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de estacionamento, a segurança, entre outros 
detalhes. Segundo a aluna Karoline Pereira, do curso 
de Tecnologia em Comunicação Institucional, “No co-
meço senti receio em ir a Feira de Profissões, por cau-
sa da mudança de local do evento, e pelo transtorno 
das construções na Rodovia João Leopoldo Jacomel. 
Mas ao participar, reconheci que a estrutura do local é 
grande, os corredores e os estandes dos cursos tive-
ram mais espaço, a limpeza e a segurança foram ex-
cepcionais, e a organização foi bem planejada. O al-
moço oferecido aos alunos também estava saboroso. 
Gostei bastante da feira e espero participar na próxima 
edição.” 
 De acordo com a opinião dos participantes e, 
ainda, segundo as publicações feitas pela Fanpage da 
UFPR, o número de pessoas que frequentaram a Fei-
ra foi grande, embora muitos tenham achado, previa-
mente, que a localização seria um fator dificultador 
para a ida dos interessados.  

Estande do Curso Técnico em Petróleo e Gás 

Estande do Curso de Tecnologia em Luteria Estande do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

Estande do Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários 

 Na última semana do mês de agosto, nos dias 
25, 26, 27 e 28, aconteceu a 14ª Edição da Feira de 
Cursos e Profissões da UFPR. O evento ocorreu no 
complexo da UFPR, localizado em Piraquara. Os dois 
primeiros dias da Feira foram abertos somente para 
escolas, com visitas agendada. Já os dois últimos dias 
foram abertos para o público em geral. Na organiza-
ção da Feira, participaram servidores, docentes e dis-
centes. Além de contar com estandes de cada um dos 
cursos da Universidade, o evento ofereceu, também, 
palestras. Para acesso a Feira por parte dos organiza-
dores e alunos, a UFPR disponibilizou ônibus, com 
partida de alguns campus, para o deslocamento até o 
local de realização. 
 Os cursos do SEPT, é claro, também partici-
param da Feira. Os feedbacks dos docentes e discen-
tes participantes foram positivos, e ressaltou-se a or-

ganização dos estandes, a disposição dos estandes 
no espaço, a limpeza do local, a disponibilidade  
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Estande do Curso de Tecnologia em Comunicação Institucional Estande do Curso de Tecnologia em Produção Cênica 

Estande do Curso de Tecnologia em Secretariado Executivo 

Estande do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Estande do Curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade 

Estande do Curso de Tecnologia em Gestão Pública 

Mais fotos da Feira de Cursos e Profissões estão disponíveis no site:  
https://www.flickr.com/photos/ufpr/sets/72157672875868136 

https://www.flickr.com/photos/ufpr/sets/72157672875868136
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 O grupo de pesquisa e estudos em Secretariado (GEPS), do cur-

so Superior em Tecnologia em Secretariado da UFPR, coordenado pela 

professora Dra. Fernanda Landolfi Maia, marcou presença no VIII ENE-

SEC – Encontro Nacional de Estudantes em Secretariado, promovido 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) entre os dias 29, 

30/06 e 01/07. Este encontro anual teve como tema: “O DNA do secreta-

riado: competências, inovação e gestão” e foi organizado pelo curso de 

secretariado da UFSC em parceria com demais instituições. As alunas 

Franciely Evagelista, Andrea Azevedo, Aline Moraes apresentaram, sob 

orientação da professora Fernanda, o pôster “Perfil Ideal Existe? Pers-

pectivas sobre o profissional de secretariado sob na visão de empresá-

rios, empresas de RH e trabalhadores”. Durante o evento ocorreu a 1ª 

Feira Literária em Secretariado no qual a professora Fernanda divulgou 

sua obra “ Secretariado em Pauta: Métodos de Assessoria e Técnicas de 

Organização” publicada em 2015 pela editora Intersaberes. A aluna 

Claudia Kloss, membro do GEPS, também participou do evento. 

SECRETARIADO 

Textos e Fotos: Prof. Fernan-
da Landolfi Maia 

ANÁLISE E DESENOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A UFPR irá financiar a vinda da professora e pesquisadora finlandesa Maria Paasivaara para o  
7º Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis  
(http://www.agilebrazil.com/2016/wbma/).  

 Esse workshop faz parte da maior confe-
rência brasileira de métodos ágeis de desenvol-
vimento de software, a Agile Brazil, que aconte-
cerá de 7 a 9 de novembro, na PUCPR. A pro-
fessora Dra. Rafaela Mantovani Fontana faz 
parte do comitê organizador, em parceria com 
outras organizações e universidades. O financia-
mento foi obtido por meio de recursos 
da Fundação Araucária e da SETI (Secretaria 
Estadual da Ciência,Tecnologia e Ensino Supe-
rior). 

Texto: Prof. Rafaela Mantovani Fontana.  
Na foto ao lado, a pesquisadora Maria Paasivaara 

http://www.agilebrazil.com/2016/wbma/
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PETRÓLEO E GÁS 

 Os alunos do Curso Técnico em Petróleo e Gás 
Integrado ao Ensino Médio do SEPT (TPG) foram premi-
ados na edição de 2016 da Olimpíada Internacional 
Matemática sem Fronteiras. A olimpíada é realizada 
em grupo e possui uma questão em língua estrangeira. 
 O grupo que representou o 1º ano (na foto ao 
lado, da esquerda para a direita: Natãmy, Vinícius, Ma-
theus, Lucas, Davi, Mikael e Gabriel) foi premiado em 
nível Estadual com Medalha de Bronze. Já o grupo re-
presentante do 2º ano (na foto abaixo, da esquerda para 
a direita: Cesar, Gustavo, Guilherme, Beatriz, Stephanie, 
Edson, Leticya e Victor) foi premiado tanto em nível Es-
tadual quanto em nível Nacional com Medalha de Prata. 

Alunos do 1º ano premiados na Olimpíada Internacional Matemática 
sem Fronteiras 2016  

 Após o excelente desempenho dos alunos 
na Olimpíada, a Rede do Programa de Olimpíadas 
do Conhecimento selecionou o Curso Técnico em 
Petróleo e Gás do SEPT para “integrar a delega-
ção do Brasil para o 22nd Internacional Compe-
tition for Science, Mathematics, Mental Ability 
and Electronics - QUANTA 20169 que ocorrerá 
de 17 a 20 de novembro de 2016 na cidade de 
Lucknow, India”. 
 A partir de agora, a Coordenação do Curso 
buscará recursos financeiros para tentar viabilizar a 
participação dos alunos na competição, que custará 
R$2.399,00 mais as passagens, por pessoa. 
 

Alunos do 2º ano premiados na Olimpíada Internacional Matemática sem 
Fronteiras 2016  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

A Coordenação do Curso e o SEPT parabenizam todos os alunos participantes das  
Olimpíadas pelo ótimo desempenho!! 

Textos e Fotos: Prof. Janaina Shoeffel 

EVENTO DE EXTENSÃO 
Monitoramento dos Focos do Mosquito Aedes Aegypti no SEPT 

 A professora Izabel do Rocio Ferreira, coordenadora do 
evento de extensão Monitoramento dos Focos do Mosquito 
Aedes Aegypti no SEPT, convida toda a comunidade do SEPT 
e interessados externos para participarem da palestra que acon-
tecerá no dia 25 de outubro de 2016, em dois horários: das 8h 
às 12h, ou das 13h30 às 17h30. O evento será realizado no Au-
ditório do SEPT, e valerá 4 horas formativas para os alunos que 
participarem. 
 

As inscrições devem ser realizadas no link aqui. 
 

Para mais informações, entrar em contato por meio do  
e-mail: tacs2016acs@gmail.com. 

https://docs.google.com/forms/d/1jRZ86bmMZzcTWIrIua5t4lf6PAtPjwZcHPIArtAsL5A/viewform?edit_requested=true
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O CURSO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA TV UFPR 

Já está disponível, no Canal do Youtube da 
UFPR TV, o vídeo que trata sobre o Curso 

de Técnico em Agente Comunitário de 
Saúde. Participaram do vídeo e sua elabo-
ração docentes do Curso e também alguns 
alunos. O vídeo faz parte da Coluna Voca-
ção, tendo sido divulgado em 24 de agosto 

de 2016. 
Para acesso ao vídeo, o link é https://

www.youtube.com/watch?

Espaço dos Servidores 

 A Servidora Irene Luzia Forghieri Rosa 
completou seu ciclo de trabalho na comunidade da 
UFPR,  e recebeu a merecida aposentadoria. Pa-
ra despedir-se do SEPT, as colegas de Irene orga-
nizara uma confraternização (foto ao lado). 
 Os colegas do SEPT agradecem sua cola-
boração e dedicação em todos estes anos que es-
teve junto à UFPR. 

 O TOM Caderno de Ensaios é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Exten-
são e Cultura da UFPR. Sua 3ª edição teve como curadora a Prof. Cristiane 
dos Santos Souza, do SEPT, mais conhecida como Titi, Coordenadora do 
Curso de Produção Cênica. Dentre os colaboradores, estão vários alunos e 
alguns professores do SEPT. 
 O lançamento do Caderno de Ensaios aconteceu no dia 20 de agosto 
de 2016, às 19h, na Casa Selvática, e o material já está disponível para consul-
ta on-line no link https://issuu.com/tom_ufpr/docs/tom3 . 

 Segundo a professora Titi, "Pensar a relação de hibridização cultural voltada às diversas manifes-
tações dos corpos em deslocamentos, territorialidades e fronteiras é o que nos propomos a debater na 
próxima edição do "Cadernos TOM", publicação online da PROEC/UFPR. Vivemos num tempo marcado 
por encontros culturais cada vez mais frequentes e intensos, nos quais as "contaminações" e trocas cul-
turais criam e revelam outras sensibilidades. Sendo assim, queremos enfatizar com esta publicação dife-
rentes "tons" provenientes de processos culturais híbridos envolvendo relações entre corpo e tecnologia, 
corpo e arte, corpo e imagem, corpo e som, corpo e fronteiras, corpo e educação, corpo e gênero... en-
fim, corpos plurais."  

Despedida em Grande Estilo 

TOM Caderno de Ensaios da UFPR 

https://www.youtube.com/channel/UCX1qVmcJasysEfUxCpZpafw
https://www.youtube.com/channel/UCX1qVmcJasysEfUxCpZpafw
https://www.youtube.com/watch?v=lmrLe0jcZx4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lmrLe0jcZx4&feature=youtu.be
https://issuu.com/tom_ufpr/docs/tom3
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Projeto Portfólio Acadêmico 

 Neste mês de setembro, iniciam as ativida-
des do Projeto desenvolvido pelos professores 
Silvana Maria Carbonera e Jaime Wojcie-
chowski, intitulado Projeto Portfólio Acadêmi-
co.  
 “O Projeto Portfólio Acadêmico do SEPT é 
um projeto elaborado com o objetivo de proporcio-
nar ao aluno em processo de formação e ao aluno 
egresso o registro público das principais ativida-
des desenvolvidas durante o curso.“ 

 “Todas as atividades acadêmicas desen-
volvidas durante o desenvolvimento do curso po-
derão ser incluídas no Portfólio do aluno, a seu 
critério. A escolha, a apresentação e a veracidade 
dos documentos indicados são de responsabilida-
de direto aluno. Destaca-se, contudo, que, para 
que a postagem seja feita, os documentos esco-

 
 No dia 18 de agosto, o Prof. Thiago Corrêa de Freitas participou de banca no Simpósio de Zoo-
logia realizado pelo Setor de Ciências Biológicas da UFPR. O trabalho da aluna de doutorado Lucimary 
Steinke Deconto trata do estudo dos fatores físico-químicos e geográficos que podem afetar as emissões 
sonoras de Sotalia guianensis (boto cinza).  

Participação em Banca 

Neste mês, o Projeto será apresentado 
aos alunos do Curso de Especialização em Enge-
nharia de Software para que possam iniciar a utili-
zação. Na sequência, pretende-se apresentar o 
projeto também aos estudantes do Curso de Tec-
nologia em Análise e Desenvolvimento de Siste-
mas. Por fim, o objetivo dos professores organiza-
dores é expandir o Projeto para todos os alunos 
do SEPT. 

 
O link para acesso ao  
Portfólio Acadêmico  

do SEPT é: 
 

www.portfolioacademico.ufpr.br 

Publicações de Capítulos de Livros 

 “A difusão da ideia de progresso na popularização da ciência e da tecnologia”, em conjunto com 
a professora Noela Invernizzi, no livro “Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável:cultura, ciên-
cia, tecnologia, saúde, meio ambiente: livro 3: CONAE Paraná: reflexões e provocações”, organizado 
por Monica Ribeiro da Silva e publicado pela Appris em 2015. 

A professora Clecí Körbes concluiu seu pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação da Educação da 
UFPR. Os resultados de sua pesquisa sobre as implicações da gestão democrática e da gestão gerencial 

nas experiências curriculares no Ensino Médio foram apresentados em sessão pública no dia 29 de ju-
nho. Como desdobramento de pesquisas anteriores, recentemente foram publicados dois capítulos de 

livros: 

 “Escola, jovens e tecnologias na 
visão de professores de Ensino Mé-
dio”, de autoria conjunta com Adilson 
Tiecher e Débora Aparecida da Silvei-
ra, no livro “Juventude e ensino mé-
dio: sentidos e significados da experi-
ência escolar”, organizado por Monica 
Ribeiro da Silva e Rosângela G. de 
Oliveira, e publicado pela UFPR/Setor 
de Educação em 2016. 

Texto e foto: Professora Clecí Korbes 

http://www.portfolioacademico.ufpr.br
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Espaço da Pesquisa 

Palestras Organizada pelo Comitê de Pesquisa 

 Já no dia 24 de agosto, a visita recebida foi 
do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UFPR, professor Dr. Edilson Sergio Silveira, para 
uma conversa sobre os caminhos para a pós-
graduação e para o mestrado profissional (foto 
à esquerda). 

 No dia 9 de agosto o SEPT, por intermédio 
da presidência do Comitê Setorial de Pesquisa, re-
cebeu Anna Gabriela Tempesta para uma conver-
sa sobre o Marco Legal de Ciência e Tecnologia 
(foto à direita).  

Texto e fotos: Professor Thiago Côrrea de Freitas 

Criação de Novos Grupos de Pesquisa 

Nos últimos meses, houve a criação de três novos grupos de pesquisa: 

 Liderado pelo professor José Elmar, em conjunto com 
os professores Arno Paulo Schimtz, Clecí Korbes e Guilherme 
Ricardo dos Santos Souza e Silva. 
 As linhas de pesquisa são: 

 Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional 
 Políticas Públicas, Populações e Demografia 
 Serviços Urbanos e Regionais  

 Liderado pela professora Silvana Maria Carbonera, em 
conjunto com os professores Alexander Robert Kutzke e Izabel 
do Rocio Costa Ferreira. 
 As linhas de pesquisa são: 

 Apropriação do conhecimento jurídico como proces-
so de empoderamento da pessoa 

 Processos educativos como estratégias para o pro-
tagonismo na saúde 

 Tecnologia como instrumento de protagonismo 

Educação e Tecnologia: Pessoas e Protagonismos 

CORE - Centro de Observações e Estudos Regionais 
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SOLID: Soluções Computacionais para Análise Inteligente de Dados 

 Liderado pela professora Rafaela Mantovani Fontana, 
em conjunto com os professores Alexander Robert Kutzke, Jai-
me Wojciechowski, João Eugênio Marynowski e Rafael Romu-
aldo Wandresen. 
 As linhas de pesquisa são: 

 Análise de Características 
 Cálculo de Estimativas 
 Melhoria de Desempenho. 

Texto e imagens: Professor Thiago Côrrea de Freitas 

Coordenação  
Acadêmica 

CONCURSOS ABERTOS 

 Estão abertos quatro concursos para a contratação de professores efetivos no SEPT. As áreas e 
titulações exigidas são: 
 

 Área de Conhecimento: Língua Portuguesa e Língua Inglesa 
Titulação mínima exigida: Graduação - Licenciatura em Letras Português e Inglês, obtidos na for-
ma da lei. Edital Nº 335/16 - PROGEPE, acesso aqui. 
 

 Área de Conhecimento: Gestão de Pessoas e Organizações Públicas e Privadas 
Titulação mínima exigida: Graduação em Administração, ou Graduação em Administração Públi-
ca, ou Graduação em Gestão de Recursos Humanos, ou Graduação em Psicologia, obtidos na 
forma da lei. Edita Nº 335/16 - PROGEPE, acesso aqui. 
 

 Área de Conhecimento: Engenharia Civil/Estatística 
Titulação mínima exigida: Graduação em Engenharia Civil, ou Tecnologia em Construção Civil, 
obtidos na forma da lei. Edital Nº 335/16 - PROGEPE, acesso aqui. 
 

 Área de Conhecimento: Comunicação Visual e Produção Textual 
Titulação mínima exigida: Graduação em Comunicação Institucional, ou Graduação em Comuni-
cação Organizacional, ou Graduação em Comunicação Empresarial, ou Graduação em Jornalis-
mo, ou Graduação em Publicidade e Propaganda, ou Graduação em Relações Públicas com Dou-
torado em Qualquer área, obtidos na forma da lei. Edital Nº 338/16 - PROGEPE, acesso aqui. 

CONFECÇÃO DA GRADE HORÁRIA 

 1º Processamento: 30/08 a 20/09 
 2ª Chamada dos Coordenadores: 21/09 a 23/09 
 2º Processamento: 26/09 a 30/09 
 Divulgação da Grade: 30/09 
 Prazo para Recursos: 03/10 a 07/10 
 3º Processamento: 10/10 a 14/10 
 Homologação pelo Conselho Setorial: 17/10 
 Lançamento no SIE: 18 a 27/10 

A confecção da Grade Horária para o 1º Se-
mestre de 2017 já está sendo realizada pela 
Coordenação acadêmica, e os próximos pas-

sos no desenvolvimento são: 

http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital335-16.pdf
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital335-16.pdf
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital335-16.pdf
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital338-16.pdf
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Direção do Setor 

Comissão Própria de Avaliação 

 Como representante do SEPT na Comissão Própria de Avaliação, o professor Rafael Romualdo 
Wandresen enviou à Direção do Setor, para encaminhamento à comunidade setorial, o resultado compi-
lado da avaliação de  2015. Para acesso à compilação, organizada pelo professor, clique aqui. 

 O relatório da Comissão está disponível no link http://goo.gl/lfSg27. 

PROGEPE - Emissão de Novas Portarias 

 No dia 30 de agosto de 2016, a PROGEPE informou aos servidores a emissão de novas portari-
as. As portarias já estão disponíveis no site, e trazem esclarecimentos sobre procedimentos referentes às 
solicitações de Incentivo à Qualificação e/ou Progressão por Capacitação do quadro de servidores: 
 Portaria 18908/PROGEPE, de 16 de agosto de 2016. 
 Portaria 19067/PROGEPE, de 24 de agosto de 2016. 

 

Aniversariantes 
de Setembro 

Fernanda Maia - 03/09 

Paulo Cesar - 0/09 

Suzana Gobetti - 11/09 

Taisa - 13/09 

Juliane Martins - 14/09 

Adão Rodrigues - 17/09 

Janete - 20/09 

Gabriela - 21/09 

Joelma - 23/09 

Thiago Freitas - 30/09 

https://drive.google.com/file/d/0BzLPAy7oGEAwQXhrREkxQzZVOU0/view?usp=sharing
http://goo.gl/lfSg27
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/?p=3927
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/documentos/cdp/Portaria%2018908_progepe_progressao.pdf
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/documentos/cdp/Portaria%2019067_progepe_licencacapacitacao.pdf
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