
Núcleo de Ead  
do SEPT 
Fique sabendo das atividades 
desenvolvidas pelo Núcleo Ead 
do SEPT no primeiro trimestre 

de 2016! (página 1) 

Conheça a Feira de 
Alimentos Orgânicos 

Todas as quin-
tas, das 7h30 às 
12h00, no SEPT. 
Conheça o Pro-
jeto de Exten-
são Universitá-
rio envolvido 

por trás da Fei-
ra de Alimentos 

Orgânicos. 

Grade Horária para o 
2º Semestre  

de 2016 A Grade Horária foi con-
cluída e já está disponí-

vel no site do SETP!  
(página 11) 

Combate à 
Caxumba 

Atente-se à doença 
e saiba como se 

Prevenir. 
Orientações dadas  

pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Curitiba. 

(página 6) 

Veja 
também: 

Novidades no Portal do Sistema de  Bibliotecas (p. 7) 

Crescimento de grupos de pesquisa no Setor (p. 9) 

Comunicação Institucional e Agente Comunitário no Espaços dos Cursos (p. 10) 

Novidades no Espaço dos Professores (p. 9) 

Aniversariantes do mês (p. 12) Doações para este inverno (p. 7) 

Ano 2, nº 05-16 



Núcleo de EaD  
do SEPT 

ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EaD DO SEPT NO PRIMEIRO 

TRIMESTRE 2016 

O Núcleo de EaD do SEPT, que funciona nas salas C01 e C02, informa sobre suas atividades desenvolvi-

das no primeiro trimestre deste ano letivo. 

Em fevereiro de 2016 iniciaram-se as ações do 
Projeto “Percepção da hidrografia no meio urbano 
e conscientização quanto à preservação dos cor-
pos hídricos”, das professoras Marion Foerster e 
Simone Valaski, do Curso de Petróleo e Gás, e da 
equipe do Núcleo de EaD do SEPT, contemplado 
pela Agência Nacional de Águas (ANA) e CAPES. 

A divulgação do projeto encontra-se no endere-
ço www.agua.ufpr.br. 

O domínio ufpr.br foi criado pelo Núcleo de EaD 
do SEPT para abrigar a página do projeto. 

 
҉ 

 

No dia 19 de abril de 2016, uma prévia dos pro-
dutos foram apresentados à ANA/CAPES, tais co-
mo videodocumentário, jogo didático e repositório 
digital, via web conferência realizada na sala C02.  

As gravações externas no percurso do Rio Be-
lém seguindo roteiro do videodocumentário “O rio e 
a cidade, a cidade e o rio” já foram realizadas, e o 
produto será finalizado com gravações de áudio e 
vídeo no estúdio do IFPR, localizado no SEPT.  

Acima: 
Professoras Marion Foerster e Simone Valaski realizando as gravações externas do documentário “O rio e a cidade, a 

cidade e o rio”. 
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Ainda, no mês de fevereiro de 2016, foi de-
senvolvido o protocolo do Ambulatório de Ado-
lescentes do Hospital de Clínicas da UFPR, 
composto por dois vídeos instrucionais grava-
dos na sala C02, fórum de discussão e material 
didático - disponibilizados no Moodle do Núcleo 
de EaD do SEPT. 

www.ead.sept.ufpr.br 

Ao lado:  
Dra. Beatriz Bermudez 

do HC realizando a 
gravação dos vídeos 
do protocolo Ambula-
tório de Adolescentes. 

҉ 

 
Durante os meses de fevereiro, março e 

abril de 2016 foram realizadas as gravações 
dos vídeos de divulgação dos cursos Obras de 
Artes Especiais (OAEs) do Setor de Tecnologia 
da UFPR.  

Os vídeos encontram-se no endereço 
www.pontead.ufpr.br, cujo domínio ufpr.br foi 
também criado pelo Núcleo de EaD do SEPT.  

 
҉ 

Em março  de 2016 foram realizadas as grava-
ções dos vídeos de divulgação dos cursos de In-
ventários Florestais do Centro de Pesquisas em 
Biomassa (BIOFIX) do Setor de Ciências Agrárias 
da UFPR.  

Os vídeos encontram-se no endereço 
www.cursosambientais.ufpr.br, com domínio uf-
pr.br também criado pelo Núcleo de EaD do 
SEPT. 

A edição das videoaulas e a estruturação do 
primeiro curso no Moodle do Núcleo de EaD do 
SEPT foram finalizadas em tempo de execução. 
Foram realizados 13 vídeos de aproximadamente 
30 minutos, com mais de 10 horas de gravação e 
edição. 

O primeiro curso aconteceu em maio de 2016 
e, a partir da sua validação, serão iniciados os 
próximos.  

Acima: 
Professores do BIOFIX reunidos 
com a equipe do Núcleo de E-

aD. 
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Núcleo de EaD do SEPT/UFPR
______________________________________________________

Protocolo para construção de material 
didático em vídeo e impresso

Também em março de 2016 o Núcleo de EaD 
do SEPT iniciou reuniões de planejamento de dois 
projetos de Educação Especial do Setor de Educa-
ção da UFPR, o projeto “Estratégias de prevenção 
e promoção do desenvolvimento de crianças com 
atraso de desenvolvimento” e o programa 
“Formação online em intervenção precoce”. O ma-
terial didático em vídeo e impresso dos cursos está 
sendo construído de acordo com um protocolo ela-
borado pela equipe do Núcleo de EaD do SEPT. 

Já está em fase de desenvolvimento um siste-
ma de prontuário bioecológico virtual, e a gravação 
do primeiro vídeo dos cursos de formação online 
foi agendada em maio de 2016.  

Em paralelo ao desenvolvimento dos proje-
tos, a equipe do Núcleo de EaD do SEPT vem 
dando continuidade ao projeto do curso “A ár-
vore certa no lugar certo”, da Fundação de Es-
tudos e Pesquisas Florestais (FUPEF) do Setor 
de Ciências Agrárias. Dá-se seguimento às 
gravações das videoaulas dos cursos da Defe-
sa Civil/PR realizadas no estúdio do IFPR, e às 
web conferências do Núcleo de Licenciatura da 
PROGRAD, na sala C02.  

As salas e os equipamentos do Núcleo de EaD do SEPT, o acompanhamento pedagógico e o suporte 
técnico para planejamento e implementação de atividades com utilização de recursos tecnológicos, tais 
como gravação e edição de vídeos, estruturação e manutenção de disciplinas e cursos online no Moodle, 
realização de reuniões de trabalho via videoconferência e web conferência, entre outros recursos, estão à 
disposição dos docentes e técnicos do SEPT e de toda a UFPR, mediante agendamento, na sala C01 ou 
pelo telefone 3361-4944. 

Texto: Silvia Teresa Sparano Reich. 
Imagens enviadas pela autora do texto. 
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Você conhece a 

Feira de Produtos 
 Orgânicos? 

VOCÊ SABIA QUE TEMOS UMA FEIRA 
DE PRODUTOS ORGÂNICOS AQUI NO 

SETOR? 
 

Todas as quintas, das 7h30 às 12h00, 
no pátio interno do SEPT, agricultores de 
Rio Branco do Sul e Colombo trazem seus 
produtos frescos e de muita qualidade. São 
25 famílias da Comunidade Campina dos 
Pintos e vizinhança, certificados pela  Rede 
Ecovida de Agroecologia e vinculados à 
Associação para o Desenvolvimento da 
Agroecologia no Paraná. Outras duas feiras 
de alimentos orgânicos são realizadas, 
também, na UFPR. Uma delas no Setor de 
Ciências Agrárias, nas terças de manhã, e 
outra na Reitoria, nas quartas de manhã. 
Essa é uma iniciativa que se desenvolve 
como parte de um Projeto de Extensão Uni-
versitária em curso desde 2006, coordena-
do pelo professor Luciano de Almeida, do 
SCA, em parceria com as entidades já cita-
das.  

O Projeto atua na viabilização de alternativas de 

comercialização, no apoio à organização, no planeja-

mento e assessoria técnica à produção, e na busca de 

outras iniciativas que fortaleçam a agricultura familiar e 

criem condições para que permaneçam no campo cui-

dando da natureza. Isso inclui a capacitação dos jo-

vens, a criação de uma cozinha para processamento de 

alimentos orgânicos, o incentivo à produção de plantas 

medicinais, entre outras. As feiras são uma expressão 

da relação direta entre agricultores e consumidores que 

buscam uma alimentação mais saudável, a preserva-

ção do meio ambiente e a qualidade de vida dos agri-

cultores. Vários docentes e alunos estão envolvidos no 

projeto no qual também se desenvolvem atividades de 

pesquisa e ensino. As propriedades agrícolas e as fei-

ras são espaços de convivência, troca e aprendizados 

entre todos. 

Imagens e texto: Professor Luciano de Almeida. 
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COMO REALIZOU-SE A PESQUISA 
 

Em 19 de maio, o Conselho Editorial do Bole-
tim SEPT enviou a todos os servidores do Setor 
um e-mail pedindo a participação na Pesquisa 
sobre o boletim. 

O objetivo da pesquisa foi diagnosticar o tra-
balho que o Boletim SEPT tem realizado no Se-
tor e, com isso, aprimorar as próximas edições a 
serem elaboradas. 

RESULTADOS 
 

De 19 a 27 de maio, 33 servidores participa-
ram da pesquisa, respondendo ao questionário.  
A partir das respostas, é possível fazer um balan-
ço da opinião dos participantes.  

Observou-se que a maioria dos respondentes 
lê o Boletim mensalmente, e o faz por meio do e-
mail encaminhado pelo boletimsept@gmail.com. 
Junto a isso, 100% dos participantes consideram 
o Boletim útil, no sentido em que informa ações 
realizadas no SEPT. 

Dentre os assuntos tratados no Boletim, o te-
ma “ações realizadas pelos/nos cursos do SEPT” 
foi o mais citado em nível de importância pelos 
participantes da pesquisa. Em segundo lugar de 
importância, de acordo com os resultados, encon-
tra-se o tema “informações sobre o Comitê Setori-
al de Pesquisa e sobre o Comitê Setorial de Ex-
tensão”. 

Os gráficos ao lado ilustram algumas informa-
ções importantes obtidas na pesquisa. No que diz 
respeito às sugestões, houve várias indicações de 
temas a serem tratados no Boletim. Todas serão 
apreciadas pelo Conselho Editorial, sendo que 
algumas já foram incorporadas. 

Por fim, é válido comunicar que a realiza-
ção desta pesquisa deu-se por meio do re-
curso do Google conhecido como Google 
Formulários, e os gráficos apresentados ao 
lado foram retirados dessa mesma ferra-
menta. 

O Conselho Editorial do Boletim SEPT 
agradece a participação dos servidores na 
pesquisa, e coloca-se à disposição para 
quaisquer sugestões em relação a este mei-
o de comunicação interno, que tem nos per-
mitido passar a vocês um pouco do que a-
contece no Setor. 

A fim de esclarecer uma pergunta 
indicada na pesquisa, informa-se que 
o Boletim SEPT é elaborado pela 
servidora técnico-administrativa Ga-
briela Debas dos Santos, junto da 
vice-diretora do Setor professora Sil-
vana Maria Carbonera. Compondo o 
Conselho Editorial do boletim, ambas 
contam com a participação dos servi-
dores para o envio das informações 
que constam nas edições publicadas. 
É importante lembrar a todos que o 
envio de informações pode ser feito a 
todo tempo, para o e-mail: 

boletimsept@gmail.com. 

Pesquisa: 
Boletim SEPT 
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Combate à 

Caxumba 

Biblioteca  
SEPT 

NOVIDADE! 
 
A biblioteca digitalizou todos os trabalhos em formato impresso 

(TCCs e monografias de especialização) dos cursos do 
SEPT.  Agora todos trabalhos estão na versão online (texto com-
pleto) e disponibilizados na Biblioteca Digital de Graduação e de 
Especialização, podendo serem acessados em qualquer computa-
dor da UFPR ou em casa.  

 
Para acessar: www.portal.ufpr.br. 

Faça parte você também 

Neste inverno, faça sua parte ajudando nas campanhas para ar-
recadação de roupas. 

Estão dispostas na entrada no SEPT duas caixas de diferentes cam-
panhas para arrecadação de roupas: Doe Calor - Campanha do Agasa-
lho, e Bazar da Afece. 

Para mais informações referente às campanhas, acesse os links a-
baixo: 

Doe Calor: http://www.doecalor.com.br/ 
Afece: http://www.afece.org.br/ 

Neste último mês, o Serviço de Vigilância Epidemi-
ológica - Distrito Sanitário entrou em contato com a 
Direção do SEPT para divulgar um Folder de informa-
ções sobre Caxumba. Diante dos casos ocorridos no 
SEPT, considera-se importante a divulgação deste mate-
rial à comunidade do Setor. 

O material apresenta-se na página seguinte. 
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Comitê de Pesquisa 

Foi solicitado aos docentes informações sobre os 
projetos de pesquisa ativos devidamente registrados no 
Banpesq/Thales. Em breve, as informações atualizadas 
serão disponibilizadas para toda a comunidade setorial. 

 
҉ 
 

O crescimento do número de grupos de pesquisa no 
Setor pode ser evidenciado através da compilação dos 
dados dos últimos anos. O gráfico ao lado ilustra o 
crescimento. 

Texto e gráfico: Professor Thiago Côrrea de Freitas. 

Espaço dos Professores 

 No dia 11 de março, o professor do SEPT Gui-
lherme Ricardo dos Santos Souza e Silva defendeu 
sua tese de doutorado, intitulada Precificação de ati-
vos financeiros e bolhas especulativas: Modelos e 
ensaios fundamentados na teoria keynesiana. Seu 
trabalhado foi desenvolvido no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Econômico da UF-
PR, na linha de pesquisa Macroeconomia-keynesiana. 

Ao lado: 
Foto tirada no dia da defesa, enviada pelo professor Guilherme. 

҉ 

O professor Thiago Côrrea de Freitas, junto com a Dra. Adriana R. Lopes, e os professores Abel D. A-
zeredo (UTFPR) e Marcio Bettega (UFPR), publicaram o artigo Halogenation effects on electron collisi-
ons with CF3Cl, CF2Cl2, and CFCl3 na revista The Journal of Chemical Physics  (Qualis A2). O link para 
acesso ao artigo é http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/144/16/10.1063/1.4947139. 
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Espaço dos Cursos 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TCI PARTICIPA DO INTERCOM SUL 2016 
 
Professores e alunos representaram o Curso 

Superior de Tecnologia em Comunicação Institu-
cional (TCI) no Intercom Sul deste ano com apre-
sentação de diversos trabalhos. O evento aconte-
ceu de 26 a 28 de maio na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba. 

Nas divisões temáticas, a coordenação do cur-
so, professoras Flávia Bespalhok e Juliane Mar-
tins, apresentaram o trabalho “A hipermidiação 
dos produtos de áudio em tempos de convergên-
cia: a experiência da produção da série Fragmen-
tos da História”. Já a professora Gisele Krodel 
Rech falou sobre “O ato comunicacional 
em Apocalypse Now: apontamentos sobre a nova 
teoria”. 

 

DISCENTES 
 
No Intercom Júnior também foram dois traba-

lhos apresentados. As alunas Jenniffer Melo e 
Renata Albino de Oliveira com “Qualidade em 
serviços de comunicação: uma análise dos jornais 
murais produzidos por alunos do Curso Superior 
de Tecnologia em Comunicação Institucional”. A 
orientação foi dos professores José Elmar Feger 
e Juliane Martins. 

O egresso do curso Cezar Augusto Moreira e a 
aluna Thaís França Naldi, orientados pela profes-
sora Juliana da Silva Passos, levaram o artigo 
“Comunicação intercultural e diáspora haitiana: 
um estudo sobre o terceiro setor dentro do con-
texto migratório”. 

EXPOCOM 
 
Na Expocom (Exposição da Pesquisa Experi-

mental em Comunicação) concorreram cinco tra-
balhos. Na categoria Produção audiovisual para 
mídias digitais, as ex-alunas Jessica de Oliveira 
Storrer e Thaynara Fernanda da Costa Rosa a-
presentaram “Produção videográfica para a orga-
nização não governamental Formação Solidária: 
teaser institucional”, com orientação de Flávia 
Bespalhok. 

“La Communication: vídeo Luteria”, como Pro-
grama laboratorial de TV, elaborado pelas alunas 
Karen Rosane Galarca Dorneles, Isabela de Sou-
za Peasson, Larissa Dias de Souza, Leticia Maria 
Franco Alves e Tamiris Ribeiro, orientado pelas 
professoras Flávia Bespalhok e Louise Bianchi. 

Leticia Alves Ribeiro, Daiane da Silva Gouveia, 
Dorothy Daithmann e Lizandra Maria de Oliveira 
apresentaram, na categoria Radionovela, “Ironias 
do amor”. Já o videoclipe “Eu me lembro” foi pro-
duzido por Tamiris Ribeiro, Larissa Dias de Souza 
e Leticia Maria Franco Alves, ambos os trabalhos 
orientados por Flávia Bespalhok. 

Por fim, as ex-alunas Suzana Segalla, Lucima-
ra Gonsalvez e Kézia Silva produziram a vinheta 
“Centro Ásia – Tomodachi”, com orientação de 
Flávia Bespalhok, Juliane Martins e Cleverson 
Ribas Carneiro. 

Todos os artigos estão disponíveis nos anais 
do evento e podem ser acessados pelo link http://
www.por ta l in tercom.org.br/anais /sul2016/
index.htm. 

Texto: Professora Juliane Martins.        
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

A professora Izabel do Rocio Costa Ferreira 
comunica que está coordenando um evento de 
extensão, (vinculado ao projeto de extensão Edu-
cação Comunitária em Saúde - 1ª edição, este, 
sob coordenação do professor Sávio Marcelo Lei-
te Moreira da Silva), com o título Monitoramento 
dos focos do mosquito Aedes Aegypti no Setor de 
Educação Profissional e Tecnológica. Essa exten-
são consiste em monitorar, por meio de ronda, as 
áreas internas e externas do SEPT, encontrar os 
possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, enca-
minhar soluções e, ainda, em informar à comuni-
dade SEPT sobre os resultados desse monitora-
mento e possíveis soluções para os problemas 
que forem encontrados. O objetivo é promover a 
conscientização e a mudança de atitudes da co-
munidade SEPT relacionadas aos criadores do 
mosquito. Para tanto, dois alunos do Curso Técni-
co em Agente Comunitário de Saúde (Suely Cor-
rea Taborda de Oliveira e Ronan Heron Rolim) 
estão em capacitação realizada pela professora 
Izabel, coordenadora do evento. Os alunos utiliza-
rão a Ficha Ronda do combate ao AEDES A-
EGYPTI, elaborada por um grupo de trabalho que 
vem organizando ações na UFPR de combate ao 
mosquito junto à PROEC. Também, fotografarão 
os possíveis focos.  

Essa ronda será realizada duas tardes por se-
mana. Os alunos são orientados à resolução dos 
possíveis focos encontrados e contam com o a-
poio da servidora técnico-administrativa Noeli Za-
quini, a qual ficará responsável pelo trâmite para 
a solução de situações que fujam à governabilida-
de do SEPT, por exemplo, quando houver neces-
sidade de entrar em contato com a SUINFRA 
(Superintendência de Infraestrutura da UFPR) ou 
outras Unidades da UFPR. Em outubro, esse gru-
po fará duas palestras à comunidade SEPT a fim 
de compartilhar saberes e resultados, assim como 
buscar a conscientização da importância do con-
trole dos possíveis focos do mosquito e suas con-
sequências. Após, os alunos continuarão a fazer 
a ronda e o monitoramento, até o final de novem-
bro de 2016, a fim de avaliar se houve diminuição 
dos possíveis focos por meio da sensibilização e 
atitudes afirmativas dos participantes da palestra. 
Será elaborado, então, um relatório, e divulgado 
por meio do Boletim do SEPT,  Facebook do 
SEPT e Centros Acadêmicos do Setor. A profes-
sora Izabel conta com a colaboração de toda a 
comunidade SEPT. 

EVENTO DE EXTENSÃO: MONITORAMENTO DOS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO SE-
TOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Texto: Professora Izabel do Rocio Costa Ferreira.  

Coordenação Acadêmica 

Já estão disponíveis para consulta as Grades Horárias do segundo semestre de 2016, homologadas 
pelo Conselho Setorial. No site do SEPT, estão organizadas por turma, professor e sala. O link par acesso 
é http://www.sept.ufpr.br/gradeshorarias.html. 

Indicam-se, abaixo, alguns dados importantes inseridos no sistema sobre a organização das grades 
horárias do SEPT: 

 20 salas de aula 

 3 laboratórios de informática 

 4 laboratórios de idiomas 

 6 laboratórios diversos 

 584 atividades. 
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Aniversariantes 
do Mês 

ARNAUD - 01/06 

DEVONIR - 02/06 

SAVIO / SILVIA - 03/06 

RAFAELA - 06/06 

MARIA VALÉRIA - 10/06 

NELSON - 11/06 

ARNO - 12/06 

ROSANGELA - 13/06 

LILIAN - 16/06 

SILVANA - 18/06 

RAZER - 25/06 

 

O COUN, por meio da Resolução 14/16, disponível no site www.ufpr.br/soc aprovou as Normas do Co-
légio Eleitoral para elaboração das listas tríplices para escolha de Reitor e Vice-Reitor da Universidade 
Federal do Paraná, quadriênio 2016/2020.  

As inscrições para candidatos poderão ser realizadas entre 06 a 17 de junho e o Boletim do SEPT fará 
matérias especiais sobre este assunto, aguarde! 

Escolha de Reitor 
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Para publicar informações e matérias no Boletim, 
envie  e-mail para boletimsept@gmail.com. 

Se você quer aprovar o texto e o formato editados pelo 
Conselho Editorial antes da publicação, o conteúdo deve  

ser enviado até o dia 20 de cada mês. 


