01 de abril de 2016 - Ano 2, Nº 03-16

Consulta à Comunidade Setorial
Neste mês de abril acontecerá a CONSULTA À COMUNIDADE SETORIAL para o cargos de
COORDENADOR e VICE-COORDENADOR dos cursos:
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Tecnologia em Secretariado
- Técnico em Agente Comunitário de Saúde
O Edital de Convocação para a consulta já foi publicado pela Comissão responsável, e encontra-se exposto no Quadro de Editais da Direção do SEPT, e disponível do site do SEPT, no link http://
www.sept.ufpr.br/wa_files/Edital_20n_C2_BA_2001-16_20-_20Comiss_C3_A3o_20Eleitoral.pdf.
A programação especificada pelo edital é a seguinte:

Inscrições

de 04 a 07 de abril, das 08h às 21h, na Secretaria Acadêmica do SEPT

Impugnação das chapas

8 de abril, das 08h às 20h, na Secretaria Acadêmica do SEPT

Julgamento e publicação
das impugnações

11 de abril

Votação

14 de abril, das 08h às 20h, na Secretaria Acadêmica do SEPT

Apuração dos votos

15 de abril, às 20h

Prazo para recursos

18 de abril, até as 19h

Julgamento e publicação
dos recursos

no prazo de cinco dias úteis após o encerramento do prazo recursal

Homologação dos
resultados

após a publicação dos pareces de julgamento dos recursos.

Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas referente à Consulta Pública, deve-se entrar em contato com os membros da Comissão:
Angela P. Farias Mengatto - angela2904@gmail.com
Zélia Freiberger - freiberger@ufpr.br
Vera Lucia Machado - vera.lucas@ufpr.br
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Espaço dos Professores e Técnicos Administrativos
Foto enviada pela professora Adriana Brahim.

 No dia 02 de março, como parte da Semana de Recepção aos
calouros, as professoras de língua inglesa Adriana Brahim, Juliana Passos e Carolina de Bortoli, e as professoras
de língua espanhola, Lilian Santos, Lidia Foti e Valeria Verónica Quiroga, organizaram uma aula inaugural sobre línguas
estrangeiras com os alunos dos Cursos de Tecnologia em Secretariado e Tecnologia em Comunicação Institucional.
O objetivo do encontro foi apresentar aos alunos calouros e veteranos questões específicas dos processos de ensino e aprendizagem das línguas inglesa e espanhola no SEPT, e as atividades de pesquisa e extensão que serão desenvolvidas ao longo dos semestres letivos deste ano.

 Mais uma professora do SEPT teve seu doutorado concluído neste ano! Em 14 de fevereiro de março a professora Joelma Estevam defendeu sua tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na linha de pesquisa Mediações e Culturas. O título de seu trabalho é Arte, museu, educação: Uma integração necessária
na superação das tecnologias de controle social.

Comitê de Pesquisa
PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES DO SEPT EM PROJETOS DE IC
Após serem encerradas as inscrições para iniciação científica no Edital 2016/2017, o professor
Thiago Côrrea de Freitas, presidente do Comitê Setorial de Pesquisa , fez um síntese da participação
de docentes do SEPT e da quantidade de projetos enviados nos Editais 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Gráfico elaborado e enviado pelo professor Thiago Côrrea de Freitas.

Verificou-se, nessa síntese, um aumento considerável do número de docentes inscritos nos
últimos três Editais. Esse comportamento também ocorre para o número de projetos submetidos. Conclui-se, portanto, que número de pesquisas desenvolvidas no Setor tem aumentado consideravelmente
nos últimos anos, razão pela qual parabeniza-se a todos os envolvidos no processo de IC.
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PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE APOIO
O Comitê Setorial de Pesquisa informa a todos que poderão ser realizadas solicitações para o
Programa de Apoio à Participação e Organização de Eventos Científicos, recursos UFPR/TN e Fundação Araucária, o qual é gerido pela Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG.
De maneira geral, podem ser solicitadas passagens aéreas e terrestres, e estadia para a participação em eventos de caráter científico, tanto no Brasil quando no exterior.
As orientações sobre os programas e os respectivos formulários estão disponíveis no link:
http://www.prppg.ufpr.br/participacao_organizacao_eventos .

GRUPO DE PESQUISA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
No dia 28 de março a professora Adriana Brahim, coordenadora do Grupo de Pesquisa em
Línguas Estrangeiras Modernas, juntamente com os líderes de pesquisa do grupo, professores Thiago
Côrrea de Freitas e Valeria Verónica Quiroga, realizaram a primeira reunião oficial do GPLEM com os
alunos interessados. A coordenadora deseja a todos muito sucesso nas pesquisas!

Espaço dos Cursos
LUTERIA
ESTUDANTE DE INTERCÂMBIO
Neste ano, o Curso de Luteria recebe Ana Victoria Garcia, a segunda estudante de intercâmbio
vinda da Escuela de Luthería de Tucumán, na Argentina. O portal de notícia da UFPR publicou, em 7
de março, uma notícia com as especificações da experiência desta aluna na Universidade. A notícia
pode ser acessada no link: http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/luteria-da-ufpr-recebe-aluna-deintercambio-da-argentina/.

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
1ª SEMANA ACADÊMICA DE TNI

No período de 28 de março a 1º de abril ocorreu a
1º Semana Acadêmica de TNI. A programação contou com
palestra em todos os dias da semana, gerando certificados
de participação a todos os participantes do evento.
Foto enviado por alunos do TNI.
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À esquerda: programação do evento, disponibilizada no Facebook do Centro Acadêmico do TNI.
Acima: palestra realizada durante a Semana.
Fotos enviados por alunos do TNI.

Coordenação Acadêmica
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
Neste ano, até o mês de março, houve a contratação de sete novos professores substitutos no
Daniele Cristine Nickel - Psicologia
Désirée Luise Kreg - Língua Portuguesa
Evandro Luiz Brandão - Engenharia Civil e Estatística
Gisele Krodel Rech - Comuniação Institucional
Manuel Antônio Guerrero Zagarra - Produção Cênica
Márcio Luiz Jokowiski - Comunicação Institucional
Paulo Eduardo Pinheiro Rosa - Produção Cênica
Zelir Maria Bieski Franco - Língua Inglesa

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO
No mês de março efetivou-se a contratação de novo professor efetivo:
André Nozomu Sadoyama Barrios - Engenharia Mecânica

O SEPT dá as Boas-Vindas a todos os professores ingressantes no Setor!!
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Direção do Setor
REPRESENTANTES CPPD
Os professores Izabel do Rocio Costa Ferreira e Claudir José Daltoé são os novos representantes do SEPT na Comissão Permanente de Pessoal Docente.

COLAÇÕES DE GRAU
Em 24 de março aconteceu, no Auditório do SEPT, às 20h, a colação de grau de turma de Luteria. Participaram do evento 9 alunos formandos.
Para o mês de abril estão programadas mais duas colações de grau. No dia 05 a turma de
Produção Cênica, composta por 12 alunos, estará colando grau, no Auditório do Setor de Sociais e
Aplicadas, às 20h. Já no dia 20 de abril, 35 alunos de Comunicação Institucional colarão grau, às 20h,
no Teatro da Reitoria.
Mais informações sobre os eventos podem ser consultadas com a servidora Noeli Zaquini, secretária da Direção do SEPT.

ATENÇÃO!
Nas últimas semanas, o Setor teve notícias de que estão ocorrendo, com grande frequência,
assaltos dentro dos Setores da Universidade e nas proximidades externas às dependências universitárias. Com base nisso, o SEPT já está tomando providências para tentar acabar com esses infortúnios.
Entrou-se em contato com a Guarda Municipal de Curitiba a fim de obter apoio, também, da Prefeitura
de Curitiba. Outras medidas ainda estão sendo tomadas.
Embora o Setor esteja tentando resolver a situação, é importante que todos fiquem atentos,
não facilitando que outras ocorrência como essa aconteçam. Além disso, pedimos também a todos o
servidores e alunos que, para o caso de passarem por alguma situação semelhante a essa, documentar o ocorrido por meio de um boletim de ocorrência - o qual pode ser realizado em Delegacias da cidade, ou por meio da Delegacia Eletrônica, no site http://www.delegaciaeletronica.pr.gov.br/. Após a realização do Boletim, solicitamos que uma cópia seja apresentada a Direção do SEPT, a fim de que possamos juntas as estatísticas, contribuindo para a tomada de providências.

Aniversariantes do mês de Março
Julio Cesar - 04/04
Rodrigo Pereira - 06/04
Beatriz - 09/04
Cristiane - 16/04

Leandro - 18/04
Maura - 27/04
Angela - 29/04

