05 de maio de 2016 - Ano 2, Nº 04-16

EXAME MÉDICO PERIÓDICO
Em conformidade com o Decreto 6.856/2009, a UFPR oportuniza a todos os servidores o Exame Médico Periódico. Essa ação é realizada pelo Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional
(SESAO) da Universidade, incluindo exames laboratoriais e avaliação clínica.
A coleta dos exames laboratoriais poderá ser realizada no Laboratório Clínico Escola, no
Campus Jardim Botânico, ou por meio de plano de saúde particular. As informações e detalhes referentes aos procedimentos a serem realizados estão especificadas na Carta de Convocação.
Todos os servidores devem retirar a Carta de Convocação para o Exame Médico
Periódico na Direção do Setor, de acordo com as instruções do SESAO. Solicitamos
que a retirada seja feita o mais breve possível para que os exames possam ser realizados na sequência. As datas reservadas para coleta de exames laboratoriais dos servidores do SEPT no Laboratório Clínico Escola são: 03, 04, 05, 10, 11 e 12 de maio de
2016 (3ª 4ª e 5ª feiras), das 07h30 às 09h30.
Se, por algum motivo, o servidor optar por não realizar o Exame Médico Periódico deverá preencher o Termo de Recusa anexo à carta. Para mais informações referentes a essa ação, é possível
entrar em contato com o SESAO por meio do telefone 3361-3313 ou email sesao@ufpr.br.

Fica a Dica
CLUBE DO PROFESSOR
Você sabia que os cinemas da rede Espaço Itaú de Cinema e Cinespaço oferecem sessões
exclusivas para professores, todos os sábados?
Nas quintas-feiras os site www.escolanocinema.com.br divulga a programação da semana.
Para entrar nas sessões é preciso que os docentes tenham a carteirinha do Clube do Professor.
Para associar-se é muito fácil, basta entrar no site, fazer o cadastro, anexar o comprovante profissional e uma foto 3x4. Mais informações sobre o Clube do Professor e sobre as sessões podem
ser acessadas no link http://www.escolanocinema.com.br/exibir_texto.asp?cod_texto=38.
Essa dica é da professora Celeste Fernandez!
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Conheça o CCE
O Centro de Computação Eletrônica (CCE), inaugurado em
1969, é a unidade central de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da UFPR e oferece à comunidade universitária serviços de
TIC de forma confiável, segura, inovadora e alinhada aos pilares de
ensino, pesquisa e extensão da UFPR.
Os serviços prestados pelo CCE incluem atendimento ao usuário,
treinamentos, videoconferência, telefonia VoIP, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação corporativos e de sítios web, aquisição centralizada de computadores, manutenção de hardware, gerência e manutenção de redes de dados cabeadas e sem fio, impressão e digitalização em
rede, criação de máquina virtual, hospedagem de software e autenticação
centralizada (single sign-on) para sistemas. Confira alguns dos serviços na
matéria.
Encontre no sítio web do CCE informações sobre todos os serviços, tutoriais, notícias e mais.
Conheça também o CCE através das redes sociais.

CORREIO UFPR: MUITO MAIS DO QUE UM E-MAIL

O Correio UFPR é uma ferramenta de colaboração
e e-mail que conecta professores, técnicos e alunos. Veja
suas vantagens e como utilizá-las em https://cce.ufpr.br/
portal/funcionalidades-do-correioufpr/

UFPR SEM-FIO
Rede wireless de alta velocidade presente em todos os campi da UFPR, com acesso autenticado através do login do e-mail@UFPR. Permite mobilidade e acesso à Internet para toda a comunidade universitária.

SISTEMA ORÁCULO
Dentre os sistemas de informação desenvolvidos pelo CCE, um dos destaques é o sistema
Oráculo, ferramenta na qual o usuário registra e acompanha suas solicitações referentes a TIC de forma prática e simplificada. Além disso, o sistema fornece maior controle, gerenciamento e transparência
das atividades executadas. Acessível em http://intranet.ufpr.br/oraculo.
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SERVIÇO DOCS
O DOCS é um serviço que permite o
armazenamento de arquivos de modo que o acesso possa ser feito em computadores conectados em qualquer ponto da Rede UFPR ou mesmo através da UFPR Sem Fio,com backups diários e disponíveis para usuários e unidades administrativas. Todos os usuários do e-mail@ufpr
automaticamente possuem acesso ao DOCS.

O serviço também pode ser utilizado de forma
compartilhada entre os técnicos de unidades
administrativas.
Para acessar o DOCS, confira o tutorial.
Caso precise do serviço para sua unidade ou
tenha dificuldades para acessar, abra um chamado no Sistema Oráculo, a fim de receber orientações adequadas a sua necessidade.

DESENVOLVIMENTO DE SÍTIOS WEB
O CCE realiza desde a definição do modelo de projeto visual, layout e estrutura para os sítios
institucionais até o serviço de desenvolvimento web. A divisão também oferece treinamento técnico
para o usuário, o que permite sua autonomia em relação a atualização de conteúdo.

Texto enviado pelo Analista de Tec. da Informação Amarilio Floriano.

Comitê de Pesquisa
MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO AO CNPQ
Já está disponível no site do SEPT o Manual para Solicitação de Auxílio ao CNPQ, elaborado pelo professor Thiago Corrêa de Freitas, presidente do Comitê Setorial de Pesquisa. No site, é possível encontrá-lo na área destinada à Pesquisa, Auxílios e Fomentos, CNPq.

GRUPO DE PESQUISA GEPTA
No dia 02/04 foi realizado o primeiro Seminário do GEPTA (Grupo de Estudos e Pesquisas em
Tecnologia Aplicada) do ano de 2016. O objetivo foi a integração dos acadêmicos envolvidos nos projetos do GEPTA, bem como a apresentação, pelos alunos, do andamento desses projetos. Além disso,
o líder do grupo, o professor Luiz Antonio Pereira Neves apresentou a nova configuração da equipe de
professores e as reformulações que estão sendo feitas para a sistematização das atividades.

Fotos e texto: Andreia de Jesus.
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PIBIC

EVINCI, EINTI, SIEPE

Saiu a lista de inscrições deferidas e
indeferidas do Programa Institucional de Iniciação Científica, estando disponível em http://
www.prppg.ufpr.br/.

Comunicamos que de 02/05 a 01/06/2016 estará aberta a submissão de Resumo
para o 24º EVINCI e 9º EINTI para a 8ª SIEPE.

Comitê de Extensão
PROJETO DE EXTENSÃO
“CONSTRUINDO SABERES ATRAVÉS DO COMPUTADOR E INTERNET”
As atividades do projeto de Extensão Construindo Saberes Através do Computador e Internet tiveram início no mês de fevereiro. O objetivo do projeto é desenvolver em um ambiente escolar
um processo de inclusão sociodigital para a construção de saberes cidadãos. As fotos abaixo, enviadas pela coordenadora do projeto professora Andreia de Jesus, registram as diversas etapas de trabalho e de interação promovidos pelo projeto.

1) Apresentação do projeto para os professores da Escola
Estadual Dom Pedro II, em 26/02/2016.

2) Apresentação do projeto para os acadêmicos do
TADS com a participação das instituições parceiras ao

3) Visita diagnóstica à Escola Estadual Dom Pedro II com os acadêmicos e professores do TADS, em 08/04/2016.

Além das etapas de trabalho indicadas acima, com as fotos, houve também, no dia 15 de abril
de 2016, a Visita Técnica à Escola Estadual Dom Pedro II para análise do parque tecnológico da escola, com a professora Andreia de Jesus e com o professor Pedro Torres Junior. Depois disso, aconteceram as reuniões de estudos com os seis grupos de trabalho, descritos na sequência.
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Grupo 1: Alfabetização Digital (oficina de aplicativos para professores e alunos);
Grupo 2: O Computador no Processo Ensino Aprendizagem (oficinas de softwares educativos para os professores da
escola, para que possam depois aplicar em suas aulas);
Grupo 3: Raciocinando com o Computador (oficina de programação para os alunos da escola);
Grupo 4: Internet como Ferramenta de Pesquisa;
Grupo 5: Uso Consciente do Computador e Internet (Palestras para todos os atores escolares sobre o impacto do uso
das TIC's na “Saúde Física”, “Aprendizagem”, “Aspectos Psicológicos”, “Segurança”, “Relações Sociais”; e desenvolvimento de um site para o Instituto Tecnologia & Dignidade Humana com objetivo de divulgação de informações para a
sociedade em geral);
Grupo 6: Aprendendo Inglês no Ambiente Digital (Elaboração de um curso virtual para o ensino de inglês, em parceria
com os professores da escola, utilizando o aplicativo Duolingo).

Atualmente, o projeto conta com 23 alunos voluntários do TADS, 6 professores da UFPR
(Andreia de Jesus; Luiz A. P. Neves; Alexander R. Kutzke; Pedro R. Torres Jr.; José Elmar Feger; e
Adriana C. S. de Mattos Brahim), 1 técnico-administrativo da UFPR (Leandro Maciel Correa) e uma
profissional do Instituto Tecnologia & Dignidade Humana (Cineiva Campoli Paulino Tono).
Texto: Andreia de Jesus.

Espaço dos Cursos
LUTERIA
SEMINÁRIO
“LUTERIA UFPR: TECNOLOGIA ARTESANAL E MODERNA”
Na sexta feira, dia 15 de abril, o professor Thiago Corrêa de Freitas - a convite da professora
Angela Maria Rubel Fanini - apresentou no Programa de Pós Graduação da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná um seminário intitulado “Luteria UFPR: Tecnologia artesanal e moderna”, apresentando o curso de Luteria da UFPR. Também participou o professor Lucas Guilherme Schafhauser mestrando do referido programa - complementando com uma exposição sobre sua experiência como
discente, docente e luthier.
Texto: Thiago Corrêa de Freitas.

Fotos da apresentação do Seminário, enviadas pelo professor Thiago Corrêa de Freitas.
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PETRÓLEO E GÁS
OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA SEM FRONTEIRAS

No último dia 15 de abril foi aplicada, pela primeira vez no SEPT, a Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras, na qual participaram alunos do 1º e
do 2º ano do Curso Técnico em Petróleo e Gás integrado ao ensino médio. Os principais diferenciais dessa
competição é que a prova é realizada em grupo, ressaltando a importância de um trabalho em equipe eficiente, e a existência de uma questão em língua estrangeira, a qual deve ser respondida na língua escolhida
(alemão, espanhol, francês ou inglês), evidenciando a
importância de conhecer outros idiomas. Parabéns aos
alunos participantes, e agora é só esperar o resultado!

Texto e foto: Janaina Schoeffel.

SECRETARIADO
PRIMEIRO ENCONTRO DO “GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SECRETARIADO”
No dia 05 de abril foi realizada a primeira reunião do
GEPS – Grupo de estudos e Pesquisa em Secretariado, com a
participação de sete professores e dezoito acadêmicos. O grupo
coordenado pela professora Fernanda Landolfi Maia, desenvolverá ao longo dos anos de 2016 e 2017 o projeto intitulado
“Estudos sobre secretariado na Contemporaneidade” (Banpesq
número 2015018548). Em função do grande número de participantes, o projeto foi dividido em sublinhas de pesquisa que serão
orientadas pelos seguintes professores: Eliana Ieger (UFPR) –
“Eventos na área secretarial”, Rodrigo Muller (UTFPR, pesquisador colaborador) – “Usos das tecnologias em secretariado”, Maura Franco (UFPR) – “Tecnologias e trabalho na área secretarial”,
Paulo Eduardo Moraes (UFPR) – “Gestão da Qualidade na área
Secretarial”, Zélia Freiberger – “Arquivística no secretariado” e
Adriana Brahim (UFPR) – “Estudos linguísticos no secretariado”.
Os encontros acontecerão quinzenalmente, nas terças e sextasfeiras. Segundo a coordenadora do grupo de estudos e pesquisa
as metas do grupo para o ano de 2016 contemplam o envio de
artigos para as revistas específicas da área, bem como a participação em eventos e congressos. Na ocasião da primeira reunião
a professora Maura Franco realizou uma palestra sobre Leitura e
Redação Científica.

Texto e fotos: Fernanda Landolfi Maia
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Espaço dos Docentes
PARTICIPAÇÃO NO VIII CONGRESSO ALAST
A professora Fernanda Landolfi Maia foi aprovada para participar e apresentar artigo no VIII
Congresso ALAST - Asociación Lationamericana de Estudios del Trabajo, a se realizar entre os dias 3
e 5 de agosto de 2016, na cidade de Buenos Aires – Argentina. Sua pesquisa trata do trabalho visível
e invisível do professor de ensino superior público sob a perspectiva da intensificação, e será apresentado no Grupo de Trabalho e Sindicalismo Docente na América Latina.

Coordenação Acadêmica
GRADE HORÁRIA 2º SEMESTRE DE 2016
A 1ª versão da Grade Horária para o 2º Semestre de 2016 será divulgada a todos os docentes no dia
04 de maio de 2016, quarta-feira.
Os docente poderão entrar com recursos no período de 05 a 09 de maio de 2016, na Coordenação
Acadêmica do SEPT, das 09h as 16h.

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DE 2014 E 1º SEMESTRE DE 2015
Docente, você sabia que pode conhecer os resultados de avaliação das disciplinas que você
ministrou em 2014 e 2015? Para isso, consulte os relatórios, no site da PROGRAD, por meio do link
http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/.

AVALIAÇÃO DO 2º SEMESTRE DE 2015

O prazo para avaliação dos cursos e disciplinas referentes
ao 2º semestre de 2015, já está aberto. A avaliação deve ser
realizadas pelos alunos, portanto, pede-se que os docentes
estimulem os discentes a realizarem-na.
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Coordenação Administrativa
INFORMAÇÕES GERAIS
 Duas servidoras, Cristina Alves de Oliveira e Rosangela Rosso Garcia, foram lotadas no SEPT neste semestre e estão prestando seus serviços no Apoio Administrativo. E um novo servidor, Jacir
Tedesco, passará a compor a equipe da Secretaria Acadêmica do SEPT.
 Os projetores foram retirados das salas de aulas devido à furtos constantes que ocorreram no final
de 2015 e início de 2016. Para maiores esclarecimentos sobre esse assunto, procurar a Coordenação Administrativa. Os prejuízos contabilizados até agora estão acima de R$ 30.000,00.
 O laboratório de informática da sala A16 recebeu pequenas melhorias resolvendo o problema de
queda de energia.
 No auditório Plácido e Silva, localizado no bloco A, foi instalado um computador permanente com
acesso a internet. Porém, sempre tenha uma alternativa independente, já que esse serviço pode
ficar indisponível sem aviso prévio.
 O estacionamento em frente ao SEPT, que tinha uma inclinação de 45°, está sendo regularizado se
tornando paralelo a rua. Essa mudança foi um pedido da Secretaria Municipal de Trânsito. Segue o
trecho da carta "... reforçamos que a instituição regularize o remanso em frente ao SEPT que hoje
encontra-se em 45° (irregular), tornando-o paralelo, para que os veículos possam estacionar regularmente paralelos a via."
 Em relação à travessia elevada: o projeto está na SMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas,
e a execução seguirá o planejamento para a aquisição de materiais, orçamentos e processos licitatórios. Estamos entrando em contato com essa secretaria para darmos à sociedade acadêmica uma
resposta quanto a expectativa de execução.
 Em relação às motos que passam pela entrada de pedestre em frente ao SEPT: a SETRAN nos
reforçou sobre a infração de trânsito de trafegar sobre a calçada e risco de acidente envolvendo
pedestre, além de reclamações formalizadas por alunos. Sendo assim, estaremos nos próximos
dias notificando os proprietários sobre essa situação e peço a gentileza de procurarem a Coordenação Administrativa para que possamos expor alternativas.
 A toda comunidade acadêmica: reforçamos a importância de se fazer boletim de ocorrência e registro de qualquer situação de furto, roubo, etc. Estaremos nesse semestre chamando os alunos dos
centros acadêmicos para participar de uma campanha de conscientização. Esses registros são muito importantes para que possamos atuar junto à Policia e aos Conselhos Comunitários de Bairros.

Direção do SEPT
ELEIÇÕES PARA COORDENADORES
No dia 13 de abril de 2016 aconteceram as eleições para Coordenadores e ViceCoordenadores dos cursos de Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Tecnologia em Secretariado,
e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O resultado apresenta-se na sequência.
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Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Coordenadora: Lucí Regina Panka Archegas
Vice-Coordenadora: Silvia Cristina S. de Alencar

Tecnologia em Secretariado
Coordenadora: Adriana Cristina S. de M. Brahim
Vice-Coordenadora: Valeria Verónica Quiroga

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Coordenador: Luiz Antonio Pereira Neves
Vice-Coordenador: João Eugênio Maynowski

Aniversariantes do mês de Maio
Alysson Rafael - 05/05
Aline Cueto - 07/05
Jeroniza - 15/05
Sandro - 16/05

Vera - 16/05
Allan Lima - 17/05
Terezinha - 17/05
Giselle - 29/05

