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Direção do SEPT 

PORTFÓLIO ACADÊMICO 

Na último reunião realizada pelo Núcleo de Integração Multidisciplinar, o professor Jaime Wojciechowski e a pro-
fessora Silvana Maria Carbonera apresentaram aos participantes do núcleo o projeto Portfólio Acadêmico. 

O Porfólio Acadêmico é uma iniciativa que partiu de ambos os professores com o objetivo que permitir aos 
alunos do SEPT que criem um portfólio online com suas produções acadêmicas desenvolvidas ao longo dos cursos. 
De acordo com a apresentação indicada no site do projeto: 

 
O Projeto Portfólio Acadêmico propõe a elaboração da ferramenta intitulada "Portfólio Acadêmico", a qual objeti-
va possibilitar aos alunos registrarem suas atividades realizadas ao longo do desenvolvimento dos cursos. Preo-
cupada em dar suporte ao aluno em processo de formação e ao aluno egresso, a ferramenta disponibiliza, por 
meio da web, um portfólio elaborado pelo próprio aluno com as produções acadêmicas escolhidas a seu critério. 
A postagem do portfólio condiciona-se à certificação do professor responsável pelas atividades apresentadas. 
Com o portfólio, o aluno poderá usar-se da ferramenta como um suporte ao ingresso no mercado de trabalho. 
Por fim, além do conhecimento adquirido durante a formação do curso, o aluno terá a sua disposição o registro 
do conhecimento produzido. 

Após ser testada com os cursos de Especialização em Engenharia de Software e Tecnologia em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, a ferramenta já está disponível para ser utilizada pelos alunos. A divulgação do 
Portfólio deve partir dos coordenadores de curso, que poderão contar com a ajuda do professor Jaime, o qual se 
disponibilizou a fazer uma apresentação a cada curso, a fim de explicar como se dá a ferramenta e como utilizá-la. 

O link para acesso ao Portfólio Acadêmico é http://www.portfolioacademico.ufpr.br. 

GRADE HORÁRIA / 2017-2 

Depois de dois meses, incluindo todas as etapas de 
desenvolvimento da Grade Horária, foi possível, na últi-
ma reunião extraordinária do Conselho Setorial, homo-
logar a última versão da distribuição de encargos 
didáticos para o 2º semestre de 2017. 

Neste semestre, a Coordenação Acadêmica contou 
com a participação da Comissão de Distribuição de En-
cargos Didáticos, nomeada pelo Conselho Setorial, 
composta pelos docentes: Allan Valenza da Silveira, 
Arno Schmitz, Clecí Körbes, Daniele Cristine Nickel, 
Jaime Wojciechowski e Sávio M. L. M. da Silva. A Co-
missão participou de todas as etapas da elaboração da 
Grade, analisando as principais questões e tomando 
decisões quanto às distribuições, deixando à Coordenação  

Acadêmica a operacionalização do processo de distri-
buição, de acordo com as informações e demandas 
existentes. 

Em sua totalidade, a Grade Horária para o 2º se-
mestre de 2017 contou com 816 atividades - para as 
quais são atribuídos professores, salas, horários, dentre 
outras demandas específicas. Foram abertos 22 pro-
cessos de recursos, sendo que 15 foram integralmente 
atendidos, 5 parcialmente atendidos, 1 não atendido, e 
1 cancelado pelo requerente. 

A Grade Horária 2017/2 já está disponível no site do 
SEPT, podendo ser encontrada na página inicial do site 
e  consultada por toda a comunidade setorial. 

http://www.portfolioacademico.ufpr.br:28080/portfolioacademico/
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Espaço dos Cursos 

ELEIÇÃO PARA COORDENADORES 

No mês de maio aconteceu a eleição para escolher o Coordenador e Vice-Coordenador do curso Técnico 
em Petróleo e Gás (TPG). O Edital 07/2017 da Comissão Eleitoral, disponível no site do SEPT, convocou a comu-
nidade setorial relacionada ao curso do TPG para participar da escolha. A votação aconteceu no dia 10 de maio, 
das 08h00 às 14h00, no pátio do Bloco A do SEPT. 

De acordo com a Ata da Terceira Reunião da Comissão Eleitoral, a apuração do votos constatou que foram elei-
tos os componentes da única chapa concorrente, composta pelos professores Adriano Rodrigues de Moraes 
(cargo de coordenador) e Marion do Rocio Foerster (cargo de vice-coordenadora). 

FORMATURAS 

LUTERIA 

O Curso de Tecnologia em Luteria e, mais especificamente, as mulheres for-
madas em Luteria, foram assunto de uma matéria publicada na Portal da UFPR. 

A matéria intitulada Mulheres formadas pela UFPR desbravam mercado 
de construção e manutenção de instrumentos deu destaque ao protagonismo 
das mulheres que se formam no Curso de Luteria e dão continuidade as suas 
carreiras, exercendo a profissão de luthières. 

O texto pode ser lido na íntegra do Portal da UFPR, no link http://
www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mulheres-formadas-pela-ufpr-desbravam-
mercado-de-construcao-e-manutencao-de-instrumentos/. 

Aluna formada em Luteria, Monicky Ellys 
Zaczéski. Fonte: Flickr UFPR. 

Nas fotos, a egressa do Curso de Tecnologia em Luteria, Josielly de Mello. 
Fonte: Portal UFPR. 

No mês de maio aconteceram duas colações de grau de 
formandos do SEPT, da quais uma foi com solenidade e outra 
sem solenidade. 

Na formatura com solenidade, ocorrida no Teatro da Rei-
toria, no dia 12 de maio, às 20h00, participaram alunos dos 
cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Siste-
mas, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Gestão da 
Qualidade,Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnolo-
gia em Secretariado e Tecnologia em Negócios Imobiliários. 

Já no evento sem solenidade, ocorrido no dia 18 de maio, 
a colação foram divididas em dois horários, 17h00 e 19h30, 
por conta de alta demanda de alunos formandos. Participaram 
alunos de todos os cursos do SEPT, totalizando 180 forman-
dos. 

Formatura sem solenidade, no SEPT. 
Foto: Noeli Zaquini 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mulheres-formadas-pela-ufpr-desbravam-mercado-de-construcao-e-manutencao-de-instrumentos/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mulheres-formadas-pela-ufpr-desbravam-mercado-de-construcao-e-manutencao-de-instrumentos/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mulheres-formadas-pela-ufpr-desbravam-mercado-de-construcao-e-manutencao-de-instrumentos/
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NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

Na semana de 19 a 25 de maio aconteceu no SEPT a 2ª Semana Acadêmica de Tecnologia em Negócios 
Imobiliários. O evento contou com a extensa programação a seguir: 

 

 19/05: Treinamento - “Vendas e Motivação”, com Wagner Bonato 

 22/05: Palestra - “Gestão e Planejamento de Carreira no Mercado Imobiliário, com Lícia Beleti 

 22/05: Palestra - “Segurança e Inovação na Fiança Locatícia”, com André de Castro 

 23/05: Palestra - “Novo Plano Diretor, Zoneamento de Curitiba”, com os vereadores Euler e Helio Wirbiski 

 23/05: Palestra - “Markenting de Conteúdo nas Mídias Sociais”, com Felipe Gisbert Nicoletti 

 24/05: Palestra - “O Mercado Imobiliário Atual”, com Nelson Giovannini Filho 

 24/05: Palestra -  “Financiamento Imobiliário”, com Rogério Lopes 

 25/05: Debate - “Perspectivas para o Mercado e a Sobrevivência da Profissão de Corretor de Imóveis”, 
com Caio Gomes, Carlos Eduardo Canto, Cristiano Viana, Geraldo Rodrigues e Paulo Kuscher. 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Alunos de TCI participam do Intercom Sul 2017 
 

Entre 15 e 17 de junho acontecerá o Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul (Intercom Sul 
2017), em Caxias do Sul (RS). Este ano, foram aceitos cinco trabalhos de alunos do Curso Superior de Tecno-
logia em Comunicação Institucional (TCI) para apresentação no evento. 

Na Expocom (Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação), concorrem quatro trabalhos, todos com 
orientação da professora Flávia Lúcia Bazan Bespalhok. 

Na modalidade Ficção em áudio e rádio, as alunas Karoline Pereira dos Santos e Keila Boganika apresentam o 
roteiro de audiodrama “Desaparecidos”. Já Gesianne Farias, Kathryn Stanchak, Larisse Salas, Naiara Sales, Paola 
Eurich e Wallorie Marjory Machado concorrem com o videoclipe “Pais e filhos – Uma reflexão sobre o suicídio”, na 
categoria Cinema e Audiovisual. 

As alunas Heloísa Stüpp Oedmann, Kelly Weber Fagundes e Suelen Cristina da Luz e alunos Filipe Magaldi da 
Silva e Rodolfo Brenner de Morato levam a fotonovela “O turno até tarde”. Na modalidade Fotografia em movimento, 
Agnes Braga, Aline Gabriele da Silva e Eliz Bossi de Andrade expõem “Produção audiovisual para a música 'Serial 
Killer'”. 

No Intercom Júnior, a aluna Renata Albino de Oliveira vai apresentar o artigo “Design thinking aplicado à comu-
nicação: como a abordagem utilizada pelos designers pode auxiliar em estratégias de Comunicação Institucional”. A 
orientação foi da professora Juliane Martins. 

Imagem de divulgação da Semana Acadêmica 
Fonte: Página do Facebook do CATNI Debate acontecido na Semana Acadêmica 

Fonte: Silvana Maria Carbonera 

Texto: Professora Juliane Martins 
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Espaço dos Professores 

Nesse mês de maio, o professor do 
SEPT Marcelo Losso lançou o livro Negó-
cios entre estado e particulares de sua 
autoria. 

O comunicado ao lado, enviado pelo 
professor, informa que o livro já pode ser 
adquirido no site da editora. 

Comitê de Extensão 

PROJETO DE EXTENSÃO “PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS 
PARA O ENSINO MÉDIO (1ª EDIÇÃO)” 

 
No dia 08 de abril de 2017 foi realizada uma atividade de extensão no Colégio Estadual de Ensino Médio Manu-

el da Nóbrega em Rio Negrinho/SC. A atividade faz parte do projeto de extensão Produção e aplicação de jogos 
didáticos no ensino médio – 1ª edição, coordenado pelas professoras Simone Valaski e Marion do Rocio Foers-
ter. 

O projeto consistiu-se na elaboração de jogos didáticos a partir de temas abordados nas disciplinas de Matemá-
tica, Física, Química, Biologia e Geografia. Participaram do projeto os seguintes professores e discentes do Curso 
Técnico em Petróleo e Gás: 

DISCIPLINA / PROFESSOR (A) DISCENTES 

BIOLOGIA 
Profª Drª Marion do Rocio Foerster 

Beatriz Ayumi Yamada Yoshida 

Gabriel Akihiro Nagatsuyu 

Renata Luiz da Silva 

FÍSICA 
Profª Drª Giselle Munhoz Alves 

Profº Drº Adriano Rodrigues de Moraes 

André Cestari Silva 

Eduardo de Oliveira Machado Pita 

Davi Cecconi Borges M. Checan 

GEOGRAFIA 
Profª Drª Simone Valaski 

Ana Silvia Romagnani Bortolini 

Letícya Emanoelly Tarczewski 

Pedro Henrique Velasco da Silva 

MATEMÁTICA 
Profª Drª Janaina Schoeffel Brodzinski 

Cesar Melo Martins Filho 

Guilherme Fernandes Kula 

QUÍMICA 
Profª Drª Isabel  Romero Grova Wutkiewicz 

André Gustavo Silveira 

Bárbara Rech Dornellas 

Maria Fernanda Kerber Shargawi 



Página 5, Boletim SEPT, ano 3, nº 05-17 

Também participaram da aplicação dos jogos, como voluntários, os discentes Aleisa Fernanda Hubner Maia, 
André Gustavo Silveira, Fernando Eishi Sato, Gabriel Pizzinatto Kulka, Giulia Yasue Aoki, Guilherme Frasato Bas-
tos, Mauro Cesar Ribeiro Junior e Rafael Cassol Chadai. 

A experiência foi gratificante e enriquecedora, tanto para a comunidade atendida quanto para a equipe que apli-
cou o projeto, pois possibilitou a troca de experiências e vivências, aproximando a comunidade atendida da Univer-
sidade. 

Agradecemos a direção do colégio, representada pelos professores Ilário Zawadzki e Volnei Schoeffel, pela ex-
celente recepção, e aos quarenta alunos rio-negrinhenses que participaram dos jogos. 

Texto e Fotos: Professora Simone Valaski 

1ª EDIÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO 
“CONSTRUINDO SABERES ATRAVÉS DO COMPUTADOR E INTERNET” 

 
O projeto de extensão Construindo saberes através do computador e Internet rendeu, neste mês de maio, 

duas apresentações organizadas pela professora Andreia de Jesus, coordenadora do projeto. 
Primeiramente, realizou-se uma apresentação das atividades do projeto do ano de 2016 na II Audiência Públi-

ca ao Dia da Tecnologia e Dignidade Humana no Paraná. O evento aconteceu no Plenarinho da Câmara dos 
Deputados, no dia 09 de maio de 2017. 

Já no dias 15 e 16 de maio de 2017, aconteceu o III Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade humana.  
A programação do evento contou com as seguintes atividades: 

 15/05: Conferência de Abertura - “Efeitos nocivos para o desenvolvimento da criança e do adolescente 
pelo uso excessivo de tecnologias”, com Evelyn Eisenstein e Susana G. B. Estefenon 

 15/05: Mesas redondas - “Saúde e Tecnologias”, com Maurício Nasser Elke, Antonio Carlos de Farias e 
Sylvia Enck; 

 16/05: Mesas redondas - “Educação e Tecnologias”, com Cineiva C. P. Tono, Roseli Boerngen-Lacera e 
Andreia de Jesus 

 16/05: Palestras - “Segurança, trânsito, trabalho e tecnologias”, com Dirceu R. Alves Junior, Flúvio C. O. 
Garcia e Marcos José Vale. 

 
O evento marcou o término da 1ª edição e o início da 2ª edição projeto, acontecendo no Bloco C do SEPT e 

sendo transmitido online, simultaneamente, pela equipe da CELEPAR. Houve participação de aproximadamente 
300 pessoas, internas e externas à UFPR.  

O seminário rendeu diversas matérias publicadas em sites distintos, como na Gazeta do Povo, Portal Bonde, 
Blog Reage Paraná, Portal Evento, UFPR TV, Juruá Editora, e Portal Paraná Vestibular.  

http://www.gazetadopovo.com.br/reinaldo-bessa/arquivo/seminario-aborda-dependencia-tecnologica-e-ciberbullying/
http://www.bonde.com.br/educacao/passado-a-limpo/ufpr-vai-sediar-seminario-nacional-de-tecnologia-e-dignidade-humana-441744.html
http://reageparana.blogspot.com.br/2017/05/iii-seminario-nacional-tecnologia-e.html
http://www.evento.br.com/eventos-arquivo/2192680/iii-seminario-nacional-de-tecnologia-e-dignidade-humana
https://ufprtv.wordpress.com/tag/seminario-nacional-de-tecnologia-e-dignidade-humana/
https://www.jurua.com.br/acontece3.asp?id=834
http://www.paranavestibular.com.br/noticias_ler.php?id=14423
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PROJETO “ENVELHECER COM DIGNIDADE” PROMOVE O CURSO 
“SAÚDE BUCAL DA PESSOA IDOSA” 

EVENTO “MOBILIDADE ACADÊMICA PARA ALUNOS UFPR” 
 

Aconteceu no dia 12 de maio, no auditório da APUFPR, a palestra Mobilidade Acadêmica para alunos UFPR, 
na qual alunos de graduação de todos os setores tiveram a oportunidade de conhecer melhor os programas de in-
tercâmbio ofertados pela instituição.  

O foco maior da palestra foram os programas de Mobilidade Nacional, apresentado pelo servidor Rafael Perni-
ca, e de Mobilidade Internacional, representado pelo servidor João Rafael, ambos ligados à Agência UFPR Interna-
cional. 

O evento foi coordenado pela representante do SEPT à Agência, professora Juliana da Silva Passos, e contou 
com a colaboração da Coordenação Acadêmica, dos alunos de Tecnologia em Comunicação Institucional, da A-
PUFPR e da Agência UFPR Internacional. 

Texto e Fotos: Professora Juliana Passos 

O projeto de extensão Os determinantes sociais da saú-
de minimizando as iniqüidades sociais - Envelhecer com 
dignidade, promovido pelo SEPT em conjunto com a Itaipu 
Binacional, e coordenado pela professora Izabel do Rocio 
Costa Ferreira, ofertou, nesse último mês, o curso Saúde bu-
cal da pessoa idosa.  

O curso aconteceu em Foz do Iguaçu, e contou com a par-
ticipação da comunidade local, tendo sido ministrado pelos 
docentes do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, 
do SEPT, Luci Regina Panka Archegas e Sávio Marcelo Leite 
Moreira da Silva. Dentre os participantes do curso estavam 
alunos do Brasil, do Paraguai e da Argentina. 

O curso foi tema de uma matéria publicada no Jornal de 
Itaipu Eletrônico, intitulada Especialistas alertam sobre a 
importância da saúde bucal. O texto pode ser lido, na ínte-
gra no link http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/
especialistas-alertam-sobre-import%C3%A2ncia-da-sa%C3%
BAde-bucal. 

Fonte: Jornal de Itaipu Eletrônico 

Fonte: Jornal de Itaipu Eletrônico 

Fonte: Professora Izabel do Rocio Costa Ferreira 

http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/especialistas-alertam-sobre-import%C3%A2ncia-da-sa%C3%BAde-bucal
http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/especialistas-alertam-sobre-import%C3%A2ncia-da-sa%C3%BAde-bucal
http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/especialistas-alertam-sobre-import%C3%A2ncia-da-sa%C3%BAde-bucal
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Comitê de Pesquisa 

GRUPO DE PESQUISA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - GPLEM 
PROMOVE PALESTRAS 

 
O GPLEM – Grupo de Pesquisa em Línguas Estrangeiras Modernas do SEPT promoveu duas palestras: 

uma no dia 15 de maio, sobre o papel do inglês como língua internacional e suas implicações para a educação pro-
fissional, ministrada pelo professor Eduardo Figueiredo, especialista no tema e professor do DELEM/UFPR; e outra 
no dia 02 de junho, ministrada pelo professor Ron Martinez, Diretor do CAPA/UFPR (Centro de Assessoria de Publi-
cação Acadêmica) sobre publicação de artigos científicos em inglês. 

Além dos temas de grande relevância, tratados pelos professores doutores especialistas nos respectivos temas, 
as duas palestras foram ministradas em inglês com o objetivo de proporcionar, ao público presente, uma oportunida-
de de interação contextualizada em uma língua estrangeira. Outras atividades como essas estão previstas na pro-
gramação do GPLEM para o segundo semestre. Não percam! 

Palestra 15/05: “The role of English as anInternationallanguageand its implicati-

ons for higherand Professional Education”. 
Professora Adriana Brahim, coordenando as perguntas após a palestra. 

Palestra dia 02/06: “Should you write your research article in English, or  

in Portuguese?” 
Prof. Dr. Ron Martinez e alguns dos professores do SEPT  

que prestigiaram a palestra 

Texto e Fotos: Professora Adriana Brahim 

Mais informações sobre o CAPA - Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica 
podem ser obtidas no site do Centro: http://www.capa.ufpr.br/. 

http://www.capa.ufpr.br/
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Coordenação Acadêmica 

14h00  ABERTURA Thiago Corrêa de Freitas 

14h20 "Educação e Tecnologia: Pessoas e Protagonismo" Silvana Maria Carbonera 

14h35 
"Tecnologia e Educação Tecnológica" - Reflexões sobre o currí-

culo do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública do SEP-
T/UFPR 

Clecí Korbes 

14h50 
"Integração Universidade - Setor Produtivo em Cursos Superiores 

de Tecnologia" 
Paulo Sobreira Moraes  

15h05 "O GPLEM: Linhas e Projetos de Pesquisa" 
Adriana Cristina Sambugaro de  

Mattos Brahim 

15h20 
"Crenças Discentes sobre Ensino e Aprendizado de  

Línguas Estrangeiras" 
Lilian dos Santos Silva Ribeiro 

15h35-15h55  Intervalo – Coffe Break *** 

16h00 "A Madeira de Ipê para Arcos de Violino" Igor Mottinha Fomin 

16h15 
“Fenômenos e Interfaces do Desenvolvimento Derivado da Atua-

ção de Agentes Públicos e Privados em Espaços Urbanos” 
José Elmar Feger 

16h30 "GEPTA e suas Pesquisas" Luiz Antonio Pereira Neves 

16h45 
"SOLID" - Soluções Computacionais para 

Análise Inteligente de Dados 
Rafaela Mantovani Fontana 

EVENTO SOBRE AS PESQUISAS DO SEPT 

A Coordenação Acadêmica e o Comitê de Pesquisa do SEPT estão promovendo e organizando um evento so-
bre as pesquisas do SEPT, que ocorrerá no dia 28 de junho. O evento contará com a participação de docentes do 
SEPT que têm pesquisas em desenvolvimento. Esses pesquisadores, e coordenadores de projetos de pesquisa, 
estarão apresentando brevemente sobre o andamento das investigações, esclarecendo sobre seus estudos e sobre 
o encaminhamento dos projetos. 

O evento tem programação para uma tarde inteira, acontecendo das 14h00 às 17h00, como indicado no quadro 
abaixo. Toda a comunidade setorial está convidada para participar. 

EQUIPE DA COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

No dia 22 de maio a Coordenação Acadêmica recebeu um novo servidor para compor sua equipe. O assistente 
em administração William da Silva Queiroz, recém ingresso na Universidade, passa a fazer parte da unidade, contri-
buindo com atividades diversas exercidas na Coordenação, e ajudando, prioritariamente, até o momento, no desen-
volvimento do novo Site do Setor. 

A equipe da Coordenação Acadêmica deseja boas-vindas ao novo servidor, e agradece o comprometimento já 
indicado pelo técnico nesse período inicial de trabalho. 
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Datas Importantes 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

    1 
- Aniversário: Professor 
Arnaud. 
- Prazo final para as Coor-
denações de Curso e 
Unidades Administrativas 
solicitarem ao NAA corre-
ções de matrículas nas 
turmas ofertadas para 
2017/1º. 

2 
- Aniversário: Professor 
Devonir. 
- Prazo final para os Cole-
giados de Curso encami-
nharem à PROGRAD 
processos de reformulação 
curricular com previsão de 
início no ano letivo de 
2018. 

3 
- Aniversário: Professor 
Sávio e Silvia Reich. 

4 
 

5 
 

6 
- Aniversário: Professora 
Rafaela e Rosangela 
Castro. 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
- Aniversário: Professora 
Maria Valéria. 

11 
- Aniversário: Nelson. 

12 
- Aniversário: Professor 
Arno. 

13 
- Aniversário: Rosangela 
Rosso. 

14 
- Prazo final para as 
Unidades Administrativas 
e Coordenações de 
Cursos concluírem a 
tramitação das discipli-
nas ou unidades curricu-
lares semestrais 2017/1º 
e anuais para lançamen-
to de notas. 

15 
- Aniversário: Professora 
Valeria Verónica. 
- Feriado: Corpos Christi 

16 
- Aniversário: Professora 
Lilian. 

17 
 

18 
- Aniversário: Profes-
sora Sandra Eleine e 
Professora Silvana. 
 

19 
- Início do período para 
digitação de notas, concei-
tos e freqüências pelos 
Docentes, no Portal do 
Professor, para consolida-
ção de turmas das discipli-
nas. 
- Período para solicitação 
pelo aluno, no Portal do 
Aluno, de matrículas em 
diciplinas semestrais 
2017/2º. Até o dia 17/de 
julho. 

20 
 

21 

 

22 
 

23 
- Prazo final para protoco-
lar, nas Coordenações de 
Cursos ou Unidades Admi-
nistrativas, pedido de 
cancelamento de matrícu-
la em disciplinas.  

24 
- Último dia letivo do 1º 
semestre de 2017 para 
as disciplinas para os 
cursos semestrais. 
- Período para os docen-
tes divulgarem as notas 
finais ou conceitos dos 
alunos que irão realizar 
os exames finais, obede-
cendo ao prazo de pelos 
menos 3 dias úteis de 
antecedência do dia de 
realização do exame. 
Até o dia 28. 

25 
- Aniversário: Profes-
sor Razer. 

26 
- Período de estudos prepa-
ratórios para os exames 
finais. Até dia 30. 
- Período para a realização 
dos exames de aproveita-
mento de conhecimento. 

27 28 29 30  
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