
3 de julho de 2015  

Nº 06-15 

Grade Horária para o 2º semestre de 2015 

Após o processo de elaboração da Grade Horária para o 2º semestre de 2015, que contou com a 

participação dos coordenadores dos cursos, a Grade Horária foi publicada no site do Setor, po-

dendo ser acessada por meio do link abaixo: 

http://www.sept.ufpr.br/gradeshorarias.html 

Nessa página é possível ter acesso das seguintes versões da grade: por curso, por sala e por 

professor. 

Direção do Setor 

REGIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

A Direção do Setor de Educação Profissional e Tecnológica relembra à toda Comunidade Se-

torial que está aberto, até 15 de agosto, o período para apresentação de sugestões de 

atualização do Regimento do SEPT. As sugestões devem estar de acordo com as regras 

descritas no Edital 004/2015 da Direção, enviado por e-mails para todos os servidores do Se-

tor e cujo acesso pode ser feito no link abaixo:   

http://www.sept.ufpr.br/wa_files/EDITAL_2004-2015.pdf 

http://www.sept.ufpr.br/gradeshorarias.html
http://www.sept.ufpr.br/wa_files/EDITAL_2004-2015.pdf
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Espaço da Pesquisa e Extensão 

COMITÊ DE PESQUISA 

 

O Comitê de Pesquisa do Setor conta com mais um grupo de pesquisa, chamado: 

EliTe - Laboratório de Estudos em Educação, Linguagem e Teatro. 

As principais informações sobre o grupo podem ser consultadas no link http://dgp.cnpq.br/

dgp/espelhogrupo/9218776734493851 do CNPq. Os líderes são os professores Jean Carlos e 

Cristiane dos Santos Souza. As linhas de pesquisa são: 

1. Pedagogia das Artes Cênicas e Estudos Bakhtinianos: perspectiva dialógica; 

2. Teatralidade, Artes do Corpo e Estudos da Performance na Educação. 

Curso 

Quantida-

de 

Tecnologia em Análise e De-

senvolvimento de Sistemas 

(TADS) 530 

Tecnologia em Secretariado 465 

Tecnologia em Comunicação 

Institucional 320 

Tecnologia em Gestão da 

Qualidade 255 

Técnico em Petróleo e Gás 199 

Tecnologia em Negócios Imo-

biliários 197 

Tecnologia em Produção Cêni-

ca 166 

Tecnologia em Luteria 162 

Tecnologia em Gestão Pública 71 

Técnico em Agente Comunitá-

rio de Saúde 38 

Especialização em Engenharia 

de Software 22 

Mestrado em Bioinformática 20 

Total 2445 

    

Professores 240 

Aluna(o)s que mais  

emprestaram 

Daphane Maria Harrott 34 

Andrea Victoria R. Aze-

vedo 30 

10 títulos mais emprestados 

Química (Feltre) 127 

Fundamentos de economia 69 

As novas competências do profissio-

nal de secretariado  56 

Física: ensino médio 44 

Manual da secretaria 43 

Arquivo: teoria e prática 36 

Inteligência emocional no trabalho 33 

Introdução a teoria geral da adminis-

tração 22 

Arquivística temas contemporâneos 21 

Excelência no secretariado 21 

Biblioteca do SEPT 

Nesse último mês a Biblioteca do SEPT, representada pela bibliotecária Angela Mengatto, di-

vulgou as estatísticas referentes ao período de janeiro a maio de 2015. A primeira tabela lis-

ta os dez títulos que foram mais emprestados. Na sequência, a segunda tabela demonstra os 

números obtidos a partir da contabilização de empréstimos por cursos e, também, o número 

de empréstimo para professores. A terceira tabela, por sua vez, apresenta o nome dos alu-

nos com maior número de empréstimos durante esse mesmo período.  

Tabela 1 

Tabela 2 

Tabela 3 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9218776734493851
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9218776734493851
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Em 19 de junho de 2015 o Portal UFPR publicou em seu blog de notícias uma reportagem so-

bre o Curso Técnico em Agente Comunitário do SEPT. As professoras Dione Menz 

(coordenadora de Políticas de Educação Profissional - Copep) e Izabel Ferreira (coordenadora 

do curso) foram entrevistadas e falaram sobre o curso e suas especificidades relacionadas à 

cidadania. 

 

Imagem publicada pela Assessoria de Comunicação Social da UFPR 

A reportagem intitulada Curso técni-

co em Agente Comunitário de Saú-

de inclui e ensina cidadania pode 

ser lida na íntegra por meio do link 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/

noticias/curso-tecnico-em-agente-

comunitario-de-saude-inclui-e-ensina-

cidadania/. 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Dois grupos de alunos do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Insitucional foram 

premiados no Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação), que acon-

teceu no Intercom Sul 2015, Congresso da Comunicação na Região Sul, realizado na Univille, 

em Joinville/SC. 

 

O primeiro grupo, composto pelas alunas Amariles 

Taets, Luciana Schuartz, Mayara Mayumi, Simone 

Medina, e pelo aluno Wendel Faria, foi orientado 

pela professora Maura Regina Franco e premiado 

em primeiro lugar na modalidade embalagem com 

a Caixa de leite lúdica para crianças. 

 

 

Imagem publica pela Assessoria de Comunicação da UFPR 

Espaço dos Cursos 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

 
De acordo com a Portaria 051/2015 PROGRAD, de 02/06/2015, o ajuste curricular 

do Curso de TNI foi aprovado. Por meio desse ajuste, a disciplina NI067 - Trabalho 

de Conclusão de Curso - passou a ser optativa, não sendo mais condição obrigatória 

para término do curso. 

Esse ajuste curricular se aplica a todos os alunos que ingressaram de 2009 para cá, abran-

gendo todos os currículos vigentes. A carga horária atribuída ao TCC foi distribuída entre as 

disciplinas de Projeto Interdisciplinar I, II e III, que passarão a ter respectivamente 90h, 90h 

e 120h. No entanto, alunos que já cursaram anteriormente essas três disciplinas com a carga 

horária menor não necessitarão de nenhum tipo de complementação, conforme Plano de A-

daptação Curricular. 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-tecnico-em-agente-comunitario-de-saude-inclui-e-ensina-cidadania/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-tecnico-em-agente-comunitario-de-saude-inclui-e-ensina-cidadania/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-tecnico-em-agente-comunitario-de-saude-inclui-e-ensina-cidadania/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-tecnico-em-agente-comunitario-de-saude-inclui-e-ensina-cidadania/
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GESTÃO DA QUALIDADE 

 

TGQ avalia desempenho do Curso 

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade está com a sua sexta 

edição da avaliação semestral em andamento. Esta atividade busca medir a satisfação dos 

alunos com relação ao desempenho da coordenação, secretaria, disciplinas e pro-

fessores. Os resultados ajudarão a construir uma série histórica que permite acompanhar a 

evolução do curso, bem como, apresentar evidências que auxiliam o colegiado a reformular o 

projeto pedagógico e reivindicar aos departamentos competentes melhorias para as condi-

ções de ensino. 

 

Aluno do TGQ irá apresentar pesquisa na Argentina 

A Aluno André Camargo, veterano do TGQ, irá apresentar os resulta-

dos de pesquisa na XXIII Jornada de Jovens Pesquisadores da 

Associação de Universidades Grupo Montevideu (AUGM), a realizar-

se nos dias 25, 26 e 27 de agosto na Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), na Província de Buenos Aires, Argentina. O trabalho foi um dos 

quinze selecionados pela UFPR para ser apresentado no evento. O estudo 

trata da elaboração de metodologia para avaliação do curso baseada em 

competências, utilizando como referência o modelo adotado pela Comuni-

dade Europeia.  

O estudo faz parte da linha de pesquisa qualidade em serviços em Instituições públicas e privadas, coordena-

da pelo professor Dr. José Elmar Feger, e conta com a participação, além do André, de outros alunos de iniciação 

científica, Nicole Mottin e Gustavo Muggiati Santos, também alunos do TGQ. A pesquisa está integrada ao processo 

de certificação do curso segundo as normas ISO 9000, projeto de extensão coordenado pelo professor Dr. Arnaud 

Bonduelle, e visa a criação de indicadores que permitam monitorar o desempenho do curso e orientar a sua melhoria 

contínua. 

 

Alunos do TGQ realizam visita à Carambeí 

No dia 13/06/2015 os alunos do TGQ (formandos e veteranos) realizaram 

uma visita à cidade de Carambeí, próximo à Ponta Grossa. O objetivo foi 

conhecer o processo informatizado de ordenha em uma das fazendas associa-

das à Cooperativa Batavo, que também possui um moderno biodigestor.  Os 

alunos conheceram o Parque Histórico de Carambeí, que retrata os primórdios 

da colonização holandesa na região. Nas dependências do parque foi realizada 

uma palestra na qual o coordenador florestal e ambiental da Cooperativa Ba-

tavo, Sr. Pieter Maurits van der Meer, apresentou a história da cooperativa e o 

atual sistema de gestão integrado. 

Imagem publica pela Assessoria de Comunicação da UFPR 

O segundo grupo, composto pelas alunas Aline 

de Oliveira, Isabela Louise da Silva, Lorena Bel-

lé Pires, Mariana Reche Salgado e Renata Mo-

rais Rodrigues dos Santos, foi orientado pela 

professora Flávia Bespalhok e premiado pelo 

videoclipe Gives you hell. 

Em 9 de junho de 2015 a Assessoria de Comunicação Social da UFPR publicou no Portal da 

UFPR, no blog de notícias, uma reportagem sobre as premiações e outras participações dos 

estudantes do Curso no Intercom Sul 2015. Acesse http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/

noticias/alunos-de-comunicacao-institucional-sao-premiados-no-expocom-2015/ para ler a 

reportagem na íntegra. 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/alunos-de-comunicacao-institucional-sao-premiados-no-expocom-2015/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/alunos-de-comunicacao-institucional-sao-premiados-no-expocom-2015/
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Coordenação Acadêmica 

TESTES SELETIVOS 

 

No mês de junho foram concluídos 4 testes seletivos para professores substitutos do Setor: 

 Para a área de Informática classificou o prof. Alex Matheus Porn 

 Para a área de Língua Francesa, para a licença maternidade da profª Maria Estela dos 

Santos Lima, classificou-se a profª Louise Bianchi 

 Para a área de Gestão Pública, para a licença maternidade da profª Clecí Körbes, classi-

ficou-se a profª Patrícia Menezes de Oliveira 

 Para a área Gestão e Administração classificou-se o prof. Albino Mileski Junior. 

 

Desejamos Boas-vindas aos professores que estão ingressando no Setor. 

Esse evento intercultural teve como objetivo difundir a cul-

tura latino americana, a importância do conhecimento da 

cultura estrangeira, e a inter relação que existe entre os 

povos, conhecendo o que está sendo feito no Gibi em lín-

gua hispana e em língua portuguesa no Brasil e, especial-

mente em Curitiba. 

SECRETARIADO 

 

Expo Gibi 

Durante os dias 8 e 15 de maio aconteceu, nas dependências do SEPT, o evento “Expo Gibi” 

- organizado pela professora de Lidia Beatriz Selmo de Foti. No evento, houve a exposição de 

alguns autores de quadrinhos latino-americanos e suas obras, assim como a instalação da 

linha do tempo de evolução dos “gibis” na América Latina e no mundo. Também aconteceram  

palestras de José Aguiar (quadrinho folia), Maristela Garcia (diretora da “Gibiteca” de Curiti-

ba), Liber Paz ( professor e autor de quadrinhos da UTFPR), e “Gian Dantón” (autor de rotei-

ros de quadrinhos). 

Informações Gerais 

» Apresentou-se no SEPT o servidor Alysson Rafael Machado de Deus, aprovado em concurso no 

cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, que nos dará suporte na área de informática. 

» A partir de 01/07/2015 o e-mail: suporte.sept@ufpr.br estará funcionando normalmente. Ou 

seja, a partir dessa data todos os pedidos referentes à informática, telefone, impressoras e CCE devem 

ser feitos por esse canal. 

» O servidor Alysson está concluindo a demanda dos softwares que estão sendo utilizados nos la-

boratórios de informática e as máquinas serão formatadas. Conforme informado em reunião do Conse-

lho Setorial, aqueles que tiverem interesse na instalação de softwares nos laboratórios de informática 

para o segundo semestre de 2015, e que já possuam as licenças, ou que sejam softwares livres, favor 

repassar as informações para o e-mail suporte.sept@ufpr.br. Para a instalação de outros softwares que 

ainda precisam de licença, favor entrar em contato com o coordenador do seu curso, pois já foi feito o 

levantamento de demandas do Setor. 

Coordenação Administrativa 

mailto:suporte.sept@ufpr.br
mailto:suporte.sept@ufpr.br


Informações Gerais 

» O e-mail institucional da UFPR ganhou maior destaque com o novo modelo chamado Zimbra. Estamos 

utilizando esse e-mail para entrar em contato com os servidores para enviar comunicados e avisos. Re-

forçamos a importância de se familiarizar com esse sistema. Caso haja algum problemas com a comuni-

cação (envio e recebimento de e-mail’s) favor comunicar a esta coordenação a fim de que possamos 

encaminhar as ocorrências ao CCE. 
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Aniversariantes do mês de Junho 

Espaço da Direção 

Ana Maria (mídias)   05/07 
Marlene Lemes   06/07 

Pricila   19/07 
Jorge   21/07 

Serviços realizados 

» Foi concluída uma etapa de pequenos 

reparos no estacionamento dos Alunos: 

confecção de mureta de contenção, dreno, 

retirada de guarita que estava sem funciona-

lidade e colocação de pedras para tampar os 

buracos que estavam causando diversos 

transtornos aos usuários. (fotos abaixo) 

Serviços em execução 

» Dentre as obras de revitalização do SEPT 

está sendo ampliado o corredor que dá 

acesso entre o estacionamento dos pro-

fessores e o pátio do Bloco A a fim de permi-

tir o trânsito mais confortável e ainda  estão 

sendo realizadas melhorias quanto ao acesso 

entre o Bloco A e B.  

 

» O Setor está se preparando 

para receber a feira de profis-

sões da UFPR em Agosto. Por is-

so, diversos reparos de manuten-

ção estão sendo executados. 

 

» Continuamos os contatos 

com a prefeitura de Curitiba 

para ser implantada a travessia 

elevada e o processo se encontra 

no Setor de Obras da Prefeitura 

de Curitiba para ser licitada. 

  


