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Neste mês de abril, a Direção do SEPT saúda os novos coordenadores dos cursos do Setor e os 
representantes docentes e técnicos junto ao Conselho Setorial, desejando a todos um excelente 

biênio de atividades para as quais foram escolhidos em eleições realizadas no mês de março, e 
cujos resultados podem ser vistos na página 3. 

Conselho Editorial: Gabriela Debas dos Santos, Noeli Zaquini e Silvana Maria Carbonera 

PETRÓLEO E GÁS 

 

 Neste mês de Março, os estudantes do segundo ano do Curso Técnico em Petróleo e 

Gás participaram de uma aula de campo no Parque Estadual de Campinhos no Município de 

Tunas do Paraná.  A visita foi acompanhada pelos Profs. Guimarães (Química) e Marion 

(biologia).  O parque apresenta um relevo caracterizado como montanhoso justificado pela 

grande variedade de litologia (filitos, quartzitos, protonúlonitos, e metacalcários dolomíticos, 

sendo esta última predominante), com diferentes graus de resistência a erosão. O atrativo 

maior foi as cavernas pela beleza cênica, e variados testemunhos de seu processo de carstifi-

cação e evolução natural do relevo local. 

 Além desta aula prática, a turma fará no 

próximo dia 28-3-2015, uma visita ao Parque 

Estadual do Guartelá, onde poderão constatar 

em loco as formações rochosas do Parque, e es-

ta aula será acompanhada pelos Profs. Guima-

rães (química), Marion (biologia) e Simone 

(história). O Parque Estadual do Guartelá prote-

ge uma área de rico patrimônio natural e arque-

ológico da região do canyon do Rio Iapó.  

 O local abriga uma fauna diversa e com algumas espécies ameaçadas de extinção, en-

tre elas: tamanduá bandeira, macaco bugio, lobo guará, irara, jaguatirica, gato maracajá, lon-

tra, mão pelada, onça parda, paca e cutia. A grande atração do parque é o sexto maior can-

yon do planeta em extensão, o “Canyon do Rio Iapó”. Há cachoeiras no local. Há ainda pintu-

ras rupestres que datam aproximadamente 7.000 anos e que foram deixadas em rochas e la-

pas por indígenas, primeiros habitantes da região. (Fonte: http://guia.gazetadopovo.com.br/

passeios/parque-estadual-do-guartela/535/) 

LUTERIA 

 

 O site UFPR Notícias divulgou em 16 de 

março de 2015 uma reportagem sobre o Curso de 

Luteria, na qual um ex-aluno aparece mostrando 

sua criação de um novo instrumento. É possível 

visualizar a reportagem a partir do link a seguir 

https://www.youtube.com/watch?

v=VXbG591_iw0. 

 

http://guia.gazetadopovo.com.br/passeios/parque-estadual-do-guartela/535
http://guia.gazetadopovo.com.br/passeios/parque-estadual-do-guartela/535
https://www.youtube.com/watch?v=VXbG591_iw0
https://www.youtube.com/watch?v=VXbG591_iw0
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Espaço do Comitê de Pesquisa e Comitê de Extensão 

Espaço da Coordenação Administrativa 

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO 

 

 A Coordenação Administrativa está provi-

denciando a troca das cortinas do Setor, 

dessa forma, caso haja alguma demanda 

recomendamos que seja encaminhada à 

Unidade, entrando em contato com Renato 

ou Gilson. 

 Foi retomada a negociação com a Prefeitu-

ra de Curitiba sobre a travessia elevada 

anteriormente requisitada para a rua em 

frente ao Setor. Na sequência acontecerá 

uma reunião do Coordenador Administrati-

vo com os responsáveis da Prefeitura. 

AVISOS DA COORD. ADMINISTRATIVA 

 

 O funcionário Rafael é o novo colaborador 

do Apoio Administrativo para o período t-

arde/noite, ele entrou no lugar do Dione 

que foi transferido para outro Setor da U-

niversidade. 

 Os pedidos para almoxarifado poderão ser 

feitos somente até o dia 25 de cada mês. 

Enviar e-mail para jonathas@ufpr.br ou 

entrar em contato com Jonathas no Apoio 

Administrativo. 

 

 Está em fase de finalização a construção do menu "PESQUISA" no sítio eletrônico do 

SEPT. Estão disponíveis informações sobre projetos de pesquisa, grupos de pesquisa, IC, au-

xílios e fomento.  

Iniciativas de Inclusão 

 Neste semestre a professora Andreia de Jesus, do Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, teve uma iniciativa de Inclusão muito singular que 

partiu de uma insatisfação surgida em situações ocorridas em sala de aula. Na sequência, 

segue o relato da professora sobre o que essa inquietação e iniciativa pôde gerar ao aluno 

deficiente visual que cursava sua disciplina. 

“No segundo semestre de 2014 eu lecionei a disciplina de Metodologia Estruturada para Modelagem Sistemas. Esta disciplina é bem 

específica da área de Sistemas de Informação e possui simbologia gráfica própria.Neste semestre, nesta disciplina, eu tive um aluno 

cego, o Lucas Rodrigues. Como professora, fiquei muito frustrada porque não consegui passar para o Lucas as representações gráfi-

cas da modelagem de sistemas. Com ele trabalhei somente a parte teórica, o que considero limitar a atuação do aluno como profis-
sional. No final do ano passado, eu participei das bancas de Trabalho Final do curso de Aperfeiçoamento em Mídias na Educação, 

no  polo de Cerro Azul. Lá eu conheci a professora Quelen, que estava apresentado o trabalho dela. Durante a apresentação da equi-

pe da Quelen fiquei sabendo que ela tinha formação e trabalhava no ensino para pessoas com deficiências, incluindo os deficientes 

visuais. Conversei com ela sobre o Lucas e a minha angústia em não conseguir passar a representação gráfica para ele, na hora ela 

se colocou a disposição para me ajudar... 

Então, esse ano nós nos reunimos aqui no SEPT e iniciamos o nosso projeto com o Lucas. 

1º: ele será atendido pela prof. Quelen no Grupo Educacional Dom Pedro II (é uma escola do Estado do Paraná). Ela o ajudará nas 

dificuldades com as disciplinas técnicas. O Lucas estará recebendo esse apoio de 1 a 2 vezes por semana, no período da manhã. Ele 

estará recebendo almoço no Colégio, para então ir para as aulas da tarde no SEPT. 
 

 
 

 Além da reportagem da UFPR Notícias, foi publicado também, pelos professores e ex-

alunos da Curso de Luteria, um artigo em revista Per Musi, com Qualis A1 na área de Música. 

Para ter acesso ao artigo completo, acesse o link http://www.scielo.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1517-75992015000100108&lng=pt&nrm=iso. 

Coordenação Acadêmica 

 Mesmo com o término do prazo para atualização de dados e documentos pelos Docen-

tes do Setor, a Coord. Acadêmica pede que aqueles que tenham mudado dados de con-

tato, como e-mail ou telefone, informem assim que possível à Coordenação. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-75992015000100108&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-75992015000100108&lng=pt&nrm=iso
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Aniversariantes do mês 

ABRIL 

ELEIÇÕES PARA COORDENADORES E VICE-COORDENADORES DOS CURSOS E REPRE-

SENTANTES NO CONSELHO SETORIAL DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCEN-

TES DAS CARREIRAS EBTT E MAGISTÉRIO SUPERIOR 

COORDENADORES E VICE-COORDENADORES DOS CURSOS 

CURSO COORDENADOR OU COORDENA-

DORA 

VICE-COORDENADOR OU VICE-

COORDENADORA 

Tecnologia em Negócios Imobiliários Beatriz Accioly A. Marchiori Arno Paulo Schimitz 

Tecnologia em Luteria Leandro H. Merino Mombach Rodrigo Mateus Pereira 

Tecnologia em Comunicação Institucio-

nal 

Flávia Lucia B. Bespalhok Juliane Martins 

Tecnologia em Gestão da Qualidade Arnaud Francis Bonduelle Simone Valaski 

Tecnologia em Secretariado Fernanda Landolfi Maia Lídia Beatriz S. di Foti 

Tecnologia em Produção Cênica Cristiane dos Santos Souza Jean Carlos Gonçalves 

Técnico em Petróleo e Gás José Luis Guimarães Janaína Schoffel Brodzinski 

2º: a professora Quelen irá assistir as aulas do prof. Jaime de modelagem de sistemas para compreender como funciona a repre-

sentação gráfica dos sistemas de informação, e assim, conseguir dar apoio ao Lucas; 

3º: a prof. Quelen irá desenvolver um material no plano para trabalhar a representação de sistemas de informação. Eu e o aluno 

Lucas estaremos orientando ela nesse trabalho;  
4º: como proposta final, desenvolver um software de modelagem de sistemas direcionado para pessoas com deficiências visuais, 

com o objetivo principal de auxiliar no ensino de alunos com essa deficiência.  

Como trabalho futuro gostaria de estar desenvolvendo, junto com a prof. Quelen, materiais no plano e software direcionados a 

alunos cegos dos principais conteúdos técnicos da área de computação.  

Por isso, a importância de estabelecer um Termo de Cooperação entre o Grupo Educacional Dom Pedro II e a UFPR, representada 

pelo SEPT.” 

 Sobre o estabelecimento de um Termo de Cooperação entre o Grupo Educacional Dom 

Pedro II e a UFPR, isso já está sendo negociado entre as partes, e em breve teremos novida-

des sobre o assunto. 

REPRESENTANTES NO CONSELHO SETORIAL 

Técnico-Administrativos Titular: Allan Rodrigo de lima 

Suplente: Bruno Antonio Banzato 

Docentes do Magistério Superior Titular:Pedro Rodrigues Torres Junior 

Suplente: Luiz Antonio Pereira Neves 

Docentes da Carreira EBTT Titular: Adriano Rodrigues de Moraes 

Suplente: Jeroniza Nunes Marchaukoski 

04/04 JULIO 

06/04 RODRIGO PEREIRA 

09/04  BEATRIZ 

16/04 CRISTIANE (TITI) 

27/04 MAURA 

29/04 ANGELA 


