4 de agosto de 2015
Nº 07-15

2º semestre de 2015
ESTACIONAMENTO

RECESSO PREVISTO

Por conta da realização da Feira de Cursos
e Profissões da UFPR a previsão para que
o pessoal da organização ocupe o estacionamento do SEPT é de 10 de agosto a 1º de

Nos dias 20, 21 e 22, período em que estará
acontecendo a Feira de Cursos e Profissões
da UFPR, não haverá aulas no SEPT.

setembro.

SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - SIEPE
(EVINCI, ENAF, ENEC)
Durante a SIEPE, que ocorrerá em 06 e 07 de outubro, não haverá aulas no SEPT.

PRIMEIROS PASSOS PARA A GRADE HORÁRIA SEPT 16/1
Professores, o período para solicitação de bloqueios de disponibilidade para a Grade Horária do 1º
semestre de 2016 é de 04 a 12 de agosto, conforme e-mail enviado pela Coordenação Acadêmica.
Link para acesso ao formulário: https://goo.gl/CLMqp0.
A previsão para finalização da Grade Horária SETP 16/1 é a última semana de setembro.

PRINCIPAIS DATAS DO CALENDÁRIO ESCOLAR
De acordo com o Calendário Escolar, disponível na Resolução nº 54/14-CEPE:

AGOSTO

03
26

Início das aulas para o 2º semestre letivo de 2015
Impressão pelos docentesdos Diários de Classe Definitivos

SETEMBRO

07
08

Feriado: Independência do Brasil
Feriado em Curitiba: Padroeira de Curitiba

OUTUBRO

06 e 07 Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE (EVINCI, ENAF, ENEC).
12
Feriado: Padroeira do Brasil

NOVEMBRO

02
08
20
30

DEZEMBRO

06 e 07 Recesso. Possível data para realização da 2ª Fase do Processo Seletivo 2015/2016
21
Último dia do ano letivo de 2015 (Calendário Escolar 54/14)
25
Feriado: Natal

Feriado: Finados
Data para realização da 1ª Fase do Processo Seletivo 2015/2016
Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Municipal - Dia Letivo)
Último dia do ano letivo de 2015 (Calendário Escolar 57/14)
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Espaço dos Professores
 O professor Jaime Wojciechowski concluiu seu doutorado em Informática Aplicada em
Engenharia Florestal no mês de junho, defendendo sua tese no dia 29 desse mês. A linha
de

pesquisa

é

Manejo

Florestal,

e

o

título

do

trabalho

JCARBON -

SOFTWA-

RE NA WEB COM DATA MINING PARA ESTIMATIVAS DE VOLUME, BIOMASSA E CARBONO
EM FLORESTA

 O professores Pedro Rodrigues Torres Junior foi
agraciado, no mês de julho, pelo 11º Centro de Telemática do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro
com um diploma de “Amigo do 11º CT”, lhe reconhecendo pelo inestimável apoio em prol da organização.

 Entre 17 e 20 de julho, o professor Thiago Corrêa de Freitas participou dos eventos Steve
Buckman Workshop: pushing lepton physics uphill without worries e XIX International
Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, que ocorreram em Lisboa - Portugal.
Nessa viagem, o professor também pôde realizar uma visita ao Laboratório
de Colisões Atómicas e Moleculares da Universidade Nova de Lisboa, coordenado pelo Prof. Paulo Limão-Vieira.

Espaço da Pesquisa e Extensão
COMITÊ DE PESQUISA
Veja abaixo a lista de professores que foram contemplados com uma bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq:
 Jean Carlos Gonçalves. Projeto: Teatro e Bakhtin em diálogo: Dimensão verbo-visual e
produção de sentidos sobre a prática teatral na universidade.
 Jeroniza Nunes Marchaukoski. Projeto: Banco de Dados e Mineração de Dados em Bioinformática.
 José Elmar Feger. Projeto: A dinâmica relacional dos agentes públicos do turismo na região litoral do Paraná.
 Roberto Tadeu Raitzz. Projeto: Mineração de dados em banco de dados de genomas de
procariotos.
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Estão na lista de espera os professores:
 Arno Paulo Schimitz. Projeto: Convergência espacial nos preços de imóveis na RMC.
 Marion do Rocio Foerster. Projeto: Biologia de quatro espécies de Trichogramma
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) em baixas temperaturas e ocorrência natural em culturas de inverno na região sudeste do Paraná.
Haverá ainda a distribuição de outras bolsas, como as do Tesouro Nacional e da Fundação
Araucária.
EVENTO ORGANIZADOS PELOS COMITÊS SETORIAIS DE PESQUISA E EXTENSÃO
No mês de julho, os Comitês Setoriais de Pesquisa e Extensão elaboraram, em ação conjunta
com a Coordenação Acadêmica e com a Direção do Setor, elaboraram a Atividade de Pesquisa e Extensão, que contou com a presença de diversos docentes do Setor, assim como alguns técnico-administrativos. O evento teve a seguinte programação:
Manhã

Tarde

08h30 Recepção dos participantes
08h45 Abertura das atividades
09h00 Programa Nacional de Extensão Universitária e Extensão Universitária na UFPR,
sob a responsabilidade do Comitê Setorial de Extensão
10h00 Coffee Break
10h30 Oficina prática sobre o SIGEU, sob a responsabilidade da equipe do CAEX
13h30 Abertura das atividades
13h40 Apresentação do panorama da pesquisa no setor e atuação do Comitê Setorial de
Pesquisa, sob a responsabilidade do Comitê Setorial de Pesquisa
15h00 Coffee Break
15h30 A pesquisa na UFPR: grupos de pesquisa, projetos e área de pesquisa, iniciação
científica, caminhos para a pós-graduação, mestrado acadêmico e mestrado
profissional, sob a responsabilidade da equipe da PRPPG

Com esse evento, foi possível proporcionar uma integração entre os Comitês e os docentes
do Setor, bem como um melhor conhecimento e entendimentos sobre as questões relacionadas à Pesquisa e Extensão - tanto da Universidade, quanto do Setor.

Espaço dos Cursos
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
De 10 a 14 de agosto acontecerá a Semana Acadêmica do TADS, que está sendo organizada pelo CATEI
O Coordenador do Curso, professor Razer, pede a colaboração de todos os professores para
que participem das palestras juntamente com seus alunos. Todos os alunos que participarem
receberão horas formativas. Haverá diversos palestrantes de fora que disponibilizarão seu
tempo para vir até o SEPT.
Os links para mais informações são:
Programação: http://www.ufprcatei.com.br/eventos/resources/programacao.pdf
Site do CATEI: http://www.ufprcatei.com.br/
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GESTÃO DA QUALIDADE
TGQ realiza Planejamento Estratégico Participativo

Nos dias 01, 02 e 03 de junho ocorreu o Workshop Planejamento Estratégico do TGQ, sob a coordenação do professor Dr. José Elmar Feger. Para pensar o futuro do TGQ foi utilizado o método participativo,
envolvendo não somente os professores e alunos do curso, mas também representantes de outros setores interessados na melhoria do
curso.
O colegiado do curso considera importante a elaboração de um
planejamento formal com o envolvimento da comunidade interna
e externa, a fim de compreender melhor a realidade em que o
curso está inserido e, com isso, pensar estratégias que contribuam para a melhoria dos seus processos de ensino, pesquisa e extensão.

1º. Encontro de Ex-alunos do TGQ

O Curso Superior de Tecnologia em gestão da Qualidade promoveu nos dias 29 e 30 de junho de 2015, no Auditório do
SEPT, o primeiro encontro de ex-alunos do curso. Compareceram ao evento os alunos formados pelo curso numa atividade
de integração com os alunos atuais. O evento contou com duas
palestras: “Rumos da Economia e Reflexos na Qualidade”,
com o Jornalista Guido Ortis Editor de Economia da Gazeta do
Povo, e “A Qualidade por Necessidade”, com Edmilson Padilha, proprietário de empresa Conquista - que atua na produção
de equipamentos e vestuário específico para esporte de aventura.

PRODUÇÃO CÊNICA

Palco Giratório
A Coordenação do Curso de TPC informa que está chegando em Curitiba mais uma edição
do Palco Giratório. O evento está sendo realizado pelo SESC/PR em trabalho conjunto com
a UFPR, acontecendo entre 1º e 18 de agosto. Veja um resumo da programação:
 01/08- sábado: Grupo NATA. Oficina: Cada homem é uma raça - a poética de Mia Couto para
treinamento do ator. Local: UFPR Praça Santos Andrade;

 04/08- terça-feira: Grupo Balé Popular de Recife. Palestra: Pensamento Giratório. Local: auditório do SEPT;

 05/08 - quarta-feira: Grupo Balé Popular de Recife. Oficina: Ciclos festivos da dança Brasílica
Local: ginásio do SEPT e sala 11;
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 11/08 - terça-feira: Cia do Relativo. Oficina: Manipulação de objetos não convencionais e improvisação
cênica. Local: Colégio Estadual do Paraná;

 14 e 15/08 - sexta-feira e sábado: Grupo Catibrum Teatro de Bonecos. Oficina: O ator e a manipulação
direta. Local: UFPR Praça Santos Andrade;

 15/08 - sábado: Grupo: Boi e Piranha. Oficina: Palavracorpo - a necessidade de criar. Local: UFPR Praça
Santos Andrade;

 18/08 - terça-feira: Grupo: A Roda. Oficina: A sombra da ideia. Local: UFPR Litoral.
As inscrições para o evento podem ser feitas pelos e-mails: pamelamartins@sescpr.com.br
OU cristiane.titi.souza@gmail.com. É preciso identificar no e-mail o nome completo, CPF, e
as oficinas de interesse.

Para mais informações sobre o evento, acesse
o site:
http://www.sescpr.com.br/palcogiratorio/
cidade/curitiba/espetaculo/

PETRÓLEO E GÁS

Olimpíada Paranaense de Química (Etapas Estadual e Regional)

Acontecerá no próximo dia 29 de Agosto de 2015, às 14h, a fase III (Nacional) das Olimpíadas de Química - que neste ano terá 4 representantes do SEPT.
Na Modalidade A (1º. e 2º. Anos) seremos representados pelos estudantes Isabela Bonato
Pereira, Pedro Henrique Vianna e Fernando Liedmann; e na Modalidade B (3º. Ano)
pelo Vitor José Pinto Coradi.

O Coordenador Prof. Dr. José Luis Guimarães e a Vice-Coordenadora Profa. Ms. Janaina Schoeffel Brodzinski, do CTPG, parabenizam os agraciados e convidam a comunidade
“SEPTiana” a se dedicarem aos estudos - que com certeza colherão resultados positivos.
Agradecem, ainda, ao corpo docente, que dedicou algum tempo para os nossos estudantes.
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LUTERIA
Neste semestre o Curso Superior de Tecnologia em Luteria
está recebendo dois intercambistas. Na foto, da esquerda
para a direita: Stijn Le Page, que veio da International Lutherie School of Antwerpen, na Bélgica; professor Thiago
Corrêa de Freitas ao centro; e Nicolás Garros que veio da
Escuela de Luthería de Tucumán, na Argentina. Ambos vão
passar o segundo semestre letivo cursando disciplinas da
Luteria no SEPT.

Coordenação Administrativa
AÇÕES REALIZADAS
 Houve dedetização nas dependências do SEPT;
 Por motivos de segurança a impressora da sala dos professores foi formatada pelo
CCE, que restabeleceu as configurações de fábrica. Se houver algum problema favor entrar em contato com Alysson por e-mail: suporte.sept@ufpr.br;
 Os cabos do tipo VGA que apresentaram problemas foram trocados no semestre passado;
 Foram instalados os cabos de áudio nas salas em que ainda não estavam disponíveis;
 Realizou-se a manutenção e formatação de todos os notebooks disponíveis no almoxarifado.
 No mês de julho foi realizada uma manutenção em todos os laboratórios de informática do SEPT
▫ Foram efetuadas trocas de equipamentos com defeito e formatação de todas os computadores,
conforme comunicado em boletim;
▫ Foram mantidos todos os softwares que já estavam instalados anteriormente, apenas atualizados para versões mais recentes;
▫ A pedidos de alguns professores que se manifestaram, foram executadas algumas alterações na
imagem padrão das maquinas, como por exemplo:
Dual boot Windows 7 e Ubuntu
Padronização de todos os laboratórios (As imagens são idênticas em todas as maquinas de qualquer laboratório)
Alteração das senhas de administrador.

Observação do Técnico em Informática
do SEPT: Durante o processo de manutenção, notamos que várias maquinas estavam
com os cabos de energia e mouse desplugados. Acredita-se que isso esteja ocorrendo devido a necessidade dos alunos de ligarem seus notebooks na energia e utilizarem
o mouse. Isso não é um problema, porém,
a orientação é para que liguem novamente
os dispositivos.

Página 7, Boletim SEPT, nº 07-15

INFORMAÇÕES GERAIS
 O profissional terceirizado conhecido no SEPT por Sr. Luciano está se desligando do quadro de empregados da empresa CDN a partir do mês de agosto. Assim, a empresa de manutenção está indicando um substituto que trabalhará no Setor
 Diversos profissionais de manutenção se encontram no SEPT realizando manutenção em
geral
 Todos os arquivos colocados nos notebooks e nas máquinas devem ser gravados em dispositivos e pastas apropriadas, pois esses serão formatados constantemente.

Espaço da Direção
FORMATURA
No dia 07 de agostos acontecerá a formatura do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da
Qualidade, as 20h, no Setor de Ciências Sociais e Aplicadas. A princípio serão 15 formandos
que estarão recebendo o grau de Tecnólogos em Gestão da Qualidade.

FEIRA DE CURSOS E PROFISSÕES DA UFPR
A tradicional Feira de Cursos e Profissões da UFPR realizar-se-á, neste ano, de 20 a 23
de agosto, no Setor de Educação Profissional e Tecnológica.
Os dias 20 e 21 serão destinados somente para visitas agendadas. Já os dias 22 e 23 serão
abertos ao público em geral. O horário de funcionamento será: quinta, sexta e sábado, das
9h às 18h; e domingo, das 9h às 16h.

Para mais informações sobre a feira, ou sobre o
agendamento das visitas, acesse o link abaixo:
http://www.feiradecursos.ufpr.br/

Aniversariantes do mês de Agosto
Gilson 06/08
Eliana Ieger 07/08
Rafael 14/08
Maria Lúcia 18/08
Dione Menz 21/08
Marcelo Losso 22/08
Noeli 29/08

