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Espaço dos Professores 
e Técnico-Administrativos 

● No dia 29 de março, foi publicado o E-Book Gestão e Governança Pública: 
aspectos essenciais, pela Editora UTFPR, em que o primeiro capítulo, intitulado 
Sociedade, é de autoria do servidor do SEPT Bruno Antônio Banzato, junto de 
sua colega, também servidora da UFPR, Simone Ferreira Naves Angelin, com a 
coautoria das professoras Isaura Alberton de Lima e Vanessa Ishikawa Rasoto. O 
texto foi desenvolvido ao longo do curso de Pós-Graduação em Planejamento e 
Governança Pública, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, cuja conclu-
são pelo servidor Bruno ocorreu no fim do ano de 2015. O livro organiza-se em 8 
capítulos, tendo sido organizado por Antonio Gonçalves de Oliveira, Beatriz Jackiu 
Pisa e Sonia Maria Augustinho. 

O E-Book já está disponível no repositório da UTFPR, por meio do link http://
repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2050. 

 ● A professora Claudia Madruga Cunha, do SEPT, junto a professora Flávia Vieira 
organizaram o Dossiê - Mestrado Profissional e Formação de Professores: experiên-
cias, desafios e perspectivas para a Educação Básica, que foi publicado pela Educar 
em Revista, periódico que faz parte do Setor de Educação da Universidade Federal do 
Paraná. O conjunto de artigos organizado pelas professoras compõe o Dossiê Temático 
do número 63 da revista, que também apresenta uma Demanda Contínua, Documentos 
e Resenhas. 

O Dossiê constitui-se de 8 artigos, dos quais um é de autoria, também, da professora 
Claudia, intitulado Mestrado Profissional em Educação: teoria e prática de ensino - 
qualificação dos processos de educar na pesquisa da Educação Básica.  

O link para acesso à revista é http://revistas.ufpr.br/educar/issue/view/2115.  

● Além do Dossiê, a professora Claudia Madruga Cunha também teve um artigo 
publicado na Revista Currículo sem Fronteiras, intitulado Tese e Antítese de um Cur-
rículo na Formação de Professores - anotações sobre um projeto piloto Edupesqui-
sa. O artigo pode ser acessado na íntegra no link http://www.curriculosemfronteiras.org/
vol16iss2articles/cunha.pdf. 

● A professora Adriana Brahim recebeu o aceite para apresentação de trabalho no 22° Congresso Internacio-
nal IAWE (International Association of World Englishes) na Universidade de Syracuse – NY. Estados Unidos. 
O trabalho, intitulado ELF as a perspective for a New English Language Teaching Curriculum in a Brazilian 
context, é o resultado parcial da pesquisa que a professora Adriana desenvolve, vinculada ao PIBIC, com as alunas 
Eduarda Soares Bastos e Andressa Flavia da Silva, do Curso de Comunicação Institucional.  

● No mês de março de 2017, o professor Mauro Castro esteve 
na Universidade de Cambridge (Reino Unido), em visita ao Cancer 
Research UK, com objetivo de estreitar colaboração na área de Bio-
informática e Biologia de Sistemas, bem como concluir uma das 
etapas de um novo estudo que investiga em que grau as bases gené-
ticas do câncer de pulmão podem ser utilizadas para antecipar o ris-
co de desenvolvimento da doença. A Bioinformática contribui com a 
análise e interpretação das bases de dados gerados no estudo, o 
qual envolve sequenciamento genômico em larga escala. A visita foi 
inteiramente custeada pelo Cancer Research UK e Universidade de 
Cambridge  Universidade de Cambrige 

Foto: Professor Mauro Castro 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2050
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2050
http://revistas.ufpr.br/educar/issue/view/2115
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol16iss2articles/cunha.pdf
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol16iss2articles/cunha.pdf
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Espaço dos Cursos 

No dia 24 de março, os professores Igor Fomin e  
Thiago Corrêa de Freitas receberam a visita da pro-
fessora Maristela Gava, docente do curso de En-
genharia Industrial Madeireira da UNESP, câmpus 
Itapeva SP. Veio acompanhada de estudantes, os 
quais desenvolvem um trabalho de pesquisa que en-
volve o estudo de madeiras para instrumentos musi-
cais.  

 
Texto: Thiago Correa de Freitas 

Foto: Bogdan Skorupa 

LUTERIA 

Comitê de Extensão 

Já está aberto o Edital PROEC/UFPR nº 03/2017, para inscrição de propostas de programas e projetos de 
extensão para o início de setembro de 2017. O Edital traz todas as especificações necessárias à submissão de 
propostas. O documento está disponível no site da PROEC, no link http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/
projetos_extensao.html. 

Edital PROEC/UFPR 03/2017 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2017 será 
realizada a 3ª Jornada da Comunicação Institu-
cional, evento organizado pelos professores e 
alunos do curso de Tecnologia em Comunicação 
Institucional. Nesta edição, o tema será Desafios 
do profissional de comunicação em tempos de 
convergência. As palestras serão ministradas por 
profissionais da área, que abordarão o tema den-
tro dos contextos mercadológicos que estão inse-
ridos. O evento contará com a participação de 6 
convidados atuantes na área da comunicação, 
entre eles a coordenadora de mídia sociais da 
Vivo e a gerente de comunicação corporativa do 
Beto Carrero World. Informações sobre o local, 
palestrantes e inscrições encontram-se disponí-
veis no site www.semanatci.wix.com/jornadatci. 

 
Texto: Letícia Hermann 

Foto: enviada pela professora Letícia Hermann 

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/projetos_extensao.html
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/projetos_extensao.html
http://www.semanatci.wix.com/jornadatci
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Comitê de Pesquisa 

No dia 24 de março a dire-
ção e os coordenadores de cur-
so do Setor de Educação Profis-
sional e Tecnológica receberam 
a visita da coordenadora de 
recrutamento internacional da 
Federação do CÉGEPs 
(Collège d'enseignement gé-
néral et professionnel) do 
Quebéc, Canadá, Sra. Nathalie 
Dubois. O encontro ocorreu por 
intermédio da Agência UFPR 
Internacional, na pessoa da Anna 
Tempesta. Os CEGEPs, Colé-
gios de ensino geral e profissio-
nal, possuem curso técnicos e su-
periores de tecnologia, com dura-
ção de 2 e 3 anos, respectivamente.  

VISITA DE NATHALIE DUBOIS 

Essas são também as características dos cursos técnicos e tecnólogos ofertados no SEPT.  Foram discutidos as-
pectos e particularidades do sistema de ensino no Quebéc, as condições necessárias para alunos brasileiros e, tam-
bém, possíveis colaborações entre ambas as partes, uma vez que trabalham com sistemas de ensino com certas 
semelhanças. Hoje, no SEPT, existem os seguintes cursos: Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em 
Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio; e os seguintes cursos superirores de tecnologia: Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Comunicação Institucional, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Luteria, Negócios imobiliá-
rios, Produção Cênica e Secretariado. 

Texto: Thiago Corrêa de Freitas 
Foto: Jacir Tedesco Filho 

EVENTO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

O Comitê Setorial de Pesquisa está organizando 
um evento inédito e muito importante para a comunida-
de do SEPT. Este evento tem como objetivo a apresen-
tação das pesquisas que estão sendo realizadas pelos
(as) docentes do Setor. 

Com a realização do evento espera-se publicizar os 
projetos na tentativa de uma interlocução maior entre 
os grupos e suas respectivas pesquisas. 

Foi enviado um e-mail para os (as) docentes envol-
vidos (as) com grupos de pesquisa, a fim de organizar 
as apresentações de forma mais adequada. O evento 
está agendado para o dia 28 de junho 2017. Porém, 
dependendo da quantidade de interessados (as), um 
único dia não será suficiente. 

O tempo de apresentação de cada grupo será de 
15 minutos, independentemente se a apresentação for 
individual ou coletiva. 

Após o levantamento de interessados e organiza-
ção prévia, serão divulgadas maiores informações. 

Caso seja do seu interesse apresentar as ativida-
des do seu grupo de pesquisa, é só responder o email 
que foi enviado anteriormente, até o dia 05 de maior 
2017. Se você não faz parte de grupo de pesquisa do 
SEPT, mas tem interesse em participar do evento apre-
sentando as suas atividades de pesquisa, favor entrar 
em contato. 

As informações solicitadas são muito importantes, 
pois com elas poderemos organizar melhor as ativida-
des do evento, uma vez que teremos a presença de 
gestores da área de Pesquisa da Universidade. 

Caso você não tenha recebido o e-mail com a soli-
citação das informações, escreva para j.tedesco@ufpr, 
enviando o título da apresentação e quem irá apresen-
tá-la. 

 
 

Texto: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim e  
Jacir Mario Tedesco Filho. 

mailto:j.tedesco@ufpr
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Sistema de Bibliotecas 

Agora ficou ainda mais fácil! 
O Sistema de Bibliotecas da UFPR lançou, neste mês que passou, o Manual de 

Normalização de Documentos Científicos da UFPR em versão digital, na íntegra. 
O livro está disponível para acesso no Portal do SIBI, e também no link http://

acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654. 

Secretaria Acadêmica 

No dia 31 de março aconteceu o Encontro de Secretários 
e Secretárias de Coordenações, organizado pelos secretári-
os/secretárias da UFPR. O evento aconteceu com o objetivo 
de discutir a respeito das rotinas das coordenações, para ha-
ver a troca de experiências entre os servidores, e também para 
tratar da criação do Fórum de Secretários de Coordenações. 
As servidoras Aline Marchelek Cueto, Anna Paula Zanine 
Koslinski e Janete de Assis Machado da Silva, da Secretari-
a Acadêmica do Setor, participaram do encontro. 

 
Foto: Encontro de Secretários e Secretárias de Coordenações  

Enviada por Aline M. Cueto 

ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS 
DE COORDENAÇÕES 

Coordenação Acadêmica 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO SEPT 

Karoline Pereira dos Santos, criou uma variação do cartaz, o qual foi encaminhado para os demais presidentes de 
comitê divulgarem em seus setores de origem. Cartaz em anexo, foto em anexo. Crédito da foto: Profa. Maria Fer-
nanda Torres. 

Texto: Thiago Corrêa de Freitas 
Foto: Maria Fernanda Torres 

Na reunião do Comitê de Iniciação Científica - PRPPG de 10 de março, o 
presidente do Comitê Setorial de Pesquisa do SEPT, professor Thiago Correa 
de Freitas, fez uma apresentação do trabalho realizado no SEPT para o plane-
jamento e promoção da iniciação científica. Foram apresentados os dados da 
IC na UFPR, trabalho conjunto do secretário de pesquisa e extensão Jacir Te-
desco Filho e do presidente do comitê. Também foi apresentado o cartaz para 
divulgação do edital junto aos alunos. A pedido da coordenadora de IC, profes-
sora Larissa Ramina, a estagiária de comunicação da Coordenação Acadêmica,  

http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654
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Direção do SEPT 

Professores, alunos e técnico-administrativos do SEPT cooperam com 
a Cátedra Ozires da Silva 

A Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e 
Inovação Sustentáveis foi lançada em Curitiba em 08 
de fevereiro de 2011, durante a cerimônia de premia-
ção do IV Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo 
Sustentável. 

O objetivo geral da Cátedra é ser um centro de 
referência em empreendedorismo e inovação sus-
tentáveis, disseminando essa cultura e visando desen-
volver nas pessoas um perfil empreendedor para que 
criem, conduzam e implementem o processo criativo de 
elaborar novos planos de vida, trabalho, estudos e ne-
gócios. 

A UFPR é parceira estratégica da Cátedra e, no 
SEPT, há um movimento de aproximação e coopera-
ção com esta iniciativa. O professor Paulo Eduardo 
Sobreira Moraes está orientando um Trabalho de Con-
clusão de Curso no TGQ (das alunas Maria Martinha e 
Renata) que visa estabelecer parâmetros e critérios 
para um Prêmio de Empreendedorismo em Escolas, ao 
mesmo tempo coorienta um grupo de alunos do TADS 
(Felipe e Sérgio, que serão orientados pelo professor 
Alexander Robert Kutzke), os quais farão, em seu TCC, 
o desenvolvendo um site e um programa específico de 
suporte ao Prêmio. 

No nosso setor é o primeiro caso de trabalhos de 
conclusão cruzados entre si. Na foto abaixo temos o 
grupo de trabalho com o servidor Nelson Berno (da 
Coordenação Administrativa e Financeira do SEPT), 
que também é da Cátedra Ozires Silva) e Gustavo 
Fanaya do IBPQ – Instituto Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade, também participante da Cátedra. Infeliz-
mente o professor Alexander não pode comparecer a 
este encontro. 

 
Foto: enviado pelo professor Paulo Eduardo Sobreira Moraes 

Representante da SUCOM participa de  
Reunião do Conselho Setorial 

A reunião do Conselho Setorial deste mês, ocorrida em 03 de abril, contou com a participação da Superinten-
dente de Comunicação e Marketing da UFPR, professora Luciana Panke. A representante veio ao SEPT para 
falar um pouco mais sobre a Superintendência, e explicar sobre a mudança ocorrida na unidade - que deixou de ser 
Assessoria e passou a ser Superintendência. Como explica o documento deixado pela professora: 

 
“Mais do que um novo nome, a mudança revela a intenção de ampliar e qualificar a comunicação da universida-

de de forma e com todos os seus públicos. Nosso objetivo é proporcionar um conjunto de programas e ações de 
comunicação que valorizem a produção acadêmica das áreas de ensino, pesquisa e extensão, incentivem a divul-
gação científica, propiciem visibilidade à pluralidade e às diferentes maneiras de pensar que levem à comunidade 
universitária informações que favoreçam seu conhecimento sobre diversos temas de interesse.” 

 
Em sua visita, a professora Luciana Panke ressaltou uma questão de grande importância à Universidade e à 

pesquisa desenvolvida na Instituição: relembrou aos professores quanto à atualização das produções científicas e 
trabalhos realizados na UFPR no Sistema de Apoio à Comunicação Integrada - SACI. É preciso, pois, que se 
alimente o Sistema com informações “sobre pesquisas e projetos e outras sugestões de pauta, além da programa-
ção de eventos,que hoje representa a maior parte das solicitações”. O link para solicitação de divulgação é http://
www.ufpr.br/portalufpr/solicitacao-de-divulgacao-produtos-graficos-e-cobertura-fotografica/. 

 
Mais informações sobre a SUCOM pode ser obtidas no Portal da UFPR, por meio do link http://www.ufpr.br/

portalufpr/imprensa/. 

http://www.ufpr.br/portalufpr/solicitacao-de-divulgacao-produtos-graficos-e-cobertura-fotografica/
http://www.ufpr.br/portalufpr/solicitacao-de-divulgacao-produtos-graficos-e-cobertura-fotografica/
http://www.ufpr.br/portalufpr/imprensa/
http://www.ufpr.br/portalufpr/imprensa/
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Colações de Abril/2017 no SEPT 

Neste mês de abril, o SEPT prepara-se para realizar três colações de alunos formandos. A primeira já acon-
teceu, e outorgou o grau dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade - Turma José 
Elmar Feger. Essa solenidade aconteceu no dia 03 de abril, às 20h, no Auditório do Bloco C, tendo como presidente 
da sessão o professor Luiz Antônio Passos Cardoso, Diretor do Setor, e como mestre de cerimônias a servidora 
Noeli Zaquini. Participaram da colação 12 alunos. 

As próxima colação, planejada para o dia 11 de abril, será do Curso Superior de Tecnologia em Produção 
Cênica, e contará com a participação de 11 alunos. Desta vez, o evento acontecerá no Teatro da Reitoria. Por últi-
mo, em 12 de abril, haverá a colação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional, que ou-
torgará grau a 12 alunos formandos, ocorrendo, também, no Teatro da Reitoria.  

Datas Importantes 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

      1 

2 3 4 
- Aniversário pro-
fessor Julio Ce-
Zar 

5 
- Aniversário pro-
fessora Daniele 
Nickel 

6 
- Aniversário pro-
fessor Rodrigo 
Pereira 

7 8 

9 
- Aniversário pro-
fessora Beatriz 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
- Prazo final para 
trancamento de 
curso, de regime 
semestral, para os 
alunos que efetua-
ram matrícula em 
disciplinas para o 
1º semestre de 
2017. 

14 
- Feriado: Sexta-
feira da Paixão 

15 
- Recesso 

16 
- Aniversário pro-
fessora Cristiane 
(Titi) 

17 
 

18 
- Aniversário pro-
fessor Leandro 

19 

 

20 
 

21 

- Feriado: Tira-
dentes 

22  

23 24 25 26 27 
- Aniversário pro-
fessora Maura 

28 
- Prazo final para 
registrar no SIE os 
resultados dos 
exames de adian-
tamento em disci-
plinas semestrais 
e anuais. 

29 
- Aniversário ser-
vidora Angela 

30       

Abril / 2017 
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