posição para eventuais dúvidas e questionamentos 
que possam surgir com relação aos formulários e en-
caminhamentos necessários para a efetivação da soli-
citação.  

Abaixo segue a tabela para este ano com as datas 
limite para a entrega das documentações de acordo 
com a data do evento. 

 

Período de realização do evento Prazo para entrega da solicitação 

1º a 31/03/2017 06/02/2017 

1º a 30/04/2017 23/02/2017 

1º a 31/05/2017 30/03/2017 

1º a 30/06/2017 27/04/2017 

1º a 31/07/2017 25/05/2017 

1º a 31/08/2017 29/06/2017 

1º a 30/09/2017 27/07/2017 

1º a 31/10/2017 29/08/2017 

1º a 30/11/2017 28/09/2017 

1º a 31/12/2017 Final de setembro* 

Jan/Fev de 2018 Final de setembro* 

Fonte: Coordenação de Pesquisa/PRPPG/UFPR (2017) 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
PRPPG divulga regras e calendário 

GRUPO SOLID - Publicação de artigo 

O novo grupo de pesquisa SOLID – Soluções Computacionais para Análise Inteligente de Dados – publica 
seu primeiro artigo, intitulado: Is Products Recommendation Good? An Experiment on User Satisfaction.  

O estudo foi conduzido pelos professores do TADS Jaime Wojciechowski, Rafael Romualdo Wandresen, Rafae-
la Mantovani Fontana, João Eugênio Marynowski e Alexander Robert Kutzke.  

 
O artigo será apresentado pelo professor Jaime Wojciechowski na 19th International Conference on Enterpri-

se Information Systems (ICEIS' 2017), em Porto – Portugal.  

Texto: Jacir Tedesco Filho 



Núcleo EaD 
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ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

1º ENCONTRO PRESENCIAL EM SÃO PAULO 
 
No mês de fevereiro, aconteceu o primeiro Encontro Presencial em São Paulo, com os alunos do Curso de 

Especialização em Mídias na Educação, dos pólos UAB Jardim Esmeralda e UAB Jardim Miragaia. O encontro 
aconteceu no dia 18 de fevereiro, sábado, nos períodos da manhã e da tarde, no CEU Vila Curuça/SP (UAB Jardim 
Miragaia).  

Além dos alunos, participaram do encontro, também, o professor Dieval Guizelini, do SEPT, as tutoras Eliz Sil-
vana de Freitas Kappaum e Ninon Rose Mayer Godoy, a servidora da Coordenação de Integração de Políticas 
de Educação a Distância (CIPEAD) da UFPR Melissa Milleo Reichen, e a servidora do SEPT, assistente a docên-
cia no curso de Especialização, Gabriela Debas dos Santos. 

O evento contou com a seguinte programação: 
08h30 Credenciamento 
09h00 Palestra de Abertura, com Melissa Milleo Reichen 
10h00 Palestra Celular na escola, combina?, com o professor Dieval Guizelini 
12h00 Intervalo para o almoço 
13h30 Esclarecimentos e orientações gerais sobre o curso, com Melissa M. Reichen e Gabriela D. Santos 
14h30 Atividades com as tutoras 
17h00 Encerramento 
 
Mais de 50 alunos estiveram presentes no encontro, e as atividades planejadas foram devidamente desenvolvi-

das. O próximo encontro está programado para o mês de Abril.  

Professor Dieval Guizelini, ministrando sua palestra Celular na escola, combina?.  
Fotos: Gabriela D. Santos 

Melissa M. Reichen, na palestra de abertura. 
Foto: Gabriela D. Santos 

Tutora Ninon R. M. Godoy, em atividade com os alunos. 
Foto: Gabriela D. Santos 

Representantes do CEU Vila Curuça/SP e representantes do Curso de Especia-
lização e Mídias. Foto: Gabriela D. Santos 
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Coordenação Acadêmica 

NOMEAÇÕES FEV./2017 
 
No mês de fevereiro, houve quatro novas nomeações de professores efetivos no SEPT. A partir de agora, nosso 

quadro docente conta, também, com os seguintes profissionais: 
 

 Ana Carolina de Araújo da Silva - Área: Comunicação Visual e Produção Textual - Carreira: Magistério Su-
perior. 

 Daniele Cristine Nickel - Área: Gestão de Pessoas em Organizações Públicas e Privadas - Carreira EBTT. 

 Evandro Luiz Brandão - Área: Engenharia Civil e Estatística - Carreira: EBTT. 

 Prila Lelilza Calado - Área: Língua Portuguesa e Língua Inglesa - Carreira EBTT. 
 

Direção do SEPT 

O professor Pedro Torres, do 
SEPT, solicitou à Prefeitura, pela 5ª 
vez, que se providencie uma travessia 
elevada pedestres em frente ao 
SEPT. Em 03 de março, obteve-se 
uma resposta, na qual a Secretaria 
Municipal de Trânsito indica que o Pro-
jeto para implantação já foi encami-
nhado ao departamento responsável, 
como se pode ver na imagem ao lado. 

TRAVESSIA ELEVADA EM FRENTE AO SETOR 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2017 

De acordo com a Superintendência de Comunicação Social: 
 
“A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) informa: os servidores técnico-administrativos ativos do quadro 

próprio que entraram na UFPR até 31 de dezembro de 2016 já podem preencher o questionário da Avaliação de 
Desempenho 2017 (AD 2017). 

O preenchimento poderá ser feito até 31 de março. A Progepe adverte, porém, que o prazo não será ampliado e 
que, caso não preencha o questionário, o servidor poderá sofrer prejuízos na sua progressão por mérito profissio-
nal. 

Para responder ao questionário, o servidor precisa aces-
sar o sistema Integra no menu lateral do portal da Progepe 
ROGEPE e seguir as instruções. Outra opção é o servidor 
acessar o link http://www.progepe.ufpr.br:8080/Integra.Após 
acessar a página do Integra, basta clicar no ícone “Avaliação 
de Desempenho 2017”, inserir a matrícula SIAPE (informada 
no contracheque) e a senha para iniciar as respostas às ques-
tões.”. 

http://www.progepe.ufpr.br:8080/Integra
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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  
- Prazo final para 
as coordenações 
cadastrarem as 
correções de 

matrículas no SIE 

14 
- Solicitação de 
matrícula em 
disciplinas isola-
das ou eletivas 
- Prazo final para 
os professores 
deixarem na Se-
cretaria as solicita-
ções de exames 
de adiantamento  

15 
- Solicitação de 
matrícula em 
disciplinas isola-
das ou eletivas 

16 17 
- Prazo final para 
os Colegiados de 
Cursos encami-
nharem à PRO-
GRAD os proces-
sos de ajuste 
curricular para o 
2º semestre 

18 

19 20  
- Impressão pe-

los docentes dos 
Diários de Classe 
Definitivos no 
Portal do Profes-
sor 
- Aplicação dos 
exames de adian-
tamento 
 

21 
- Aplicação dos 
exames de adian-
tamento 

22  

- Aplicação dos 
exames de adian-

tamento 

23  
- Aplicação dos 
exames de adian-

tamento 

24  

- Aplicação dos 
exames de adian-
tamento 
- Prazo final para 
os alunos solicita-
rem correções no 
histórico escolar 
relativas ao 2º 
semestre/2016. 

25  

26  27  28   29  30  31   

Março / 2017 

CUIDADOS COM A VOZ 

No mês de fevereiro, a Direção do SEPT 
promoveu uma palestra à comunidade setori-
al, intitulada Cuidados com a Voz. A palestra 
aconteceu no dia 15 de fevereiro, às 15h, ten-
do sido ministrada por um profissional da Em-
presa Phonesul - que trabalha com Aparelhos 
Auditivos. Participaram do evento diversos 
servidores do SEPT, incluindo técnico-
administrativos e professores, como se pode 
ver na foto ao lado (capturada pelo professor 
Thiago C. de Freitas) 
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Aniversariantes 
de Fevereiro 

Alinson - 05/03 

Dieval - 06/03 

Sandramara - 13/03 

Allan Valenza - 14/03 

Jaime - 19/03 

Guimarães - 22/03 

Boletim SEPT 
Coordenação Acadêmica 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Universidade Federal do Paraná 
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