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Em 10 de outubro de 2016, os professores Dieval Guizelini e Roberto Raitzz, do SEPT, tiveram seu artigo 

publicado na Nature. Após a publicação do professor Mauro Antonio Alves Castro, esta é a segunda publicação de 

um artigo do SEPT na Nature, com repercussão mundial. 

O arquivo publicado pelos professores intitula-se GFinisher: a new strategy to refine and finish bacterial 

genome assemblies, e foi desenvolvido nas pesquisadas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Bioinfor-

mática. A autoria conta, ainda, com os professores do Setor de Ciências Biológicas da UFPR: Leonardo M. Cruz, 

Emanuel M. Souza, Maria Berenice R. Steffens, e Fabio O. Pedrosa. 

No site da Nature Research, o artigo localiza-se na seção de Scientific Reports, podendo ser acessado no link 

a seguir: http://www.nature.com/articles/srep34963. 

O Conselho Editorial deste Boletim parabeniza os professores pelo desenvolvimento do artigo e pela aprova-

ção para publicação na Nature. 

Novamente, o Programa de Pós-Graduação em Informática faz sua parte no prosseguimento de pesquisas 

com alta relevância, colaborando com a divulgação do trabalho realizado no Programa e também do SEPT! 

http://www.nature.com/
http://www.nature.com/articles/srep34963
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Espaço dos Cursos 

PETRÓLEO E GÁS 

No mês de novembro, uma equipe formada por 5 alunos e 1 professor do Curso Técnico em Petróleo e Gás 

embarcou para a cidade de Lucknow, na Índia, onde representaram o SEPT/UFPR no QUANTA 2016. O QUANTA 

é uma competição de ciência, matemática, habilidade mentais e eletrônica, a qual está em sua 22ª edição. A com-

petição ocorre na City Montessori School, umas das escolas mais renomadas da Índia e a maior do mundo em nú-

mero de estudantes. Participaram os alunos Lucas, Matheus, Gabriel, Gustavo, a aluna Ayumi, e o professor Adria-

no. O álbum de fotos de toda a viagem está disponível aqui. 

O SEPT e o Curso Técnico em Petróleo e Gás agradecem à Universidade pelo apoio à viagem realizada pelos 

alunos. Mais uma vez, o Petróleo e Gás representa a UFPR a partir do esforço e dedicação dos alunos e professo-

res. Dessa vez, a representação ultrapassou as barreiras do país e chegou em solos internacionais! 

Fotos: Professor Adriano Rodrigues de Moraes 

https://photos.google.com/share/AF1QipMSxduT9YKRBdAa64o89xQ3wIv2ZDV4THsgDb7WN05rSYSKpcSgqpBIDvZVmlYtZg?key=cks4Nkt1a1J2YVhBNDlhUFU0VUt3RzdTODJ5TGFR
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PRODUÇÃO CÊNICA 

Além da participação no QUANTA 2016, os alunos do Curso Técnico em Pe-

tróleo e Gás alcançaram mais uma conquista. Nos últimos meses, foram encami-

nhados dois projetos para participar da Maratona Maker. Esse evento é realizado 

pela Intel, que oferece aos alunos envolvidos nos projetos aceitos uma viagem para 

São Paulo, e um kit completo para prototipar a ideia. No dia 17 de outubro, os alu-

nos receberam a reposta da organização da Maratona informando que dois proje-

tos foram aprovados para implementação.  

Mais novidades sobre a Maratona podem ser encontradas no site http://

www.intel.com.br/content/www/br/pt/education/maratonamaker.html. A partir de ago-

ra, portanto, os alunos têm muito trabalho a ser feito... As próximas novidades serão 

divulgadas nos Boletins dos meses que seguem. 

MARATONA MAKER 

INTERARTE II 

 

O Evento Interinstitucional Interarte II aconteceu no período de 10 a 15 de outubro de 2016, contando com a 

participação de alunos de diversas instituições, sendo uma iniciativa que uniu quatro universidades de Curitiba: U-

NESPAR-FAP, UFPR, UTFPR e PUC/PR. O tema versou sobre Partilha e Resistência: Diálogos entre Política, Edu-

cação e Arte, e o cronograma diversificado contou com diversos tipos de intervenções, ocorridas nos campus de 

todas as universidades participantes. 

A professora Cristiane dos Santos Souza, coordenadora do Curso de Produção Cênica do SEPT, participou 

da organização do evento, representando a UFPR, e encaminhou registros do evento. 

Fotos: Professora Cristiane dos Santos Souza 

http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/education/maratonamaker.html
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/education/maratonamaker.html
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LUTERIA 

PALESTRA SOBRE BIOACÚSTICA 

 

No dia 17 de outubro, a doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Zoologia da UFPR, Lucimary Steinke Deconto, 

apresentou a palestra Bioacústica: conceitos básicos e cantos 

aos alunos de Luteria. A palestra contou como parte das atividades 

da disciplina Tópicos Especiais I, ministrada pelo professor Thiago 

Côrrea de Freitas. 

Ao lado, foto da palestra, enviada pelo professor Thiago. 

SECRETARIADO 

EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO 

 

O evento Etiqueta Empresarial, realizado em comemoração do dia do profissional de Secretariado em 30 de 

setembro de 2016, teve por finalidade o contato entre os discentes e profissional renomada na área secretarial. Or-

ganizado pela coordenação do curso, juntamente com a professora Fernanda Landolfi Maia e estudantes do curso, 

o evento contou com a participação de acadêmicos e professores. Este ano a palestra foi realizada por Elaine Cristi-

na Grahl, Secretária Executiva da presidência da AAM do Brasil. A palestrante é graduada em Secretariado Executi-

vo Trilíngue, pós-graduada em Gestão Empresarial e Comunicação Empresarial, Practitioner em Programação Neu-

rolinguística pelo ISAE/FGV.  Atuando há mais de 12 anos como Secretária Executiva, assessorando presidentes, 

vice-presidentes e diretores em empresas nacionais e multinacionais, Elaine abordou em sua palestra sobre Etique-

ta Empresarial, o desenvolvimento e a construção de uma imagem profissional adequada que requerem posturas, 

hábitos e atitudes apropriadas com a dinâmica do mundo empresarial, facilitando a interação entre colaboradores, 

clientes e outras pessoas que fazem parte da rotina de uma organização. Para a professora Fernanda Landolfi Mai-

a, o contato dos estudantes com profissionais da área, além de elemento motivacional, é fundamental para os pos-

síveis direcionamentos de carreira e as inúmeras possibilidades de atuação existentes dentro da área secretarial. 

A abertura do evento foi realizada pela coordena-
dora do curso professora Adriana Brahim. 

Acima: coordenadora Adriana e professoras do curso e de outras instituições presentes. 
Ao lado, Palestrante Elaine Cristina Ghral. 
 

Texto e Fotos: Professora Fernanda Landolfi Maia. 
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ENCONTRO DE EGRESSOS 

 

No dia 06 de outubro, a professora Fernanda Landolfi Maia reuniu egressos no evento Mesa Redonda sobre 

“Ferramentas da Qualidade na Área Secretarial”. O evento ocorreu na disciplina de Gestão Secretarial II, para os 

alunos do 6º período do curso. Segundo a professora, o evento teve por finalidade a apresentação dos Relatórios 

Técnicos de Implantação e Artigos Científicos desenvolvidos em 2015 por egressos do curso a respeito de ferra-

mentas da qualidade na área secretarial e análise de mercado para o secretariado. As participantes da mesa redon-

da foram as egressas: Franciely Evangelista, Andrea Azevedo e Andressa de Figueiredo. 

Texto e Fotos: Professora Fernanda Landolfi Maia. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

MONITORAMENTO DOS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO SEPT 

 

No dia 25 de outubro, o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde apresentou o Evento de Extensão 

Monitoramento dos Focos do Mosquito Aedes Aegypti no Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Tal 

evento, abordou o trabalho dos alunos extensionistas Suely Taborda de Oliveira e Ronan Rolim, do 1º ano do 

Curso TACS, orientados pela professora Izabel do Rocio Costa Ferreira.  

O evento também foi tema de uma reportagem realizada 

pela UFPR TV, que está disponível no Facebook. 

 Texto e Foto: Professora Izabel do Rocio Costa Ferreira 

O trabalho iniciou em maio deste ano e foi 

dividido em cinco fases: 1ª Capacitação dos alu-

nos extensionistas; 2ª Rondas e monitoramento no 

SEPT; 3ª Pesquisa, discussão e elaboração de 

material; 4ª Evento Educativo e 5ª Acompanha-

mento. Os resultados encontrados foram: em rela-

ção à Ronda e ao Monitoramento: nenhum foco foi 

encontrado no SEPT, ou seja, nenhum ovo, larva 

ou mosquitos adultos do Aedes aegypti. Em rela-

ção aos Possíveis Criadouros, foram encontrados 

33, sendo que 23 foram solucionados, cinco des-

cartados e cinco encaminhados para soluções por 

meio da Coordenação Administrativa.  

Contamos com a colaboração de toda a co-

munidade SEPT para a diminuição e/ou eliminação 

de possíveis criadouros. 

https://www.facebook.com/ufprtvoficial/videos/1147678031995857/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0
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PALESTRAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE MATINHOS/PR 

As alunas, do segundo ano, do Curso Técnico em 

Agente Comunitário de Saúde, orientadas pela professo-

ra Izabel Ferreira, ministraram palestras em dois e-

ventos de extensão, para os Agentes Comunitários de 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Matinhos. 

Os temas dos eventos foram Saúde da Criança e Vio-

lência Contra a Mulher e Drogas Lícitas e Ilícitas e 

Saúde Mental.  

Os dois eventos foram realizados no dia 30 de no-

vembro deste,  nos períodos da manhã e da tarde, nas 

dependências da UFPR Litoral. O objetivo foi capacitar 

os Agentes Comunitários de Saúde daquele município 

para que estes possam melhor orientar a população. 
Texto e Fotos: Professora Izabel do Rocio Costa Ferreira. 

CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS 

 

A Itaipu, em parceria com a UFPR, promoveu, nos dias 20 e 21 de outubro, o Curso de Cuidadores de Ido-

sos, oferecido gratuitamente, ao público da Itaipu. O evento ocorreu no Refúgio Bela Vista (RBV), tendo a participa-

ção de dois grupos diferentes, com a mesma programação. 

O Jornal de Itaipu Eletrônico publicou uma reportagem sobre o Curso, e descreveu que  

“O curso é uma ação do Projeto Envelhecer com Dignidade, produto de uma parceria entre Itaipu e o Setor de 

Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) da UFPR. Erika Davies, da Assistência da Diretoria Geral Brasileira 

(AS.GB), é uma das representantes do projeto por parte da Itaipu. Segundo ela, com o curso, a ideia é capacitar 

pessoas que têm contato direto com idosos na família ou que trabalham nessa área, na qual precisam prestar cuida-

dos especiais a essas pessoas.”.  

Participaram do evento, na organização e mi-

nistrando as palestras, as professoras Izabel do 

Rocio Costa Ferreira e Silvia Cristina Sprengel 

de Alencar (foto ao lado). 

A reportagem completa publicada pelo Jornal 

de Itaipu Eletrônico pode ser acessa no link http://

jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/itaipu-e-ufpr-

promovem-curso-para-ensinar-cuidar-de-idosos, 

onde encontram-se mais informações sobre o e-

vento. 

GESTÃO PÚBLICA 

REFORMA CURRICULAR DO CURSO 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR aprovou, em 04 de novembro, a Reforma Curricular do 

Curso de Gestão Pública do SEPT.  

A Resolução nº 54/16 CEPE, que estabelece o Currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Públi-

ca, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná, indicando as especifica-

ções relacionadas ao curso com a nova reforma, entra em vigor a partir de 2017. 

http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/itaipu-e-ufpr-promovem-curso-para-ensinar-cuidar-de-idosos
http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/itaipu-e-ufpr-promovem-curso-para-ensinar-cuidar-de-idosos
http://jie.itaipu.gov.br/conte%C3%BAdo/itaipu-e-ufpr-promovem-curso-para-ensinar-cuidar-de-idosos


Página 7, Boletim SEPT, ano 2, nº 09-16 

GESTÃO DA QUALIDADE 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR ISO 9001:2008 

 

Depois de passar por vários procedimentos para certificar-se no Sistema 

de Gestão de Qualidade quanto aos requisitos da NBR ISO 9001:2008, o Cur-

so de Gestão da Qualidade conquistou o Certificado de Conformidade, emiti-

do pelo TECPAR, em 15 de setembro de 2016.  

Este certificado representa uma conquista para o Curso de Gestão da 

Qualidade, coordenado pelo professor Arnaud Francis Bonduelle, que tem bus-

cado, junto de seus alunos, atingir o nível máximo de qualidade no curso. 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A TURMA DE 2017 

 

Estão abertas as inscrições para a Turma de 2017 do curso de Especializa-

ção em Engenharia de Software do SEPT/UFPR. Todas as informações referentes 

ao curso e às inscrições estão disponível no link abaixo: 

http://www.engenhariadesoftware.ufpr.br:28080/engenhariadesoftware/. 

 Núcleo EaD 

FINALIZAÇÃO E INÍCIO DOS PROJETOS 

O mês de novembro de 2016 foi marco da finalização e do início de projetos do Núcleo de EaD do SEPT, tais como: 

 

 Finalização do Projeto Percepção da hidrografia 

no meio urbano e conscientização quanto à pre-

servação dos corpos hídricos – Edital ANA/

CAPES/DEB N° 18/2015, com a apresentação da 

página HTML www.agua.ufpr.br no Encontro de In-

tercâmbio dos Coordenadores realizado nos dias 10 

e 11 de novembro 2016 na sede da CAPES, em Bra-

sília. Participaram do Encontro, além da coordenado-

ra do projeto, professora Marion Foerster, a profes-

sora Simone Valaski, ambas do Curso de Petróleo e 

Gás, e Silvia Reich, do Núcleo de EaD.  

http://www.engenhariadesoftware.ufpr.br:28080/engenhariadesoftware/
http://www.agua.ufpr.br
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Tela inicial da Sequência Didática 

“`Percepção da hidrografia no 

meio urbano e conscientização 

quanto à preservação dos corpos 

hídricos”. 

 

Disponível no site da Sequência 

Diática, no link www.agua.ufpr.br. 

Mesa composta pelas pro-

fessoras do SEPT, profes-

sora Simone (quarta com-

ponente da mesa) e profes-

sora Marion (quinta compo-

nente da mesa), envolvidas  

no Projeto, no Encontro de 

Intercâmbio dos Coordena-

dores do Projeto Água. 

Foto: Silvia Reich. 

 Término das ofertas de cursos construídos em parceria com o Núcleo de EaD: 

Curso Projetos de Obras de Arte Especiais www.pontead.ufpr.br/moodle - Setor de Tecnologia; 

Cursos Inventário de Florestas Plantadas e Geotecnologias Aplicadas à Engenharia Florestal, 

www.cursosambientais.ufpr.br/moodle - Setor de Ciências Agrárias. 

 Início da quarta oferta do Curso de Especialização em Mídias Integradas na Educação/2016-18.  

O Curso Mídias na Educação www.ead.sept.ufpr.br é integrante do Sistema Universidade Aberta do Brasil – 

UAB/CAPES e nesta edição foram disponibilizadas 300 vagas, divididas em Polos UAB do Paraná (Curitiba e Co-

lombo) e Polos UAB de São Paulo/capital.  

O Encontro Presencial Inicial dos professores e tutores do Curso Mídias 

na Educação com os 180 alunos dos Polos Colombo e Curitiba foi realizado 

nos dias 18 e 19 de novembro 2016, no Auditório do SEPT. Participaram da 

mesa de abertura do Encontro, no dia 18 de novembro, o Vice-reitor da UF-

PR, professor Rogerio Mulinari, a Secretária Municipal de Educação, Rober-

layne Roballo, o representante da Prefeitura Municipal de Colombo, Osni 

Mendes, o Diretor do SEPT, professor Luiz Antonio Passos Cardoso, a coor-

denadora adjunta da UAB na UFPR, Vanessa Garret Belão e a coordenado-

ra do Curso Mídias na Educação, professora Sandramara S. Kusano de Pau-

la Soares, do Núcleo de EaD/SEPT. 

http://www.agua.ufpr.br
http://www.pontead.ufpr.br/moodle
http://www.cursosambientais.ufpr.br/moodle
http://www.ead.sept.ufpr.br
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Ao lado, mesa de abertura do 

encontro. 

Abaixo, à direita, alunos do cur-

so participante da aula presen-

cial. Abaixo, à esquerda, pro-

fessor Dieval Guizelini, em sua 

fala sobre “Celular na escola, 

combina?” 

 

Fotos: Silvia Reich. 

No Encontro Inicial do Curso Mídias na Educação (18 e 19 de novembro de 2016), os tutores e alunos tiveram 

a oportunidade de assistir palestras de sensibilização e contextualização, tais como Telessaude Paraná redes NU-

TES – professor Rogerio Mulinari – Vice-reitor da UFPR, O uso de ferramentas computacionais para o gerencia-

mento e organização das tarefas do cotidiano docente – professor Alessandro Brawerman – SEPT, e duas aulas 

de disciplinas do Curso: Celular na Escola, COMBINA? – professor Dieval Guizelini – SEPT, e A EaD na forma-

ção continuada de professoras e professores – professora Silvana Carbonera – SEPT. 

Acima, à esquerda, professor Rogério 

Mulinari. Acima, à direita, professor 

Alessandro Brawermann. E ao lado, à 

direita, professora Silvana Carbonera. 

 

Fotos: Silvia Reich.  
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 Para o ano de 2017, já estão agendadas como atividades do Núcleo de EaD do SEPT: 

O Encontro Presencial Inicial do Curso de Especialização em Mídias integradas na Educação nos Polos de 

São Paulo/capital e a continuidade do curso em todos os Polos;  

A continuidade dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Florestal da UFPR; 

A criação e desenvolvimento do site do Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas/UFPR e o 

desenvolvimento do sistema de protocolos de atendimento da Síndrome de Down. 

 Espaço dos Professores 

 No mês de outubro, o professor Pedro Rodrigues Torres Junio, doou à Bibliote-

ca do SEPT o livro Administração de Sistemas Linux: redes e segurança. O 

livro é de sua autoria, junto aos pesquisadores Christian Lyra Gomes, Francisco 

Marcelo M. Lima e Luiz Fernando Ramos Costa. 

 

 O professor Thiago Côrrea de Freitas participou da mesa de encerramento da Semana Acadêmica de Físi-

ca, no dia 27 de outubro, a qual ocorreu no Auditório Leo Grossman, no Centro Politécnico. 

 

Na sequência, de 20 a 25 de novembro,  o professor participou do XLII Congresso de Químicos Teóricos de 

Expresión Latina - QUITEL, em Montevidéu, no Uruguai. No evento, apresentou o trabalho Investigações 

sobre a ressonância pi* no espalhamento de elétrons por moléculas de CF20. 

Fotos: Professor Thiago C. de Freitas 

 A professora Beatriz Accioly Alves Marchiori foi selecionada para participar do curso Formação em Escrita 

Científica, promovido pelo Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) da UFPR, em parceria 

com o British Council. O curso, realizado entre os dias 30 de novembro a 2 de dezembro, teve como objetivo 

não apenas desenvolver habilidades para publicação acadêmica em língua inglesa, mas também fortalecer a 

atuação do CAPA, uma vez que os participantes do curso integrarão, por pelo menos um ano, a equipe desse 

centro de apoio, criado no âmbito do projeto de internacionalização da Universidade. 

Nesse sentido, a professora Beatriz convida toda a comunidade do SEPT a co-

nhecer os serviços prestados pelo CAPA, especialmente revisões de artigos cien-

tíficos em língua estrangeira, sendo a maioria deles gratuitos para a comunidade 

da UFPR. No site podem ser encontradas mais informações a respeito do centro. 

http://www.capa.ufpr.br/
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 Comitê de Pesquisa 

NOVO GRUPO DE PESQUISA NO SEPT 

 

O SEPT conta com mais um grupo de pesquisa, chamado Gestão de Políticas Públicas. O grupo, já certifica-

do, é liderado pela professora Clecí Körbes. Participam, ainda, os professores Christian Mendez Alcantara, Marcia 

Regina Ferreira, Marcos Paulo Fuck e Thiago Lima Breus, e o servidor técnico-administrativo Jacir Tedesco Filho. 

As linhas de pesquisa são: 

 Gestão de Políticas de Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação; 

 Gestão de Políticas Sociais; 

 Políticas Públicas e Sustenta-

bilidade. 

Iniciando os trabalhos, o Grupo promoverá, no dia 08 de dezembro, o Seminário Gestão de Políticas Públi-

cas de Juventude em Curitiba, a ser realizado no Auditório do SEPT, no período da noite. Segundo a coordenado-

ra do evento, professora Clecí Körbes, serão apresentados, dentre outras questões, os resultados da pesquisa inti-

tulada Atores e redes sociais na Gestão de Políticas Públicas da Juventude de Curitiba: mapeamento a partir 

da atuação do Conselho Municipal de Juventude, desenvolvida no 2º semestre de 2016 com os alunos do 4º 

período do Curso de Gestão Pública do SEPT, na disciplina de Pesquisa em Gestão Pública. A programação do 

evento contará com: 

 Mesa de abertura,19h; 

 Palestra As Políticas Públicas de Juventude em Curitiba, com Luciane Vanessa Fagundes Medes, coor-

denadors de Políticas de Juventude da Secretaria Municipal do Esperte, Lazer e Juventude de Curitiba, 19h; 

 Palestra A institucionalização do Conselho Municipal de Juventude de Curitiba, com Victor Meireles 

Sampaio de Araújo, vice-presidente do Conselho Municipal de Juventude de Curitiba, 19h30; 

 Palestra Políticas Públicas de Juventude: participação, poder de agenda e transparência, com Rodrigo 

de Andrade, mestre em Políticas Públicas pela UFPR, 19h50; 

 Palestra Atores e redes sociais na Gestão de Políticas Públicas de Juventude em Curitiba, com a pro-

fessora Clecí Körbes, do Curso de Tecnologia em Gestão Pública do SEPT, 20h10; e 

 Debates. 

O público alvo do evento são os acadêmicos dos cursos do SEPT, em especial do curso de Gestão Pública; 

servidores técnico-administrativos e professores da UFPR; conselheiros do Conselho Municipal da Juventude; pro-

fissionais e pesquisadores da área de gestão de políticas públicas e de temas correlatos às políticas de juventude, 

jovens em geral. Estão todos convidados a participar! 

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFPR 

 

A professora Elenice Novak realizou uma visita ao SEPT, no dia 19 de 

outubro, para apresentar a Agência de Inovação da UFPR, explicando as 

atividades desenvolvidas por essa unidade. 

Foto: professor Thiago C. de Freitas. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA UFPR 

 

A coordenadora de Iniciação Científica na UFPR, professora Mariluci Al-

ves Maftum, participou, no SEPT, em 26 de outubro, de uma discussão sobre a 

Iniciação Científica do Setor. 

Foto: professor Thiago C. de Freitas. 

GPLEM - APRESENTAÇAÕ EM CONGRESSO 

 

O Grupo de Pesquisas em Línguas Estrangeiras Modernas (GPLEM) do SEPT, liderado pela professora 

Adriana Brahim, teve seu primeiro trabalho apresentado em Congresso. Um dos projetos de pesquisa desenvolvidos 

pelo Grupo, intitulado Formação continuada de professores em Línguas Estrangeiras Modernas do SEPT/

UFPR: reflexões sobre propostas baseadas nos multiletramentos, foi apresentado no 5th International Confe-

rence on Multicultural Discourses, realizado na USP, entre 28 de novembro e 1º de dezembro. Participam do pro-

jeto os professores: Carolina de Bortoli, Juliana Passos, Lídia Beatriz Selmo de Foti, Phelipe Cerdeira, Valeria Veró-

nica Quiroga e Zelir Franco. 

Texto e foto: professora Adriana Brahim. 

 Coordenação Acadêmica 
NOVO COORDENADOR ACADÊMICO 

 

Em 17 de outubro, a Coordenação Acadêmica do SEPT recebeu seu novo coordenador, professor Thiago 

Côrrea de Freitas. O professor entra em substituição à professora Silvana Maria Carbonera, atual vice-diretora do 

Setor, que estava ocupando o cargo de coordenadora pro tempore.  

A partir de agora, qualquer assunto referente a essa Coordenação deverá ser tratado com o novo coordenador, 

na Unidade ou por seu e-mail, thcfreitas@yahoo.com.br. 

CONSELHO EDITORIAL DO BOLETIM 

 

A partir desta edição, o Conselho Editoral do Boletim SEPT conta com a participação da professora Giselle 

M. Alves e do professor Thiago Côrrea de Freitas. 

RESOLUÇÃO DA GRADE HORÁRIA 

 

Visando ao aperfeiçoamento da distribuição de encargos didáticos, será aberta uma consulta à comuni-

dade docente para a proposição de alterações na Resolução SEPT 01/2014, disponível no site do SEPT. O pra-

zo para apresentar sugestões é até 16 de dezembro de 2016, incluindo o dia 16. 
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 Coordenação Administrativa 

NOVA INTEGRANTE DA COORD. ADMINISTRATIVA 

 

A Coordenação Administrativa do SEPT conta com uma nova integrante, Michele Poletto. Servidora da Uni-

versidade desde 2008, Michele trabalhou no Departamento de Contabilidade e Finanças ao longo dos últimos anos. 

Na Coordenação, está trabalhando com a parte de execução orçamentária do Setor. 

INFORMAÇÃO AOS DOCENTES 

 

Os coordenadores de curso ou professores que tenham interesse na utilização de recursos como FDA, LAB-

GRAD ou outros, devem, no início do ano, organizar os itens que desejam adquirir, levantando especificações técni-

cas, descrição completa, orçamentos ou licitações já existentes, e entrar em contato com a Coord. Administrativa. 

 Direção do SEPT 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO SETOR 

 

Após a realização dos exames periódicos, por parte dos servidores do SEPT, a PROGEPE, por meio da Coor-

denadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor, encaminhou o processo indicando o Perfil Epidemiológico do 

SEPT. O processo de Nº 23075.161148/2016-17, aponta informações como: adesão ao exame, identificação dos 

servidores (gênero, faixa etária), hábitos de vida (se é fumante, se faz uso de bebida alcoólica, se tem algum hobby 

ou passatempo, se pratica esporte ou atividade física), anamnese clínica (impressão do servidor sobre seu estado 

de saúde, índice de massa corporal IMC, pressão arterial, glicemia, dislipidemias) e periodicidade do exame. O pro-

cesso está disponível na Direção do Setor. Abaixo, indica-se a adesão ao exame, no gráfico apresentado no pro-

cesso. 

AGRADECIMENTO 

 

A Coordenação Acadêmica do SEPT agradece a todos os professores substitutos que estiveram conosco nes-

te ano, e que estão despedindo-se do Setor, neste momento. Professoras Carolina de Bortoli Macagnan, Suelen A. 

Campiolo Trevizan, Desirée Luise Krieg e Daniele Cristine Nickel, e professores Márcio Luiz Jokowiski, Lucas Gui-

lherme Schafhauser, Evandro Luiz Brandão e Manuel A. Guerrero Zagarra:  

MUITO OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO! 
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 Natal no SEPT 
LET’S SING CHRISTMAS 

 

No dia 16 de novembro, 55 alunos dos 

cursos de Secretariado e Comunicação Insti-

tucional cantaram canções de Natal em In-

glês em uma apresentação memorável, como 

parte da atividade de extensão Let’s sing C-

hristmas, organizada pela professora Adriana 

Brahim. Também participaram da apresenta-

ção os professores Thiago Côrrea de Freitas, 

tocando violino, e Lucas Guilherme Schafhau-

ser, tocando viola brasileira, além dos alunos 

de Luteria, Giovanni Vicentin (teclado) e Fá-

bio Gorski (meia lua). 

O evento também foi assunto de repor-

tagem no Portal da UFPR. Texto e foto: professora Adriana Brahim. 

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SEPT 

 

O almoço de confraternização do SEPT, feito anualmente, sempre no fim do ano, aconteceu no dia 06 de no-

vembro. Organizado pelas servidoras Noeli Zaquini e Angela Mengatto, o evento contou com um grande churrasco, 

doces e picolés. Participaram do evento servidores docentes e técnico-administrativos. O mesmo evento comemo-

rou, também, o aniversário dos aniversariantes do mês de dezembro.  

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/alunos-do-sept-participam-de-concerto-de-natal-com-cancoes-tradicionais-em-ingles/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/alunos-do-sept-participam-de-concerto-de-natal-com-cancoes-tradicionais-em-ingles/
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Fotos: professor João Negrão. 

 Datas Importantes 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

        1 2 3 

4 3 6 7 8 9 10 

11 12 - Prazo para 

publicação das 
notas dos alunos 
que realizarão 
exames finais 
- Reunião do Co-
mitê de Pesquisa 
15h-16h (A03) 

- Último dia Letivo 

13 - Prazo para 

publicação das 
notas dos alunos 
que realizarão 
exames finais 

14 - Prazo para 

publicação das 
notas dos alunos 
que realizarão 
exames finais 

15 - Prazo para 

publicação das 
notas dos alunos 
que realizarão 
exames finais 
- Aplicação dos 
exames finais* 

16 - Prazo para 

publicação das 
notas dos alunos 
que realizarão 
exames finais 
- Aplicação dos 
exames finais* 

17 - Aplicação dos 

exames finais* 

18 - Aplicação dos 

exames finais* 

19 - Aplicação 

dos exames finais* 

20 - Aplicação 

dos exames finais* 

21 - Aplicação 

dos exames finais* 
22 23 24 

25 26 - Recesso 27 - Recesso 28 - Recesso 29 - Recesso 30 - Prazo final 

para divulgação 
das notas e fre-
quências no Portal 
do Professor 

- Recesso 

31 

* É obrigatório que os exames finais ocorram no período especificado. 



Aniversariantes 
de Dezembro 

Anna Paula - 02/12 

Marly - 02/12 

Maria Estela - 02/12 

Pedro - 03/12 

Jacir - 04/12 

Luiz Antonio - 05/12 

Lidia - 18/12 

Simone - 20/12 

Bruno - 26/12 
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