04 de dezembro de 2015
Nº 12-15

Projeto para produção de material didático
proposto pela UFPR é contemplado
em Edital da CAPES
O projeto apresentado pelo SEPT/UFPR intitulado “Percepção da hidrografia no meio urbano e conscientização quanto à preservação dos corpos hídricos”, submetido ao Edital ANA-CAPES/DEB 18/2015, ficou entre
os 20 primeiros classificados, o que pode ser observado no link http://goo.gl/8F8ktJ.
O projeto tem como objeto a construção de uma página HTML, contendo uma sequência didática a ser trabalhada com estudantes do Ensino Médio, que objetiva a conscientização acerca da proteção e recuperação dos
corpos hídricos existentes no meio urbano.
A equipe envolvida na elaboração dessa proposta é formada por professoras de Biologia e Geografia do
curso Técnico em Petróleo e Gás integrado ao Ensino Médio do SEPT, e por professores e técnicos do Núcleo de
Educação à Distância do SEPT.

Os recursos didáticos serão moldados para utilização por
professores de diversas disciplinas do Ensino Médio, em ambientes
virtuais de aprendizagem e outros repositórios existentes nas escolas, com ferramentas e atividades adaptáveis a qualquer contexto
escolar ou geográfico dos municípios brasileiros. No desdobramento
da proposta está prevista a formatação de um sistema com base de
dados única, para centralizar informações a serem coletadas em
todo o Brasil.
A sequência didática orientará o trabalho com os estudantes na seguinte ordem, em quatro etapas:
Professoras Simone Valaski, Silvia Sparano Reich, Sandramara Kusano de Paula Soares e Marion do Rocio Foerster, do SEPT/UFPR, responsáveis pelo projeto.
Foto: Silvia T. S. Reich

 Etapa 1: discussão inicial sobre a alteração da paisagem durante o processo de ocupação de uma parte do território do município de Curitiba/PR, tendo como foco a hidrografia, a partir de um documentário em vídeo;

 Etapa 2: levantamento de indicadores da percepção dos estudantes sobre os corpos hídricos existentes no território em estudo, por meio de questionário impresso ou online;

 Etapa 3: construção de um jogo didático de mapeamento do território em estudo;
 Etapa 4: propostas de ações a serem praticadas pela comunidade escolar e do entorno da escola, elaboradas e
apresentadas pelos estudantes em formato de material impresso ou multimídia sobre a temática da recuperação e
preservação dos rios urbanos.

O prazo para desenvolvimento do projeto é de doze meses, iniciando pela elaboração dos recursos didáticos citados (documentário, questionário, jogo didático e produção de material) nos primeiros seis meses. Para a construção da página HTML são previstos mais quatro meses, e dois meses finais para a etapa de testes.
Texto: Silvia Teresa Sparano Reich (Mídias)
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Espaços da Pesquisa e Extensão
COMITÊ DE EXTENSÃO
INTERCAMBISTAS NA UFPR - UM BATE PAPO EM ESPANHOL
Em 17 de novembro de 2015, às 19h, aconteceu no Auditório do Setor o evento organizado pela
professora Valeria Verônica Quiroga. O evento contou com a presença de diversos intercambistas, entre
outros alunos os quais participaram do bate papo. Abaixo, veja as fotos tiradas pela professora coordenadora do evento.

Fotos: Valeria Verónica Quiroga

PROPOSTAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO SEPT PARA 2016
Estão em análise no CAEX (Comitê Assessor Extensão) as propostas de projetos de extensão
elaboradas pelos docentes do SEPT, submetidas para aprovação. Essas propostas já foram aprovadas no
Comitê de Extensão do SEPT, e agora aguardam a aprovação do CAEX. Abaixo estão listados os projetos
e seus objetivos.

Projeto: Construindo Saberes através do Computador e Internet – 1° Edição
Objetivo: Desenvolver em um ambiente escolar um
processo de inclusão sociodigital para a construção de
saberes (Essa proposta já foi aprovada no CAEX)

Projeto: Diálogos com a Gestão Pública - 2016
Objetivo: Propiciar à alunos dos cursos de gestão e
administração pública, bem como à gerentes públicos
e cidadãos interessados, conhecimento teórico associado a gestão de casos em organizações públicas de
Curitiba e Região Metropolitana .

Projeto: Educação Comunitária em Saúde - 1a Edição
Objetivo: Proporcionar conhecimento científico em
linguagem clara para a promoção da saúde e prevenção de doenças aos ACS e usuários das Unidades
Básicas de Saúde das Secretarias Municipais de Saúde de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

Projeto: ZiiP - Agência Experimental de Comunicação Institucional
Objetivo: Prestar assessoria em comunicação institucional aos parceiros da agência.

Projeto: Produção E Aplicação De Jogos Didáticos No Ensino Médio (1ª Edição)
Objetivo: Elaborar jogos didáticos com conteúdos relacionados às disciplinas de Física, Matemática, Biologia, Geografia e Português. (Essa proposta já foi aprovada no CAEX)

(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)
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Projeto: SecretariAÇÃO - 1ª Edição
Objetivo: Realizar ações extensionistas com o foco na formação e na atuação do profissional de Secretariado, com
temas de interesse da área empresarial, para o público jovem pertencente à instituição parceira – ONG Elo, alunos
do curso de Secretariado e de outros cursos da UFPR que tenham interesse em realizar as atividades de cursos e
oficinas, bem como funcionários das empresas parceiras da ONG Elo. (Essa proposta já foi aprovada no CAEX)

Projeto: Vivenciando a Excelência na Gestão (1a. Edição)
Objetivo: Adequar a certificação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade à versão 2015 da norma
ISO 9001 e expandir o conhecimento adquirido, aplicando-o em empresas de pequeno porte, em parceria com a
empresa "Conquista".

COMITÊ DE PESQUISA
 A professora. Adriana Cristina Sambugaro de Matos Brahim foi eleita vice-presidente do Comitê Setorial de Pesquisa. O presidente do comitê agradece a Profa. Jeroniza Nunes Marchaukoski pelo período
que atuou como vice-presidente e da as boas vindas a Profa. Adriana.

 O professor Thiago Corrêa de Freitas parabeniza o professor Mauro Antonio Alves Castro pela publicação do artigo “Regulators of genetic risk of breast cancer identified by integrative networks analysis” na
revista Nature Genetics, a qual é uma publicação de alto impacto e referência na área.

 O Prof. Pedro Rodrigues Torres Junior conclui o projeto de pesquisa Classificação e medição de tráfego na internet.

 A Profa. Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim apresentou o projeto de pesquisa O ensino de
inglês nos cursos superiores de tecnologia em secretariado e comunicação institucional: diagnóstico e
possibilidades de melhoria.
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Espaços dos Cursos
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
CENTRO ACADÊMICO E COORDENAÇÃO DO TCI PROMOVEM JORNADA

A 1ª Jornada de Comunicação Institucional aconteceu entre 10 e 12 de novembro de 2015 no auditório do SEPT. A necessidade de retomar um evento acadêmico no curso fez com que alunos, centro
acadêmico e a coordenação do TCI se mobilizassem a realizá-lo.
O evento trouxe oito palestrantes de diferentes áreas de interesse da Comunicação Institucional e
promoveu mesa-redonda e conversa com profissionais ao longo dos três dias de encontro, que contou
com 106 participantes.

Palestras
Após a abertura da jornada pela coordenadora do curso, professora Flávia Lúcia Bazan
Bespalhok, a assessora de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde Quitéria Brevilheri e a
assessora de imprensa da Secretaria Estadual de
Segurança Pública Luciana Cristo falaram sobre
assessoria em instituições públicas, com a mediação da professora Juliane Martins. A segunda palestra do dia foi com o sócio da Agência Hop, o
publicitário Lucas Dieter, voltada a sua história de
empreendedor na área.

No dia 11, o técnico em eventos Luan Aurélio Catarina, também aluno do curso, e a
professora do Instituto Federal do Paraná
(IFPR) Patrícia Meyer, especialista em Comunicação Institucional, contaram um pouco
das experiências deles como profissionais da
área de eventos e em comunicação integrada, respectivamente. A segunda palestra foi
com o representante do WordPress em Curitiba Daniel Kossmann.

Daniel Kossmann fala sobre WordPress (foto de Camila Weber)
Lucian Woytovicz da “Prefs” (foto de Isabela Peasson)

O último dia da jornada começou com um dos social media da Prefeitura de Curitiba, Lucian Woytovicz, que contou sobre a trajetória da “Prefs”, como é chamada no facebook. Encerrando o evento, o
fotógrafo Gustavo Jordaky falou do projeto “Humans of Curitiba”, baseado no registro de imagens e histórias de pessoas da cidade, que também são divulgadas na rede social.
Informações: http://semanatci.wix.com/jornadatci
Texto: Professora Juliane Martins
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NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

PALESTRA AOS ALUNOS DO TNI
O palestrante Alder F. Spindler, que atua na área
condominial desde 1994, veio ao SEPT compartilhar suas experiências com os alunos do TNI. O
tema do qual tratou é de grande interesse profissional para esses estudantes, já que se trata de
uma área de trabalho promissora para Negócios
Imobiliários.
Foto: Silvana Maria Carbonera

VISITA AO
PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ

Alunos durante a visita. Foto: Simone Valaski

A turma de formandos do TNI e a turma de calouros
do TGQ visitaram o Parque Estadual do Guartelá, que
fica em Tibagi, no dia 14 de novembro de 2015, acompanhados da professora que organizou a visita,
Simone Valaski.

GESTÃO DA QUALIDADE
VISITA AO MOINHO DE TRIGO HERANÇA HOLANDESA
E AO PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ
Além da visita ao Parque Estadual de Guartelá, a turma de calouros também fez visitas ao Moinho
de Trigo Herança Holandesa (em Ponta Grossa) e ao Parque Histórico de Carambeí. As visitas aconteceram no dia 21 de novembro de 2015, novamente com a supervisão e organização da professora Simone
Valaski.

Alunos durante a visita. Foto: Simone Valaski

Alunos durante a visita. Foto: Simone Valaski
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PETRÓLEO E GÁS
OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

No último dia 27 foi divulgado o resultado da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP
2015. Nessa edição, dois alunos do SEPT foram premiados
com medalhas e quatro com menções honrosas:
 ISABELA BONATO PEREIRA (2º ano) - Medalha de Prata
 GUILLIAM CESAR CELLI CARZINO (2º ano) - Medalha de Bronze
 ANDREA ALEXANDRA SANEZ OQUENDO (1º ano) - Menção Honrosa
 FABRITI RIVELTO SOKOLOWSKI (1º ano) - Menção Honrosa
 MATHEUS NOGUEIRA BONOTE (3º ano) - Menção Honrosa
 STEPHANIE DALMAZO MERISIO (1º ano) - Menção Honrosa

VISITAS TÉCNICAS
No mês de novembro, os alunos do Petróleo e Gás participaram de três visitas técnicas:

ELETROLUX
No dia 20, os alunos do 2º visitaram a empresa Electrolux, no bairro Guabirotuba, onde tiveram a oportunidade de conhecer desde a linha de produção até os laboratórios da empresa. Os alunos foram acompanhados
pela professora Janaina Schoeffel.

PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ
No dia 28, os alunos do 3º ano visitaram o Parque
Histórico de Carambeí, com parada na Serra de
São Luis do Purunã. Eles foram acompanhados
pelas professoras Simone Valaski e Marion Foerster, e por monitores do curso de Graduação em
Geografia.

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
No dia 30, os alunos do 3º ano visitaram o Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul, operado pela
subsidiária Transpetro. Os alunos foram acompanhados pelo professor Guimarães.
Textos: Vice-coordenadora do Curso Professor Janaina Schoeffel
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PRODUÇÃO CÊNICA
LONGA-METRAGEM “IVÁN”
Guto Pasko, egresso da UFPR e formado em Produção Cênica (2013), é diretor do filme IVÁN,
cuja estreia em Curitiba aconteceu em 26 de novembro de 2015. O filme retrata a história de um refugiado
da 2ª Guerra Mundial. Para mais informações sobre e onde assisti-lo, acesse a reportagem publicada no
site da UFPR, ou a página oficial do filme.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
EXTENSÃO DO TACS

Foto: Izabel Ferreira

Os alunos do 2º ano do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde participaram dos Eventos de
Extensão “Saúde da Mulher e Doenças Crônicas” e
“Saúde do Idoso”, respectivamente nos dias 20 e 27 de
novembro deste ano. Esses eventos foram direcionados
aos Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Matinhos, e realizados nas dependências da UFPR LITORAL. A coordenadora do evento, professora Izabel Ferreira, ressalta a importância de compartilhar saberes entre profissionais e alunos.
Texto: Izabel Ferreira

LUTERIA
 No dia 24 de novembro, o professores Thiago Corrêa de Freitas, Lucas Guilherme Schafhauser e o
discente Thales Gonçalves Barros participaram ao vivo do Programa Toda Tarde da TV Transamérica
divulgando o curso de Luteria da UFPR.
 A apresentação dos instrumentos dos alunos formando
aconteceu nos dias 25 e 27 de novembro, sendo o assunto de duas notícias no portal da UFPR. Visite as
páginas a seguir para ver as notícias: http://goo.gl/
uDxaE5 e http://goo.gl/5pdtO6.
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Espaços dos Professores e Técnico-Administrativos
 De 4 a 6 de novembro a professora Janaina Schoeffel
participou do IX Encontro Nacional de Análise Matemática e Aplicações - ENAMA, que ocorreu na Unioeste, em
Cascavel. Nessa oportunidade a docente apresentou,
em formato de pôster, o trabalho intitulado “Estudo de
um Modelo Dispersivo não Linear para Ondas Internas”.

 No mês de novembro, a servidora Gabriela Debas dos Santos foi aprovada no Programa de PósGraduação em Línguística da Universidade Federal de Santa Catarina, para início do próximo ano. A
área de concentração a qual estudará é Linguística Aplicada, e sua linha de pesquisa é Ensino e Aprendizagem de Língua Materna e Língua Estrangeira.

 A professora Beatriz Accioly, coordenadora do Curso
de Tecnologia em Negócios Imobiliários, participou do
Concurso Cultural Uso do Automóvel na Cidade, promovido pela Prefeitura de Curitiba. De 38 projetos inscritos no concurso, o projeto submetido pela professora
Beatriz foi selecionado em 3º lugar. O prêmio ganho por
sua colocação foi uma bicicleta elétrica, e a cerimônia
de premiação aconteceu no Salão de Atos do Parque
Barigui, no dia 03 de dezembro de 2015. O certificado
recebido pela participação foi entregue pelas mãos do
prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet.

Coordenação Acadêmica
CONCURSOS REALIZADOS
Durante o mês de novembro a Coordenação Acadêmica do Setor organizou a realização de quatro concursos para admissão de novos professores no SEPT. O servidor responsável por essa organização foi Allan Rodrigues de Lima, o qual esteve apoiando as bancas na realização dos concursos, nas diversas etapas de execução. Abaixo, veja a lista dos aprovados, por área de atuação.


Alexander Robert Kutze - Informática / Linguagem de Programação



Isabel Romero Grova Wutkiewicz - Engenharia Química



João Eugênio Marynowski - Informática / Banco de Dados



Renato Picelli Sanches - Engenharia Mecânica
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Coordenação Administrativa
INFORMAÇÕES GERAIS
 Foi apresentado na plenária do 26 de novembro de 2015, convocada pela direção, o relatório das contas orçamentárias de 2015. Na ocasião, foram demonstrados o orçamento anual e como são utilizados
os recursos para manutenção corrente do SEPT;
 A Seção Orçamentária informa que este ano conseguimos utilizar aproximadamente 98% do recurso do
Setor;
 Sobre as demandas solicitadas no planejamento 2015/2016, realizado no início deste ano junto as coordenações de Cursos, foi possível atender aproximadamente 90% dos pedidos. Aqueles que não foram
atendidos, tiveram problemas com empresas notificadas ou com restrições de documentação.

Biblioteca do SEPT
INFORMAÇÕES GERAIS


No mês novembro foi finalizada a pintura de todos os espaços da Biblioteca do SEPT.



Foi realizada a troca dos guarda-volumes para utilização dos alunos. Os armários novos tem maior
capacidade para armazenamento, são mais seguros e, com isso, facilitam e tornam melhor a utilização pelos usuários.

Espaços da biblioteca após pintura.

Espaços da biblioteca após pintura.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA EM JANEIRO:
Das 09h às 19h

À direita, Novos guardavolumes.
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Direção do SEPT
FACE DO SEPT
Convidamos a todos para visitar e curtir nossa página no Face: https://goo.gl/5OOEil .

BOAS VINDAS!

VESTIBULAR UFPR

O SEPT recebeu duas novas servidoras as
quais farão parte de nossa equipe de técnicoadministrativos. Rosângela Rosso Garcia é
Assistente em Administração, e dará apoio ao
Setor na unidade Apoio Administrativo. Naiana
Zocche Sato também é Assistente em Administração, e está lotada na Biblioteca do
SEPT, no Sistema de Bibliotecas da UFPR.

Nos dias 6 e 7 de dezembro de 2015, domingo e segunda-feira, acontecerá a segunda
fase do Processo Seletivo 2015/2016 da UFPR. O SEPT será um dos locais de prova,
portanto, estará fechado. Na segunda-feira
não haverá atividades no Setor.

TREINAMENTO REALIZADO PELO NAA
Nos dia 09 e 10 de dezembro de 2015, quarta e quinta-feira, das 13h30 às 17h30, o NAA
(Núcleo de Acompanhamento Acadêmico da UFPR) realizará um Treinamento para os servidores do SEPT. Na quarta-feira o Treinamento tratará sobre o SIE, e será coordenado pela servidora Sirlene. Na quinta-feira o assunto será Diplomas, e quem estará organizando será o servidor João Nilton.
É importante que todos os secretários de curso e coordenadores (e/ou vicecoordenadores) compareçam, uma vez que serão tratadas questões importantes à todos. Por
conta desse treinamento, a Secretaria Acadêmica do Setor não abrirá dos dias 09 e 10 de
dezembro, das 13h30 às 17h30.

RECESSO DE NATAL E FIM DE ANO
De acordo com Ofício Circular OF UFPR 006/15, no período de 24 a 31 de dezembro
de 2015 as atividades administrativas serão suspensas. O SEPT deseja boas festas!
Aproveitamos para lembrar a todos que no almoço do dia 15 de dezembro faremos nossa
confraternização. Quem quiser participar deve fazer contato, urgente, com a Noeli, nossa
festeira!
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DECORAÇÃO DE NATAL
O SEPT já está mais colorido com as decorações realizadas pelos servidores. Abaixo, veja fotos
das decorações. Caso queira, você também pode participar desse momento!

À esquerda, árvore de Natal
montada pela servidora Noeli
Zaquini. A sevidora pede a
colaboração dos que se interessarem para também decorarem
a árvore.
À direita, árvore de livros montada pela equipe da Biblioteca
do SEPT.

Aniversariantes do mês de Dezembro
Marly 02/12
Maria Estela 02/12
Pedro 03/12
Luiz Antonio Neves 05/12
Lídia 18/12
Bruno 26/12
Jean 31/12

