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Eleições para a
Reitoria da UFPR
ELEIÇÕES PARA A REITORIA DA UFPR CHEGAM AO FIM E
A CHAPA 2 FOI A VITORIOSA

Nos dias 27 e 28 de outubro aconteceu, na UFPR,
a consulta pública para escolha da nova Reitoria da UFPR.
Foram eleitos os candidatos da CHAPA 2: professor Ricardo Marcelo Fonseca para Reitor, e professora Graciela
Bolzon para Vice-Reitora.
Mais informações referente a escolha estão disponíveis da matéria publicada pela Assessoria de Comunicação Social da UFPR, no link http://www.ufpr.br/portalufpr/
blog/noticias/chapa-2-dos-candidatos-ricardo-marcelo-egraciela-bolzon-vence-consulta-publica-para-escolha-danova-reitoria-da-ufpr/.
Na foto ao lado, disponível na matéria citada: os
vencedores da consulta. Foto por Samira Chami Neves.

Espaço dos Professores
7º CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A professora Andreia de Jesus apresentou um artigo no 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária CBEU, que aconteceu na Universidade Federal de Ouro
Petro (UFOP). A apresentação aconteceu no dia 08 de setembro, e o título do artigo é “Fundamentação e proposta
de um projeto de extensão: construindo saberes através do computador e internet”.
Nas imagens enviadas pela professora: à direita
acima, professora Andreia na UFOP; à esquerda abaixo,
apresentação de trabalho; e à direita abaixo, título do artigo
e seus respectivos autores.
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DOAÇÃO DE LIVROS À BIBLIOTECA DO SEPT

A fim de contribuir com a divulgação das pesquisas e trabalhos realizados
por integrantes da comunidade do SEPT, a professora Beatriz Accioly Alves
Marchiori informe que no mês passado foram doados à Biblioteca do Sept dois
exemplares do livro "Contestado em guerra: 100 anos do massacre insepulto
do Brasil - 1912-2012", com o qual teve a oportunidade de colaborar.
O livro, que tem participação do ilustre cineasta Sylvio Back, foi organizado pelo Prof. Dr. Nilson César Fraga e publicado pela editora Insular. A pesquisa
foi fruto de viagem de campo realizada à região do conflito, no âmbito de disciplina
cursada no Doutorado em Geografia da UFPR, e explora a territorialidade do combate, em seus múltiplos aspectos. Cabe lembrar que em 2016 se completa o centenário do término da guerra, que durou de 1912 a 1916. No entanto, muitas das
condições que levaram ao conflito persistem, a exemplo dos indicadores baixíssimos de qualidade de vida que prevalecem na região, conferindo uma atualidade
premente ao tema.
Texto e imagem enviados pela prof. Beatriz A. A. Marchiori

Espaço dos Cursos
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2ª JORNADA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
De 21 a 23 de setembro aconteceu no SEPT a
2ª Jornada de Comunicação Institucional, promovida
pelos professores e alunos do Curso de Tecnologia em
Comunicação Institucional.
O primeiro dia da Jornada com a abertura do
evento, feita pelas professoras Flávia Bespalhok e Silvana Maria Carbonera (Vice-Diretora do Setor); com a
palestra intitulada “Audiovisual como ferramenta de
comunicação institucional”, apresentada por Mariana
Van Bylt; e com a palestra de Marlon Camargo,
“Planejamento estratégico: da magia ao resultado”.

O segundo dia do evento contou com dois
grandes momentos: a palestra de Fernanda da Rocha
Salles, “Comunicação, elaboração de projetos e mobilização de recursos para o terceiro setor”, e a palestra
de Daniel Castellano, “O momento atual do fotojornalismo”.
Por fim, o último dia do evento foi marcado por
outras duas palestras. No início da manhã Dennis
Faustino palestrou sobre “Experiências e empreendedorismo no mercado de comunicação institucional”; em
seguida, Elias Teixeira fez uma apresentação sobre o
“Trabalho das mídias digitais na comunicação pública”.

Mais informações sobre a 2ª Jornada de Comunicação Institucional podem se encontradas no site do evento http://
semanatci.wixsite.com/jornadatci. Para acesso às memórias registradas e às diversas fotos capturadas durante cada dia da Jornada, acesse http://semanatci.wixsite.com/jornadatci/o-evento.
As fotos acima foram retiradas do link citado.
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PROFESSORES E ALUNA DO TCI APRESENTAM TRABALHOS NO INTERCOM 2016
Entre 5 e 9 de setembro participaram do 39º
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação –
Intercom 2016, em São Paulo, as professoras Flávia
Bespalhok e Juliane Martins, o professor Márcio Luiz
Jokowiski e a aluna Luciana Schuartz Brandt.
Nos grupos de pesquisa, a professora Flávia
apresentou o trabalho “O rádio que transbordou para
o facebook: a experiência das emissoras curitibanas Massa FM, Caiobá FM e 98 FM”.
A professora Juliane Martins falou sobre
“Extensão universitária como prática educomunicativa: contribuições para a flexibilização de projetos
pedagógicos”.

Já o professor Márcio apresentou o artigo
“(Re)dimensão estética: a presença (e o sentido) do
minimalismo nas releituras de cartazes cinematográficos propagados na web”.
A aluna Luciana Schuartz Brandt esteve no
Intercom Júnior com o trabalho “A importância do
gestor escolar na comunicação interna e no clima
organizacional de escola pública municipal de Curitiba”, orientado pela professora Juliane.
Todos os artigos estão disponíveis nos anais
do evento e podem ser acessados pelo link http://
portalintercom.org.br/anais/nacional2016.
Texto: Professora Juliane Martins

GESTÃO PÚBLICA
No dia 20 de setembro as três turmas do curso
de Tecnologia em Gestão Pública participaram da palestra sobre a implementação do Programa de Gestão
Integrada de Unidades Judiciais (PGI), ministrada
pela coordenadora do programa, a assessora jurídica
do Tribunal de Justiça do Paraná, Angélica Elisa Gadens.
O PGI visa, em síntese, a aproximação do Tribunal de Justiça do Paraná, por meio da CorregedoriaGeral da Justiça, ao 1º Grau de Jurisdição, bem como
estabelecer padrões de gestão de pessoas e de processos nas Unidades Judiciais.
A palestra foi organizada pela Professora Clecí
Körbes, com a colaboração da aluna Renata Alves. A
atividade faz parte do projeto Diálogos com a Gestão
Pública, coordenado pelos professores Christian Mendez Alcantara e Claudir Daltoé.

PALESTRA SOBRE O PGI

Texto e foto: professora Clecí Körbes.

PRODUÇÃO CÊNICA
ALUNA EGRESSA DO SEPT PUBLICA MATÉRIAS SOBRE PRODUÇÃO CULTURAL

Carolyne Dornelles Melo, aluna egressa do Curso de Tecnologia em Produção Cênica do SEPT, publicou em 3 de outubro
deste ano a matéria “Produção cultural brasileira: dificuldade e
resistência” no portal A Verdade.org.
O link para acesso à matéria é http://
averdade.org.br/2016/10/producao-cultural-brasileira-dificuldade-eresistencia/.
Foto retirada do link citado acima.
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LUTERIA
MINICURSO DE GESTÃO DE PROJETO

A professora Simone Crocetti, professora da UTFPR e doutora em administração pela UFPR, ministrou, no dia 12 de setembro, um minicurso sobre Gestão de Projeto aos alunos do Curso de Tecnologia em
Luteria.
Na foto ao lado, enviada pelo professor Thiago C. de Freitas, estão dispostos
a professora ministrante, o professor Thiago

IV SEMANA ACADÊMICA DE LUTERIA

Reunindo alunos, egressos e profissionais de diversas cidades, a IV Semana
Acadêmica de Luteria contou
com palestras, oficinas e discussões sobre o tema, no período de 26 a 30 de setembro.
Simultaneamente a
esse evento, nos dias 28 e 29
de setembro, aconteceu a I
Expoluteria, promovendo a
exposição de instrumentos
musicais construídos por egressos e alunos do curso.

Ao lado, cartazes dos dois eventos, enviados pelo professor
Thiago C. de Freitas.

Comitê de Pesquisa
AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
O Edital para auxílio à participação e realização de eventos encerrou-se no dia 26 de setembro. Neste ano
houve maior procura por parte do docentes do SEPT. Desses, foram contemplados 4 docentes, sendo eles:
Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva ->
José Elmar Feger ->
Rafaela Mantovani Fontana ->
Thiago Côrrea de Freitas ->

Diárias para evento nos Estados Unidos
Passagens e diárias para evento na Espanha
Duas passagens nacionais, uma internacional e diárias
para palestrantes de evento que ela organiza
Diárias para evento no Uruguai
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APRESENTAÇÕES DO SEPT NA SIEPE
As apresentações de trabalhos de alunos orientados por docentes do SEPT no EVINCI ocorreu no dia 4 de
outubro, a partir das 8h30, no Bloco Saúde Botânico Sede, nas salas 9, 10 e 11. Participaram professores e alunos,
respectivamente:
Professora Simone Valaski
Evolução da qualidade ambiental do baixo curso do Rio Belém/PR: comparação entre os anos de 1958 e 2015
Aluno Alexandre Bresciani Halaginski
Classificação e avaliação da cobertura do solo nas margens do baixo curso do Rio Belém/PR
Aluno Alisson Esser Gerber
Professor Roberto Tadeu Raittz
Projeção e visualização de sequências de proteínas
Amanda Wilczek
Representação visual de proteínas - abordagem vetorial
Marilson Reque
Professor Jean Carlos Gonçalves
O ator evangélico na Universidade: um estudo em perspectiva bakhtiniana
Aluno Claudio Eduardo Andrade
A prática teatral em perspectiva verbo-visual: diálogos bakhtinianos a partir do processo de construção do espetáculo Carmen
Aluna Fernanda Caron Kogin
Professor Thiago Corrêa de Freitas
Temperamento das escalas musicais
Aluna Gabriela Bernardes Moraes da Costa
Professor José Elmar Feger
Análise da distribuição espacial dos atrativos e equipamentos turísticos na região litoral do Paraná: o caso de Antonina
Aluno Gian Fernandes Gonçalves
Análise das relações sociais entre atores envolvidos com o turismo na região litoral do Paraná
Aluna Jenniffer Melo
A dinâmica da institucionalização da política pública de desenvolvimento regional na percepção dos atores envolvidos com o
turismo na região litoral do Paraná
Renata Albino de Oliveira
Professora Marion do Rocio Foerster
Qualidade ambiental no baixo curso do Rio Belém - Curitiba/PR, tomando como parâmetros protocolos perceptivos
(2) Aluna Larissa Thaiane Bordignon
Comparação entre dieta natural e artificial na criação de anticarsia gemmatalis (lepidóptera: erebidae) e crysodeixes includens
(lepidóptera: noctuidae)
Aluna Veridiana Ines Coimbra
Professor Arno Paulo Schmitz
Análise estatística dos preços dos imóveis em Curitiba
Aluno Leonardo Fagundes Rosemback Miranda (3)
Professor Adriano Rodrigues de Moraes
Forno solar
Aluna Maria Fernanda Kerber Shargawi
Forno solar
Aluno Mauro Cesar Ribeiro Junior
Programação de sensores LDR e LM35 para leitura com placa arduino e instalação em forno solar
Aluno Victor Augusto Silva
Programação de sensores LDR e LM35 para leitura com placa arduino e instalação de sistemas que requerem leitura de dados
Aluno Felipe Baglioli
Professora Giselle Munhoz Alves
Eficiência termodinâmica de um forno solar (1)
Aluno Guilliam Cesar Celli Carzino
Desempenho termodinâmico do vidro em um fogão solar
Aluna Stephanie Dalmazo Merisio

Larissa Thaiane
Bordignon

Giulliam Cesar
Celli Carzino

Leonardo Fagundes
Rosemback Miranda
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No dia 04 de outubro, a partir das 14h, também houve apresentação, dessa vez no ENAF.
Professor Thiago Corrêa de Freitas
Guitarra elétrica: um panorama da pesquisa científica
Aluno Rafael de Jesus Bastos
Princípios físicos de funcionamento do violão: limitações e consequências
Aluna Monicky Ellys Zaczéski
Utilização de toymodels na prática de eletrônica voltada à Luteria
Aluno Paulo Henrique Ryba Pereira

Foto enviada pelo professor
Thiago C. de Freitas

A presidência do Comitê Setorial de Pesquisa
agradece aos docentes
Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim
Cleci Korbes
Leticia Salem Herrmann Lima
Alexander Robert Kutzke
Lucas Guilherme Schafhauser
aos técnicos administrativos
Jacir Tedesco Filho
Ignacio Dotto Neto
Pricila Aparecida Grittem da Silva Lindolm
3

e aos alunos do PPG Bioinformática
Jean Carlos Machado da Costa
Dionata Willian Augusto
Josue Oliveira Camargo
Kelin Gonçalves de Oliveira
Willian Klassen
pela participação como avaliadores!
Fotos enviada pelo professor Thiago C. de Freitas.

Comitê de Extensão
PROJETO DE EXTENSÃO PROMOVE INTEGRAÇÃO DE ALUNOS DOS CURSOS TADS E TGQ
No dia 03 de setembro ocorreram oficinas moderadas por acadêmicos da Disciplina Qualidade em
Serviços ministrada pelo professor José Elmar Feger
no Curso TGQ. As oficinas tiveram a finalidade de obter informações para elaborar um sistema de avaliação
da qualidade das atividades que serão desenvolvidas
por acadêmicos do TADS no contexto do Projeto de
Extensão “Construindo Saberes através do Computador e da Internet”, coordenado pela professora Andreia
de Jesus com auxílio dos professores Luiz Antônio
Pereira Neves e Alexander Robert Kutzke.
A ideia de integração dos cursos surgiu no
âmbito do GEPTA – Grupo de Estudos e Pesquisas de
Tecnologia Aplicada, do qual os professores fazem

parte, visto que, na disciplina da Qualidade em Serviços, os acadêmicos precisam realizar uma atividade
prática de avaliação da qualidade em serviços, e no
projeto de extensão há necessidade de realizar a avaliação das atividades efetuadas no campo pelos acadêmicos do TADS. Nesse contexto, os acadêmicos do
TGQ estão desenvolvendo instrumento para avaliação
das competências adquiridas pelos alunos e professores do ensino fundamental do Colégio Estadual D. Pedro II após participarem das atividades desenvolvidas
pelos acadêmicos do Projeto de Extensão. É uma experiência de integração interdisciplinar entre os cursos
que está despertando bastante interesse por parte dos
acadêmicos e deverá ainda ter outras etapas até o
final deste ano.
Continua...
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Acima, Equipe do tema “Alfabetização Digital” trocando informações.
Ao lado, Equipe do tema “Internet como ferramenta de pesquisa” após
terminar o trabalho.
Fotos: enviadas pelo professor José Elmar Feger.

Ao todo, foram realizadas seis oficinas para obtenção de subsídios para elaboração dos instrumentos de
pesquisa. Grupo Alfabetização Digital, Grupo O Computador no Processo Ensino-Aprendizagem, Grupo Raciocinando com o Computador, Grupo Internet como Ferramenta de Pesquisa, Grupo Uso Consciente do Computador e Internet e ainda, Grupo Aprendendo Inglês no Ambiente Digital. Este último grupo tem a colaboração da professora
Adriana Brahim.
Texto: Professor José Elmar Feger

PROJETOS DE EXTENSÃO DO SEPT
A presidência do Comitê de Extensão do SEPT informa que os Projetos de Extensão do SEPT que tiveram início
em maio desse ano foram contemplados com bolsas de extensão. Parabéns aos Coordenadores e estudantes selecionados.

Coordenação Acadêmica
CONCURSOS EM ANDAMENTO NO SEPT
Nos meses de outubro e setembro estão acontecendo 4 concursos para professores efetivos no
SEPT. O período de inscrições realizou-se em setembro, e neste mês acontecerão as fases previstas para
cada concurso.
Mas informações sobre o andamento dos concursos (editais, portarias, etc) estão disponíveis no Site
do SEPT: www.sept.ufpr.br.

Os editais e áreas dos concursos são:
* Edital 338/2016 PROGEPE - Professor Efetivo, Carreira: Magistério Superior. Área: Comunicação Visual
e Produção Textual - Dedicação Exclusiva
* Edital 335/2016 PROGEPE - Professor Efetivo, Carreira: EBTT. Áreas: Gestão de Pessoas e Organizações Públicas e Privadas; Língua Portuguesa e Inglesa; Engenharia Civil.

Coordenação Administrativa
AUTOAVALIAÇÃO UFPR
Já está disponível para ser realizada a Autoavaliação UFPR, organizada pela Comissão Própria de Avaliação da Universidade. Para participar, acesse http://www.questionarios.ufpr.br/index.php/817539?lang=pt-BR.,
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Aniversariantes
de Setembro

Celeste - 01/10
Michele - 02/10
Vanessa - 08/10

Christian - 19/10
Luiz Antonio - 20/10
Alessandro - 26/10

Mario - 10/10
Sandra Inara - 14/10
Daniel Dias - 18/10
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