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Nº 05-15 

Entenda como foi elaborada a Grade Horária de 2015 

Dados Gerais 

 
 

1°Sem/2015 2°Sem/2015 

Professores 93 90 

Disciplinas 313 280 

Atividades 664 430 

Salas 39 39 

Cursos 10 10 

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO 

 
1) Solicitação de envio da disponibilidade dos professo-
res 
2) Solicitação de envio da oferta do semestre pelos co-
ordenadores 

3) Lançamento dos parâmetros no sistema 

4)Processamento de dados 

5) Análise da prévia pelos coordenadores do curso 

6) Realização dos ajustes necessária 

7) Divulgação da prévia pelos coordenadores do curso 

8) Período para envio dos recursos 

9) Análise dos recursos e realização dos ajustes 

10) Homologação da grade horária 

11) Divulgação da grade horária oficial 

PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO 

 
▫ Indisponibilidade dos professores 

▫ Indisponibilidade das turmas 

▫ Necessidade de subdivisão de disciplinas (línguas, au-
las práticas e uso da laboratórios) 

▫ Disciplinas que devem ocorrer ao mesmo tempo 
(línguas e optativas) 

▫ Disciplinas que devem ser sequenciais ou não sequen-
ciais 

▫ Necessidade de uso de laboratório 

▫ Disciplinas que devem ocorrer no início ou no fim da 
aula 

▫ Disciplinas com aulas concentradas ou não-
concentradas 

Professores que solicitaram bloqueio 

 
 

Com  
atribuição 

Solicitaram 
bloqueio 

% 
 

1° Semestre 2015 93 58 62% 

2° Semestre 2015 90 55 61% 
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Espaço dos Professores 

Participação em Eventos 

 

 A professora Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim participou, no dia 14 de 

maio, da sexta edição do IV Fórum de Produção Discente, que aconteceu de 11 a 15 

de maio, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR. Esse fórum, por 

sua vez, objetiva apresentar projetos de Mestrado e Doutorado de pesquisadores, e conta 

com a participação de professores debatedores da UFPR e de Institutos de Ensino Superi-

or. Nesse evento, a professora Adriana participou como debatedora do projeto de pes-

quisa de Mestrado da autora Edna Marta Oliveira da Silva, intitulado “Os games e a a-

prendizagem de língua inglesa sob a ótica do Conectivismo”. 

 A professora Rafaela Montovani Fontana esteve dos 

dias 25 a 29 de maio em Helsinki, na Finlândia, para 

participar de uma conferência internacional na área de 

Desenvolvimento Ágil de Software: XP2 015 - 16th 

International Conference on Agile Software De-

velopment. Nesse evento, apresentou dois trabalhos 

relacionados à gestão de processos ágeis de software, 

intitulados: "From Sprints to Lean Flow: Management Strategies for Agile Improvement" e 

"Management ambidexterity: A clue for maturing in agile software development". 

Espaço da Pesquisa e Extensão 

OFICINA DE PESQUISA E EXTENSÃO NO SEPT 

 

Os Comitês Setoriais de Pesquisa e Extensão, em ação conjunta com a Coordenação Acadê-

mica e com a Direção do Setor, estão organizando uma Oficina que tratará de dois aspec-

tos muito importantes para as políticas de pesquisa e de extensão do Setor. No âm-

bito da pesquisa, a intenção é trabalhar aspectos relevantes para a criação de grupos de pes-

quisa e de pós-graduações lato sensu no Setor. Já em se tratando da extensão, o foco é uma 

atividade prática para o uso do SIGEU e uma fala sobre os processos da extensão. Como a 

oficina está em fase de planejamento, data e horário ainda dependem de confirmação e os 

docentes serão convidados por e-mail.  

PESQUISA 

 
Foi criado um novo grupo de pesquisa no SEPT cha-

mado “Inteligência artificial aplicada à Bioinfor-

mática”, tendo como líderes do grupo o professor Ro-

berto Tadeu Raitzz e a professora Jeroniza Nunes Mar-

chaukoski. As linhas de pesquisa do grupo são: 

 Algoritmos evolutivos e aprendizagem de máquina 

em Bioinformática 

 Banco de dados e mineração de dados em Bioinfor-

mática 

 Bioinformática e biologia de sistemas 

EXTENSÃO 

 
O Comitê Setorial de Extensão recebeu em maio a 

nova presidente e representante no CAEX 

(Comitê  Assessor de Extensão), a professora An-

dreia de Jesus, do Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A partir 

de maio, portanto, a professora Andreia é quem or-

ganiza as reuniões e presidencia o Comitê Setorial. 

Para tirar qualquer dúvida sobre o Comitê ou entrar 

em contato com ela, seu e-mail é: 

 aj_ufpr@yahoo.com 
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Espaço dos Cursos 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

 

No dia 05 de maio o professor Marcelo Losso promoveu aos alunos do Curso Superior de Tec-

nologia em Negócios Imobiliários uma palestra com o Corretor de Imóveis Roberto Infan-

te Bonatto. Em sua palestra o corretor atuante no Sindimóveis PR tratou sobre o intercâm-

bio no mercado imobiliários nos Estados Unidos, e ainda fez alguns esclarecimentos so-

bre o Sindimóveis e as formas de participação dos corretores. 

 

LUTERIA 

 

No dia 09 de maio o egresso do Curso Superior de Tecnolo-

gia em Luteria Lucas Guilherme Schafhauser (e atual-

mente professor substituto do SEPT) junto com o aluno Rô-

mulo de Almeida tiveram a oportunidade de apresentar 

as violas brasileiras (também chamadas de viola caipira) 

que construíram durante o curso para o renomado instru-

mentista Almir Sater. 

Almir Sater dispôs de um tempo entre a passagem de som e 

o início do seu show no Teatro Guaíra para receber Lucas e 

Rômulo. Ele tocou em ambos os instrumentos e, de maneira 

geral fez uma avaliação bastante positiva dos instrumentos. Crédito da foto Prof. Aloisio Schmid. 

Á esquerda Rômulo, ao centro Almir Sater e à 

direita Lucas. 

 O professor Thiago Corrêa de Freitas participou do even-

to  Brazilian Physical Society Meeting - XXXVIII ENFMC, que 

aconteceu em Foz do Iguaçu, de 24 a 28 maio, que contou com a 

participação de 4 cientistas que já receberam o prêmio Nobel. Junto 

da professora Adriana R. Lopes e do professor Marcio H. F. Bettega, do Departamento de 

Física da UFPR, o professor Thiago apresentou o painel intitulado “Investigations on iso-

mer and halogenation effects in electron collisions with hydrocarbons and halogenated mo-

lecules”. 

 Além da apresentação desse painel, o professor Thiago teve o artigo  “Electron collisions 

with 1-butene and 2-methylpropene molecules” publicado no Journal of Physics B junto 

com colaboradores do departamento de Física da UFPR. 

 A professora Fernanda Landolfi Maia, coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em 

Secretariado, participou do 6º Seminário Nacional de Sociologia e Política "Releituras 

Contemporâneas: o Brasil na Perspectiva das Ciências Sociais", na UFPR, de 20 a 22 de 

maio, apresentando o artigo "O trabalho do professor da universidade pública Bras-

il/Portugal: entre a intensificação individual e coletiva", pesquisa que se refere a 

parte dos resultados obtidos em tese de doutorado.  
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Alunos do TCI apresentam trabalhos no Intercom Sul 2015 

 
Seis trabalhos de alunos do Curso Superior de Tecnologia em Comunica-

ção Institucional (TCI) foram aceitos para apresentação durante o Inter-

com Sul 2015 – Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sul, que será realizado de 4 a 6 de junho na Univille (Joinville-SC). 

Na categoria Expocom (Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação) são quatro trabalhos. Na modalidade 

embalagem, “Caixa de leite lúdica para crianças”, das alunas Amariles Taets, Luciana Schuartz, Mayara Mayumi, 

Simone Medina e do aluno Wendel Faria, orientados pela professora Maura Regina Franco. “Andanças e olhares 

sobre a univer-cidade”, inscrito como ensaio fotográfico artístico, foi elaborado pela aluna Deisi Beatriz Barcik e 

orientado pela professora Flávia Bespalhok. 

Na área de audiovisual, as alunas Anelise Todt, Franciane Martins, Jessica Luz, Kezia Silva, Lucimara Gonçalves e 

Suzana Segalla, orientadas pelas professoras Flávia Bespalhok e Juliane Martins, apresentam, na modalidade progra-

ma laboratorial de TV, o trabalho “TQC”. Já o videoclipe “Gives you hell”, orientado professora Flávia Bespalhok, 

foi produzido pelas alunas Aline de Oliveira, Isabela Louise da Silva, Lorena Bellé Pires, Mariana Reche Salgado e 

Renata Morais Rodrigues dos Santos. 

Intercom Júnior 

Outra categoria aberta à participação de alunos no congresso é o Intercom Júnior. Nele serão apresentados dois 

trabalhos na modalidade Relações Públicas e Comunicação Organizacional. As alunas Andressa Flavia da Silva e Edu-

arda Soares Bastos, orientadas pelos professores José Elmar Feger e Juliane Martins, falam sobre o desenvolvimento 

e avaliação de um jornal mural para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, a partir do artigo 

“Comunicação interna nas organizações: uma experiência interdisciplinar no Curso Superior de Tecnolo-

gia em Comunicação Institucional”. O trabalho de conclusão de curso das alunas Ana Cristina Herrero de Morais 

e Rebeca Cristina Ruoso, orientado pela professora Juliane Martins, foi utilizado como base na elaboração do artigo 

“Grupo Reciclecel: um plano de comunicação em execução” a ser exposto no evento. 

 

 

SECRETARIADO  

 

Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado participam da organização 

de evento internacional 

 

Alunos do 3º e 5º período do Curso Superior de Tecnologia em 

Secretariado participaram na semana de 04 a 08 de maio do recep-

tivo do evento  "Third Brazilian Soil Physics Meeting - 3º En-

contro Brasileito de Física do Solo" ocorrido no Setor de Ciên-

cias Agrárias, promovido pelo  DSEA – SCA – UFPR. O evento con-

tou com  um público de 130 participantes e a língua oficial do even-

to foi o inglês, com  participantes da América Latina, Estados Uni-

dos, Europa e África.   

Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado participaram como responsáveis pelo re-

ceptivo bilíngue: inglês e espanhol. O cerimonial realizado ao longo da semana para anuncio da progra-

mação do evento ficou sob responsabilidade dos alunos do curso, sendo realizado em inglês. 

Para a coordenadora do curso, professora Fernanda Landolfi 

Maia, os eventos "são uma oportunidade para os alunos aplica-

rem na prática os conhecimentos obtidos ao longo do curso, 

característica fundamental dos cursos superior de tecnologia. 

Ressalto ainda, que estas atividades acabam tornando-se com-

plementares para o aprendizado tanto no que se refere a orga-

nização de eventos e cerimonial, quanto aos idiomas".  
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PETRÓLEO E GÁS 

O Curso Técnico em Petróleo e Gás fecha com chave de ouro a 

participação nas Olimpíadas Científicas de 2014. No dia 16 de 

maio ocorreu no campus Curitiba da UTFPR a premiação da 

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas – OBFEP, na 

qual os estudantes Amanda Letícia Partika Fabrin (Prata 

nacional – 3º ano), Isabela Bonato Pereira (Prata regional – 

1º ano), Tiago Dambiski Cecy (Bronze regional – 2º ano) e 

Pedro Henrique Vianna (Bronze regional – 1º ano) recebe-

ram suas premiações. 
A estudante Amanda recebendo sua premiação 

Também neste mês de maio foi feita a entrega da premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas – OBMEP 2014. Os alunos Davi Álefe da Costa Carneiro, Inácio de Souza Neto, 

Isabela Bonato Pereira, Mariana Marques da Cunha e Vinícius Evangelista Scarsi foram agraci-

ados, em nível nacional, com um certificado de Menção Honrosa. Em nome do CTP os profs. Guimarães 

(coordenador), Janaina (vice), Giselle e Adriano parabenizam os agraciados e incentivam a comunidade 

“SEPTniana” a se dedicarem aos estudos que com certeza colherão resultados positivos. 

PRODUÇÃO CÊNICA 

 

Participação na produção da Ópera A bela e fiel Ariadne 
 

Três alunas do Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica estão participando como maquiadoras 

da ópera “A bela e a fiel Ariadne”, organizado pelo Laboratório de Música Antiga da UFPR (LAMUSA). 

Cláudia Nogata, Vithoria Maria Lopes Scarinci e Yasmin Lice Correa Feliciano trabalharão na 

maquiagem de 8 solistas, 16 coralistas e 4 bailarinos. Além disso, farão a orientação para a maquiagem 

de cerca de 40 crianças de um coro infantil especial para um dia de apresentação. 

Este trabalho passou no edital da FCC, tem o apoio da PROEC e de outros setores da UFPR,  e um con-

vênio com a UFRGS. O trabalho será apresentado nos dias 12, 13 e 14 de junho, na Capela Santa Maria 

e prevê também o envolvimento com escolas públicas (versão infantil da ópera). 

Fotos da produção de 2014, disponível no link http://labdemusicaantiga.wix.com/ppgmusica#!fotos/c1ft7. 

Exposição Fotográfica 

No dia 09 de junho de 2015 acontecerá uma exposi-

ção fotográfica da produção das alunas e alunos da 

disciplina de Maquiagem Não Figurativa do Curso 

Superior de Tecnologia em Produção Cênica. A exposi-

ção acontecerá no Áquario SEPT (pátio da cantina), no 

horário do intervalo, das 19h40 às 20h.  

http://labdemusicaantiga.wix.com/ppgmusica#!fotos/c1ft7
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Aniversariantes do mês de Junho 

Espaço da Direção 

Coordenação Administrativa 

No dia 22 de maio a Direção do Setor promo-

veu uma Formatura Sem Solenidade na qual 

participaram 108 alunos formandos de diver-

sos cursos do Setor. 

Parabenizamos todos alunos pela 

conquista! 

Serviços executados e em execução 

 Estão sendo instaladas novas películas nas 

janelas das salas de aula de todos os blo-

cos 

 Foi concluída uma pequena porém impor-

tante reforma no quadro elétrico que ali-

menta as salas A05, A06, A07, A08 e A09. 

Antes da reforma ocorreram alguns trans-

tornos durante as aulas por conta do desli-

gamento de equipamentos como os proje-

tores. 

Avisos importantes 

 Aos coordenadores de curso: o prazo para 

entrega das demandas relacionadas aos 

cursos se encerra no dia 10 de junho 

 A Pró-Reitoria de Administração (PRA) 

lembra os servidores da importância de 

que cada um faça o seu inventário indivi-

dual. 

 

Arnaud    01/06 
Devonir    02/06 

Sávio    03/06 
Silvia    03/06 

Rafaela    06/06 
Maria Valéria    10/06 

Arno    12/06 
Valeria Verônica  15/06 

Lilian    16/06 
Silvana    18/06 
Razer    25/06 

Coordenação Acadêmica 

No mês de maio a Coordenação Acadêmica recebeu uma nova estagiária para compor sua 

equipe. A Andressa Emanoelle Schrank, aluna do Secretariado, está auxiliando a unidade na 

organização e atualização da documentação dos professores do Setor e também no cor-

reto arquivamento de documentos antigos. Dessa forma, ao longo dos próximos meses, 

é possível que a Coordenação Acadêmica entre em contato com alguns professores solicitan-

do documentos faltantes em suas pastas. 


