
6 de maio de 2015  

Nº 04-15 

Espaço dos Professores 

Professores do SEPT que concluíram o Doutorado recentemente: 

 

 Beatriz Accioly: Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPR. Linha de pesquisa: 

Paisagem e Análise Ambiental 

 Flávia Lucia Bazan Bespalhok: Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Lingua-

gens da Universidade Tuiuti do Paraná 

 Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares: Programa de Pós-Graduação em Clínica 

Cirúrgica da UFPR. Área de concentração: Informática no ensino e na pesquisa em cirur-

gia. 

Participação em Evento: 

 

 A professora Andreia de Jesus participará do II Seminário Nacional 

de Tecnologia e Dignidade Humana, em 14/05, no painel: 

  

Papel da Universidade para o desenvolvimento de pesquisas 

que integrem as temáticas: educação, trabalho, saúde e tecnologias. Dra. Sonia Maria 

Chaves Haracemiv— UFPR, Dr. Domingos Leite Lima Filho – UTFPR, Msc. Andreia de 

Jesus - UFPR. ▪ 

Espaço dos Cursos 

PETRÓLEO E GÁS 

 

Enem 

 

No último Enem, O Setor de Educação Profissional e Tecnológica classificou-se em 9º lu-

gar entre as escolas do Estado do Paraná, e em 2º lugar entre as escolas Federais do Pa-

raná. Parabenizamos os alunos do Curso Técnico em Petróleo e Gás que contribuíram para essa 

colocação.▪ 

Visita Técnica ao Museu da Mineropar 

 

No início do curso de Petróleo e Gás os estudantes  en-

tram em contato com o mundo do petróleo através da dis-

ciplina de Fundamentos da Engenharia do Petróleo. O con-

teúdo  apresenta conceitos fundamentais de como o pe-

tróleo e o reservatório de óleo foram formados há milha-

res de anos, sendo necessário o conhecimento de alguns 

conceitos geológicos. Com o intuito de aprofundar estes 

conhecimentos a Profa. Isabel Grova Wutkiewicz 

(Engenheira Química) promoveu no mês de Abril uma visi-

ta técnica ao Museu da MINEROPAR, em Curitiba, com os 

estudantes do primeiro ano. 
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A visita foi guiada por geógrafos da instituição que repassaram uma série de informações a 

respeito da formação das Bacias Sedimentares, relevo do Paraná, rochas e minerais. Além 

destas informações foi possível observar a Exposição de Minerais e Rochas Orville Derby, on-

de estão expostos exemplares de minerais e rochas de grande importância.▪ 

Serviço Geológico do Paraná - Mineropar Rua Máximo João Kopp, 274 - Bloco 3 – Santa Cândida 

Visita Técnica ao Parque Estadual do Guartelá e ao Parque Estadual de Vila Velha 

 

Nos meses de Março e Abril, os estudantes do segundo ano do Curso Técnico em Petróleo e 

Gás participaram de outras duas aulas práticas; sendo que uma delas foi a ida ao Parque Es-

tadual do Guartelá no Município de Tibagi (acompanhada pelos profs. Guimarães - química, 

Marion - biologia e Simone – geografia); e a outra no Parque Estadual de Vila Velha no Muni-

cípio de Ponta Grosa (acompanhada pelos profs. Guimarães – química e Marion - biologia). 

No Parque Estadual do Guartelá os 

estudantes puderam observar uma 

área de rico patrimônio natural e ar-

queológico da região do Canyon do Rio 

Iapó e vivenciar na prática uma aula de 

campo sobre as formações e geografia 

do relevo. Também desfrutaram de um 

banho de rio regado por uma chuva de 

verão.  

(Fonte: http://guia.gazetadopovo 

.com.br/passeios/parque-estadual-do-

guartela/535/) 

No Parque Estadual de vila Velha os atrativos naturais foram os Arenitos, 

que são formações rochosas que apresentam formas variadas, como: a 

taça, o camelo, entre outras; Furnas, que se caracterizam por grandes cra-

teras com vegetação exuberante e água no seu interior (lençol subterrâ-

neo) e Lagoa Dourada que possui este nome porque ao pôr do sol suas 

águas ficam douradas.  Tombado pelo Departamento do Patrimônio Históri-

co e Artístico do Estado em 1966, abriga uma fauna variada: lobos-guará 

(já raros), jaguatiricas, quatis, gatos-do-mato, cachorros-do-mato, iraras, 

furão, catetos, veados, tatus, pica-paus, pombas, perdizes, tamanduás-

bandeira e mirins, diversos tipos de aves, entre outros. http://

www.pontagrossa.pr.gov.br/parque-estadual-vila-velha ▪ 

LUTERIA 

 

O curso de Luteria foi novamente assunto de algumas reportagens: 

 

♪ Programa Vocação da UFPR de 01/04/15: https://www.youtube.com/watch?

v=VN7A_AfAtq8&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

 

♪ Programa Vocação da UFPR de 08/04/15: https://www.youtube.com/watch?

v=jWk4RMrqCxE  

♪ Entrevista com a aluna Andressa Brotto, no Alta Tensão TV: https://www.youtube.com/

watch?v=r6dpRqw7308   

♪ Entrevista do egresso Bruno Galli Nacli para a revista ―O comércio‖ de 08/04/15. ▪ 
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http://guia.gazetadopovo
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/parque-estadual-vila-velha
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/parque-estadual-vila-velha
https://www.youtube.com/watch?v=VN7A_AfAtq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VN7A_AfAtq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jWk4RMrqCxE
https://www.youtube.com/watch?v=jWk4RMrqCxE
https://www.youtube.com/watch?v=r6dpRqw7308
https://www.youtube.com/watch?v=r6dpRqw7308
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Espaço do Comitê de Pesquisa e Comitê de Extensão 

Coordenação Acadêmica 

Pesquisa 

 

No mês que passou, o Presidente do Comitê Setorial de Pesquisa reuniu-se com docentes in-

teressados na criação de novos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, para que represen-

tem as áreas de atuação ainda não contempladas pelos grupos existentes nos SEPT.▪ 

 

Extensão 

 

Neste mês, o Comitê Setorial de Extensão está recebendo a professora Andreia de Jesus para 

assumir sua presidência, tendo como suplente o professor Ary Giordani, e sendo secretariado 

pela servidora Gabriela Debas dos Santos. As dúvidas referentes à Extensão devem ser enca-

minhadas para o e-mail extensaoseptufpr@gmail.com. 

 

Parabenizamos e agradecemos a professora Juliane Martins pelo período que presidenciou o 

Comitê Setorial de Extensão, e por todos os trabalhos que foram executados.▪ 

Reunião com Coordenadores e Vice-

Coordenadores 

 

No dia 08 de abril a Pró Reitoria de Gradua-

ção e Educação Profissional (PROGRAD) e o 

Núcleo de Acompanhamento acadêmico vie-

ram até o Setor para realizar uma Reunião 

com os novos coordenadores e vice-

coordenadores dos Cursos do SEPT. As pro-

fessoras Arlete Ceccatto, Dione Maria Menz, 

Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto, o profes-

sor Robson Tadeu Bolzon, e as servidoras 

Madlaine Célia Lima e Sirlene das Neves 

participaram do encontro a fim de instruir os 

coordenadores e vice-coordenadores quanto 

às suas atribuições, e quanto aos trâmites 

básicos relacionados à coordenação.▪ 

Equipe de Técnicos 

 

A partir deste mês a equipe da Coordenação Acadêmica contará com a participação da servi-

dora Gabriela Debas dos Santos, e a Secretaria da Direção receberá a servidora Vera Lúcia 

Machado.▪ 

Novos professores 

 

O SEPT dá as boas vindas para os novos professores: 

 Professores Substitutos para o Curso de Luteria: Andreas Hellmann e Lucas Guilherme S-

chafhauser 

 Professora Efetiva de Língua Inglesa: Adriana Abrahim ▪ 

Professores Egressos 

 

A Coordenação Acadêmica agradece, em 

nome do Setor, às professoras Kelly Rafaela 

Otemaier, Michelle Tomassini Jacques e ao 

professor Homero Pampolini Jr pelo período 

em que estiveram lecionando no Setor e pe-

los trabalhos que nesse tempo foram desen-

volvidos.▪ 

Coordenação Administrativa 

Aviso aos Docentes 

 

Favor observar o prazo de 07 a 11 de maio 

para solicitação de recursos quanto à grade 

horária do segundo semestre de 2015. 
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Aniversariantes do mês de Maio 

07/05 ALINE CUETO 

15/05 JERONIZA 

16/05 SANDRO 

16/05  VERA 

17/05 ALLAN LIMA  

17/05 TEREZINHA 

20/05 ELISA  (PORTARIA) 

22/05 KOPY 

29/05 GISELLE 

Espaço da Direção 

Avisos da Coordenação Administrativa 

 

Insufilm 

A Coordenação Administrativa está programando para a segunda quinzena deste mês a ins-

talação de películas nas salas dos Blocos A e C, e a substituição das já existentes nos labora-

tórios de informática. 

 

Levantamento de demanda dos cursos 

Na Reunião do Conselho Setorial deste mês foi passado aos Coordenadores dos Cursos/

Projetos as instruções e formulários para que sejam levantadas as demandas relacionadas 

aos seus respectivos cursos, a fim de se criar um planejamento de trabalho para 2015/2016. 

Caso seja um Coordenador e não tenha recebido o e-mail, favor entrar em contato com a Co-

ordenação Administrativa.  

 

Carimbos e Cartões 

Já foram solicitados os carimbos e cartões para os novos Coordenadores, Vices e represen-

tantes dos COEs, conforme as respostas aos e-mails enviados. Caso faça parte da coordena-

ção e não tenha recebido o e-mail com os modelos de solicitação, favor entrar em contato 

com o Gilson Paiva na Seção Financeira. 

 

Dúvidas relacionadas ao patrimônio deverão ser encaminhadas para a Coord. Admi-

nistrativa através do e-mail gilsonpaiva@ufpr.br.▪ 

Formatura de Tecnologia em Luteria 

14/05 às 20h 

Auditório do Bloco C 

Formatura Sem Solenidade 

22/05 às 17h 

Auditório do Bloco C 

Notícias da UFPR 

Encontra-se aberto o Edital da 7ª SIEPE, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de outubro 

em Curitiba, e 8, 9 de outubro em Palotina. Nesse edital estão especificadas as informações 

referentes as inscrições de trabalhos no ENAF, EVINCI, EINTI e ENEC. Abaixo segue o link 

para acesso ao Edital, em que é possível acessar também a ficha de inscrição. 

http://www.siepe.ufpr.br/  

Para o esclarecimento de dúvidas é possível mandar e-mail para enaf@ufpr.br, ic@ufpr.br e 

enec@ufpr.br.▪ 

http://www.siepe.ufpr.br/



