
Palavra do Conselho Editorial 

Espaço dos Docentes 

No final de 2014 houve mais uma professora do nosso Setor que concluiu sua pós-

graduação: 

 Fernanda Landolfi Maia: Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPR — linha de pes-

quisa: Sociologia do Trabalho. 

Espaço dos Cursos 

1º de março de 2015  

Nº 02-15 

 Prezados Colegas Servidores do SEPT! Neste ano de 2015, no mês de fevereiro, o 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica recebeu novos alunos ingressantes nos cur-

sos Técnicos e Tecnológicos oferecidos pelo Setor. A Semana de Recepção dos Calouros 

contou com a palestra da Direção, na qual o Diretor, a Vice-Diretora, e os Coordenadores 

dos cursos estavam presentes, a fim de recepcionar os novos alunos e instruí-los sobre o 

semestre letivo iniciado. Além disso, foram realizadas diversas palestras e eventos orga-

nizados pelas Coordenações e pelos Centros Acadêmicos do Cursos. No total, recebemos 

481 alunos ingressantes, distribuídos da seguinte forma: TGP 40 ingressantes, TNI 50 

ingressantes, TGQ 45 ingressantes, TPC 49 ingressantes, TCI 41 ingressantes, TSI 50 

ingressantes, TADS manhã e tarde 83 ingressantes, Petróleo e Gás 25 ingressantes, 

TACS 21 ingressantes, Luteria 29 ingressantes, Bioinfo 8 ingressantes e Especialização 

em Engenharia de Software 40 ingressantes.  

 Esperamos, nesse início de ano, que o ano letivo de 2015 seja próspero e traga 

bons frutos — não somente para os alunos ingressantes e aqueles que estão em forma-

ção, como também para os docentes e técnicos administrativos que fazem parte desse 

Setor da UFPR! 

LUTERIA 

 

 O Curso Superior de Tecnologia em 

Luteria foi tema de uma reportagem no 

programa Negócios da Terra, intitulada 

Tradição de Viola Caipira. Para assistir à re-

portagem, acesse o link http://

negociosdaterra.com.br/videos/?id=34099.  

PETRÓLEO E GÁS 

 

 No dia 27 de fevereiro o Curso Técnico em Petróleo e Gás recebeu a visita da Asses-

soria de Relações Internacionais da UFPR. Eles estiveram no Setor para fazer uma reuni-

ão com os pais e alunos do curso, a fim de exporem os programas de Mobilidade Acadêmica, 

vide http://www.internacional.ufpr.br/. 

 Referente a esse mesmo assunto, o assessor Professor Carlos José de Mesquita 

Siqueira está em conversação com o Professor José Luiz Guimarães para a implementa-

ção da internacionalização do curso. Em sendo efetivado o processo de internacionali-

zação, os alunos do Curso Técnico em Petróleo e Gás terão a possibilidade de fazer um 

intercâmbio no exterior, de acordo com as especificações estabelecidas pela Assessoria de 

Relações Internacionais. 

http://negociosdaterra.com.br/videos/?id=34099
http://negociosdaterra.com.br/videos/?id=34099
http://www.internacional.ufpr.br/
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Espaço do Comitê de Pesquisa e Comitê de Extensão 

 Os professores e professoras Adriano Rodrigues de Moraes, Giselle Munhoz Alves, Ma-

rion do Rocio Foerster, Simone Valaski e Thiago Corrêa de Freitas foram contemplados com 9 

bolsas das 40 disponíveis no Edital de Iniciação Científica da UFPR, com bolsas da Fundação 

Araucária em convênio com o CNPQ. Os orientandos serão alunos do Curso Técnico de Petró-

leo e Gás. 

 Encontra-se aberto até o dia 31 de março o Edital IC 2015/2016 para partici-

pação nos programas PIBIC, PIBITI, AF e IC Júnior. 

Espaço da Coordenação Administrativa 

 A Coordenação Administrativa do Setor, coordenada pelo servidor Renato Daher, rece-

beu, no mês de janeiro, dois novos funcionários para trabalhar no Apoio: Sandra Alves 

Tavares — atualmente responsável pela manutenção geral do Setor, e Jonathas Gomes de 

Medeiros — responsável pelo almoxarifado. 

SERVIÇOS REALIZADOS 

 

 Após o ataque de formigas que aconteceu 

no Setor, e no entorno do Centro Politécni-

co, atingindo a placa do motor do portão 

de acesso ao estacionamento, foram to-

madas providências a fim de reparar o 

problema. Para tanto, utilizou-se veneno 

para afastar as formigas e foi necessária a 

reconfiguração na placa do motor. 

 Durante o período das férias escolares foi 

realizada a pintura do Auditório Plácido e 

Silva — Bloco A. 

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO 

 

 Organização do Laboratório de Robótica na 

sala D21, acompanhado pelo Prof. Luiz An-

tonio Pereira Neves. 

 Os cabos dos projetores que estão com 

problemas estão sendo substituídos por 

cabos novos. 

 Reconfiguração dos controles do portão de 

acesso ao estacionamento do Setor. 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

 No dia 07 de março teve início a nova turma do curso de Especialização em 

Engenharia de Software. Dos 70 inscritos, 40 alunos foram selecionados. O curso existe no 

SEPT desde 2008 sob a coordenação do Professor Jaime Wojciechowski. É voltado à modela-

gem e desenvolvimento de software com aulas aos sábados, durante o dia todo. O público 

alvo são profissionais da área já atuando em empresas de desenvolvimento. 

AVISOS DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Os servidores e docentes que precisam RECONFIGURAR seus controles do portão de 

acesso ao estacionamento devem deixá-los no APOIO, no período compreendido entre  

7h e 23h, com identificação pessoal anexada ao objeto. 

 A retirada de qualquer material do APOIO (desde notebooks, projetores, até folhas sulfi-

tes) só pode ser feita por PROFESSORES e TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. Para a retirada 

de materiais em grande quantidade, solicita-se que o pedido seja requisitado com antece-

dência. 

 A reserva de Auditórios (Plácido e Silva e Bloco C) deve ser feita na Direção do Setor, 

presencialmente, via e-mail ou telefone, apenas por Professores ou Técnicos Administrati-

vos — lembrando que alunos não podem se responsabilizar pela reserva. No caso de even-

tos realizados por alunos, deve haver a responsabilidade de um professor.  
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Informes Gerais 

Aniversariantes do mês 

MARÇO 

05/03 Alinson 

06/03 Dieval 

13/03 Sandramara 

14/03 Allan Valenza 

19/03 Jaime 

20/03 Anna Beatriz 

22/03 Guimarães 

22/03 Francielle 

25/03 Rafael 

 Com o início das aulas a cantina do Setor voltou a funcionar. O horário de funciona-

mento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 21h. 

 No mês março serão realizadas as Eleições para Coordenadores e Vice-Coordenadores 

dos cursos Tecnologia em Negócios Imobiliários, Tecnologia em Luteria, Tecnologia em Co-

municação Institucional, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Secretariado, 

Tecnologia em Produção Cênica e Técnico em Petróleo e Gás, e também para  

Representantes no Conselho Setorial. 

 A Avaliação de Desempenho de 2015, que é um instrumento utilizado pela Universidade 

para mensurar os trabalhos realizados pelos servidores técnicos administrativos, já está a-

berta para ser realizada. Todos os servidores técnicos administrativos ativos da UFPR de-

vem participar da Avaliação — lembrando que este é um dos requisitos para a Progressão 

por Mérito Profissional. A ferramenta da Avaliação pode ser acessada pelo link http://

avaliacaodesempenho.ufpr.br/ no período de 1º a 31 de março. 

AVISOS DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Por conta de problemas de contrato com a empresa terceirizada responsável pela troca de 

vidros, ainda não foi possível substituir os vidros quebrados por vidros novos. 

 Sempre que forem observados problemas no setor quanto à infraestrutura, ou algo a ser 

reparado, favor informar a Coordenação Administrativa. 

ELEIÇÕES PARA COORDENADORES E VICE-COORDENADORES DOS CURSOS E REPRE-

SENTANTES NO CONSELHO SETORIAL DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCEN-

TES DAS CARREIRAS EBTT E MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

 Inscrições das chapas: 17 a 20 de março/2015, das 8h00 às 20h00 

 Impugnação das candidaturas: 23 de março/2015, das 8h00 às 20h00 

 Julgamento das impugnações: 25 de março/2015 

 VOTAÇÃO: 26 de março/2015, das 08h00 às 20h00 na Secretaria do SEPT 

 Resultados finais: 31 de março, até as 18h00 

http://avaliacaodesempenho.ufpr.br/
http://avaliacaodesempenho.ufpr.br/

