
 6 de outubro de 2015  

Nº 10-15 

FELIZ DIAS DOS PROFESSORES E FELIZ DIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Prezados Colegas Servidores, Docentes e Técnicos Administrativos 
 
 Neste mês de outubro comemoramos duas datas especiais: o dia do Professor e do dia do Servi-

dor Público. Nos dois casos, de certa forma, a comemoração é para a existência de um profissional que 

existe para um mesmo objetivo, qual sejam promover uma educação pública, de qualidade, que oportuni-

ze a nossos estudantes uma formação que lhes permita uma mudança de qualidade de vida. 

 É certo que existem percalços em nosso quotidiano pois não temos tudo o que gostaríamos e 

não conseguimos fazer tudo o que desejamos em nossa atividade profissional, o que nos faz questionar 

o que escolhemos fazer. Como pondera Adélia Prado,  

"Tem dia que Deus me tira a poesia.  

Olho pedra, vejo pedra mesmo.". 

 Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que, se não existe uma condição ideal, temos sim a pos-

sibilidade de, como sugere Helena Kolody, brilhar com o que escolhemos fazer, fazendo nosso melhor, 

pois  

"Deus dá a todos uma estrela.  

Uns fazem da estrela um sol.  

Outros nem conseguem vê-la." 

 O Conselho Editorial deseja que a estrela de todos brilhe, cada vez mais, em razão do empenho 

de cada um de nós para fazê-la brilhar, mesmo que, por vezes, olhemos a pedra e só vejamos ela mes-

SIEPE - 14º ENAF e 14º ENEC 

SEMANA INTEGRADA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO  

14º ENCONTRO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS e  

14º ENCONTRO DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFPR 

Quatro alunos do Curso de Tecnologia em Produção Cênica estarão participando da SIEPE, nos 

14º ENAF e 14º ENEC, conforme abaixo: 

Reflexões sobre a formação de plateia na educação 

(PID/Monitoria) Amanda Haupt (Orientadora: Cristiane 

dos Santos Souza). Banca 63, Cultura, Sala 14, Setor de 

Ciências da Saúde, 07/10, das 08h30 as 12h00 

 

A dança moderna e o movimento aleatório: permanên-

cias e rupturas (PID/Monitoria) Sheurily Costa 

(Orientadora: Cristiane dos Santos Souza). Banca 63, 

Cultura, Sala 14, Setor de Ciências da Saúde, 07/10, 

das 08h30 as 12h00 

Diálogos entre Equilíbrio, Corpo, Espaço e Tecnologia 

(PID/Monitoria) Rafaela de Oliveira (Orientadora: Cristia-

ne dos Santos Souza). Banca 27, Cultura, Sala 06, Bloco 

Didático II, 06/10, das 14h30 as 18h00. 

 

Projeto Cotinga - Cultura, Tecnologia e Etnodesenvolvi-

mento (Projeto de Extensão) Andril Gonçalves, Mayara 

Mello e Danielle Fortes (Orientador: Ary Fabio Giordani 

Daniel e Celeste Fernandez). Banca 27, Cultura, Sala 06, 

Bloco Didático II, 06/10, das 14h30 as 18h00. 
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Para maiores informações sobre 

o evento e programações, 

acesse 

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

index.html 

SIEPE - 23º EVINCI 

SEMANA INTEGRADA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO  

23º EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O Presidente do Comitê  Setorial de Pesquisa convida a todos para participar da SIEPE, e divulga à 
comunidade acadêmica do SEPT a lista dos trabalhos que serão apresentados no Evinci, cujos ori-

entadores são docentes do SEPT. 

Análise da contribuição da política de regionalização do turismo 
para o desenvolvimento do turismo na região Corredores das Á-
guas / Noroeste/PR 
Marcos Saulo dos Santos Collodel (Orientador: José Elmar Feger) 
 
Aplicação de mineração de textos para estudar o gene NifO 
Marilson Reque  (Orientador: Roberto Tadeu Raittz) 
 
Sistemas de leques harmônicos em violões 
Monicky Ellys Zaczéski  (Orientador: Thiago Corrêa de Freitas) 
 
Avaliação da qualificação por competência mediante rubrica do 
gestor da qualidade, um estudo comparativo entre calouros e for-
mando do TGQ 
Nicole Mottin (Orientador: José Elmar Feger) 
 
Mineração de dados genômicos em repositórios de dados biológi-
cos públicos 
Pedro Mormul Correia (Orientadora: Jeroniza Nunes Marchaukoski) 
 
A influência da pestana na sonoridade do violão 
Thales Gonçalves Barros (Orientador: Thiago Corrêa de Freitas) 
 

Terapia comunitária integrativa no ambulatório de saúde mental do 
hospital de clínicas de Curitiba. Motivos, mudanças e estratégias de 
enfrentamento 
Adriana carvalho (Orientadora: Dione Lorena Tinti) 
 
Avaliação da qualificação por competência mediante rubrica do 
gestor da qualidade 
Andre Camargo (Orientador: José Elmar Feger) 
 
Análise de captadores magnéticos de instrumentos musicais 
Carlos Henrique Beckert (Orientador: Thiago Corrêa de Freitas) 
 
Caderneta de campo geológica digital 
Cynthia Roberti Lima (Orientador: Rafael Romualdo Wandresen) 
 
Efeito ovicida de óleos essencias de folhas de piper sp. Sobre 
Anticarsia gemmatalis e Euschistus heros 
Leo Riegler Mello (Orientadora: Marion do Rocio Foerster) 

Análise da contribuição da política de regionalização do turis-
mo para o desenvolvimento do turismo na região turística 
litoral do Paraná 
Lucimara Gonçalves dos Santos (Orientador: José Elmar 
Feger) 

As apresentações acontecerão no dia 06 de outubro, das 14h30 as 18h00, nas salas 11 e 12 do Bloco 

Saúde Vermelho, Campus Botânico da UFPR. 

Participarão do 14º ENEC estudantes de Tecnologia em Comunicação Institucional. Abaixo se-

guem as informações sobre a apresentação. 

Agência Experimental de Comunicação Institucional (Projeto de Extensão) 
Larisse Borges, Suzana Segalla, Thaynara Rosa e Valeska Strey. Voluntárias: Amariles Dias e Jéssica Storrer (Orientadora: 
Juliane Martins). Banca 28, Comunicação, Sala 07, Bloco Didático II, 06/10, das 14h30 as 18h00. 

 Segundo a orientadora do projeto Agência Experimental de Comunicação Institucional, e vice-

coordenadora do TCI, professora Juliane Martins, a ideia do projeto é compartilhar conhecimentos e técni-

cas da universidade com a sociedade por meio de uma agência experimental, responsável por atender 

demandas da comunicação de parceiros. Atualmente, conta com três parcerias: Museu do Expedicionário, 

Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar (Ridesa/UFPR) e Programa de Mídias na Edu-

cação (SEPT/UFPR). 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNG_enBR659BR659&espv=2&biw=1600&bih=716&q=programa%C3%A7%C3%B5es&spell=1&sa=X&ved=0CBkQBSgAahUKEwjqmePRlKzIAhVGDJAKHcrACsA
http://www.siepe.ufpr.br/index.html
http://www.siepe.ufpr.br/index.html
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Gravação de videoaulas do curso “Árvore certa no 
lugar certo” da FUPEF Reunião com instrutores do CEPED  

 Os equipamentos de webconferência, video-

conferência e gravação de videoaulas estão disponí-

veis para professores e técnicos do SEPT, nas salas 

C01 e C02, bem como orientação pedagógica e téc-

nica para a realização das conferências, desenvolvi-

mento de material didático e estruturação de cursos. 

Webconferência  

Núcleo EAD do SEPT 

 O Núcleo de EaD do SEPT atua desde 2011 na oferta de cursos à distância. Em nível de especia-

lização e aperfeiçoamento são ofertados o Curso Mídias Integradas na Educação, e o Curso Qualificação 

em Tecnologia Digital - Aluno Integrado (em nível de extensão), com mais de 3.000 alunos concluintes. 

Neste segundo semestre de 2015 estão sendo distribuídos os 2.000 certificados do Curso Aluno Integra-

do, e está sendo preparada para 2016 mais uma oferta com 300 vagas do Curso de Mídias. 

 Atualmente, o Núcleo de EaD vem expandindo ações mediante parcerias com Unidades da UFPR 

e da comunidade externa. Entre essas ações destacam-se as parcerias com a COPEFOR - Coordenação 

de Políticas de Formação de Professores da PROGRAD, com a Agência de Inovação da UFPR, com a 

FUPEF - Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, e com o  CEPED – Centro Universitário de Estu-

dos e Pesquisas sobre Desastres da Casa Militar do Governo do Paraná. 

 Com a COPEFOR realizou-se em agosto uma webconferência com os coordenadores dos cursos 

de Licenciatura, em conexão com os Setores Litoral e Palotina e Campus Jandaia. 

 No desenvolvimento de cursos online, em parceria com a Agência de Inovação da UFPR, há dois 

cursos sobre Empreendedorismo Inovador - já formatados dentro do projeto de capacitação do Fórum Per-

manente Paraná Futuro 10 - e cursos de Educação Empreendedora em projeto. Na parceria com a FU-

PEF estão sendo gravadas videoaulas para um curso de Arborização Urbana, nas 2ªs, 4ªs e 6ªs. feiras. 

 Com o CEPED estão sendo realizadas reuniões para a troca de experiências sobre estruturação 

de cursos no Moodle e funcionalidades. 
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Espaço dos Professores 

 Neste ano, a professora Dione Maria Menz, coordenadora de Políticas de Educação Pro-

fissional - COPEP, está à frente da organização da SIEPE (Semana Integrada de Ensino 

Pesquisa e Extensão), cujas atividades acontecem na primeira semana de outubro, com a 

participação da comunidade acadêmica da Universidade.  

 

 

 Em 18 de setembro a professora Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim parti-

cipou de banca de qualificação de dissertação de Mestrado em Estudos Linguísticos, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR, da autora Edna Marta Oliveira da Silva. 

Sob orientação da professora Clarissa Jordão, a dissertação intitula-se Os games e a a-

prendizagem de língua inglesa sob a ótica do conectivismo. 

Espaço da Pesquisa e da Extensão 

O Presidente do comitê setorial de pesquisa agradece aos docentes do SEPT que atuaram como avalia-

dores dos relatórios finais dos alunos que participaram do Edital IC2014/2015.  

COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA 

 O encontro realizado pelo Comitê Seto-

rial de Extensão para discussão sobre o envio 

de propostas de Projetos de Extensão, ocorrido 

no dia 10 de setembro, contou com a participa-

ção de vários professores e técnico-

administrativos. Veja fotos do evento: 

COMITÊ SETORIAL DE EXTENSÃO 

Fotos: Silvana Maria Carbonera 
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OLIMPÍADAS: 13 estudantes do CTPG classifiram-se para as próximas fases das olimpíadas de 

física deste ano.  

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA 2015 

 Pela primeira vez o CTPG tem alunos classificados para a 3ª fase da OBF. Gustavo Franzener 

Gonçalves da Silva, Isabela Ines Nunes Cabreira, Isabela Bonato Pereira e Luana Izidio Flores estarão 

participando da próxima fase da Olimpíada, e representando o SEPT no concurso nacional. 

 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 2015 

 Na competição que envolve as escolas públicas, o CTPG teve 9 alunos classificados para a 2ª 

fase, são esses: Ana Carolina da Rosa Nagarolli, Gustavo Franzener Gonçalves da Silva, Stephanie Dal-

mazo Merisio, Daniel do Nascimento Oliveira, Isabela Bonato Pereira, Pedro Henrique Vianna, Victor Au-

gusto Silva, Amanda Leticia Partika Fabrin e Luana Izidio Flores.  

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

AGILE TOUR 

 O evento Agile Tour realizado pelo TADS, em 12 de setembro de 2015, contou com 7 palestras 

sobre aspectos técnicos, de gestão e de pessoas no desenvolvimento ágil de software - tendo como um 

dos palestrantes o professor Rafael Romualdo Wandresen, do SEPT.  

 De acordo com a professora Rafaela Mantovani Fontana, organizadora do evento, o auditório lo-

tou durante todo o dia de palestras e os feedbacks foram bastante positivos. A professora lembra, ainda, 

que esse evento faz parte do cronograma do Curso de Especialização em Engenharia de Software, contu-

do, todos os alunos do TADS tiveram a possibilidade de participar por um valor simbólico, e terão certifica-

do de atividades formativas.  

 Abaixo, veja fotos do evento: 

Fotos: Rafaela Mantovani Fontana 

Espaço dos Cursos 

PETRÓLEO E GÁS 
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LUTERIA 

SEMANA ACADÊMICA DA LUTERIA 

 De 19 a 23 de outubro será realizada a 3ª edição da Semana Acadêmica da Luteria, evento de 

periodicidade anual, coordenado por alunos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Luteria, 

visando a integração de alunos, professores e luthiers em atividades, além das aulas convencionais. Para 

essa edição do evento, haverá a participação do Prof. Vlamir Devanei Ramos do Curso de Luteria do Con-

servatório de Tatuí, SP, o qual vem acompanhado de um grupo de estudantes de Luteria que fazem o cur-

so técnico oferecido pelo conservatório.  A Escuela de Luthería de Tucumán será apresentada e repre-

sentada pelo aluno de intercâmbio AUGM Nicolás Garros, en-

quanto que a International Lutherie School of Antwerpen conta 

com a representação de seu aluno Stijn Le Page, que também 

está a realizar intercâmbio na Luteria UFPR. Além de palestras e 

mesas redondas, os participantes contarão ainda com oficinas 

de atividades práticas de Luteria a serem desenvolvidas nas ins-

talações do Curso. As atividades de oficina são restritas ao já 

iniciados na Luteria, enquanto que as demais são abertas ao 

público em geral. Abertura: 19 de outubro as 13h30 no auditório 

do Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Demais ativi-

dades iniciando-se as 8h30 e 13h30 nas instalações do Setor de 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Texto: Professor Thiago Corrêa de Freitas  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ESTUDANTES APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 O município de Colombo realizou Processo Seletivo Público de provas, destinado à contratação 

de Agentes Comunitários de Saúde. Um dos requisitos é que o candidato resida em Colombo. O TACS 

tem três alunos residentes em Colombo, uma do primeiro ano e dois do segundo ano. Os três foram apro-

vados nesse Processo. São eles: Meire Rodrigues Lima de Miranda, Wanderson Hansen da Silva e Ana 

Maria Paes.  

Texto: Coordenadora do TACS Professora Izabel do Rocio Costa Ferreira 

O SEPT parabeniza os três estudantes do TACS pela aprovação! 

APROVAÇÃO DE PROJETO FDA 

 O professor Thiago Corrêa de Freitas teve seu projeto FDA intitulado “Renovação dos equipamen-

tos dos laboratórios didáticos especializados do Curso Superior de Tecnologia em Luteria” aprovado, com 

financiamento de R$ 10.600,00. Com esse recurso serão adquiridos uma Serra de Fita e uma Plaina De-

sempenadeira, as quais substituirão equipamentos antigos visando a melhora da funcionalidade e segu-

rança dos laboratórios. 

Texto: Professor Thiago Corrêa de Freitas  
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SECRETARIADO 

I SEMANA ACADÊMICA DE SECRETARIADO 

 A 1ª Semana Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado, que ocorreu nos 

dias 28, 29 e 30 de setembro, nos espaços do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, 

teve por finalidade aproximar os discentes dos mais recentes debates no tocante à profissão com relação 

às temáticas de Tecnologias, Interculturalidade e Gestão da Informação. Essa atividade de extensão e 

formação complementar contou com palestras, lançamentos de livros na área secretarial, oficinas e mesa 

de debates, com renomados profissionais da área de secretariado do Paraná e outros Estados. O evento 

atendeu ao público interno do curso e à comunidade externa, sendo sua realização uma parceria da coor-

denação do curso, coordenação de eventos, grupo de pesquisa e centro acadêmico. 

Texto: Coordenadora do TS Professora Fernanda Landolfi Maia 

Profa. Marcela Brito – Secretária Executiva/ Brasília 
Foto: Fernanda Landolfi Maia 

Dia 28/09: Palestra “O papel do profissional em Secretariado no 
processo de interculturalidade diante do mundo globalizado”. Dia 28/09: Palestra “Gestão da informação e arquivística”. 

Palestrantes:Vanderleia 
Stece e Paulo Eduardo 

Sobreira de Moraes 

Foto: Fernanda Landolfi 
Maia 

Dia 29/09: OFICINAS:  

 Elaboração de Currículos - Entrada no mercado de traba-

lho,elaborar o currículo,se preparar para a entrevista. 

 Espanhol - “Aprendiendolos falsos amigos (hétero-

  semánticos) de lalenguaespañola. Basta de  incomprensión” 

 Inglês – “Business Vocabulary”  

 Nutrição e o Secretariado -"Minha rotina não permite que a 

minha alimentação seja saudável. Como transformar essa 
realidade?" 

 Musicoterapia - Os benefícios da musicoterapia para profis-

sionais de atividade intensa 

Fotos: Fernanda Landolfi Maia 

Dia 30/09: Comemoração do Dia do Profissional de Secretariado 

A I Semana Acadêmica terminou com a Comemoração do Dia do Profissional 
de Secretariado com a Mesa Redonda - Eixo Temático:“Novas Perspectivas 
Profissionais para o Secretariado Executivo no município de Curitiba” 
 
Coordenador/Moderador: Prof.  Mestre Rodrigo Müller – Secretário Executivo 
Convidados: 
- Adolfo Rosa Nadu - Secretário Executivo   
- Elaine Cristina Grahl - Secretária Executiva   
- Mariana Guimarães Sá – Secretária Executiva  
-Profa. Mestre Katia Maria Biesek - Secretária Executiva  

Equipe organizadora. 
Foto: Fernanda Landolfi Maia 
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Coordenação Administriva 

PRODUÇÃO CÊNICA 

De 19 a 20 de outubro acontecerá o IV Seminário 

de Produção Cênica. Veja ao lado a programação. 

 O SEPT recebeu, nesse último mês, um novo funcionário. Nelso Luiz Berno está lotado na seção de 

compras sob a responsabilidade da Coordenação Administrativa; 

 Há um novo contrato de Portaria vigente na UFPR. Esse contrato está sendo prestado pela empresa 

Habitual, substituindo o contrato de Portaria prestado pela empresa Poliservice; 

 Está sendo providenciado um e-mail institucional de manutenção do SEPT para melhorar a comunica-

ção e tempo de resposta dos pedidos; 

 A partir de 1º de outubro de 2015 as salas C09, C10, C11, C12, C13 e C14 ficarão fechadas, e suas 

respectivas chaves deveram ser retiradas com o segurança que se encontra no térreo do Bloco C, em 

frente ao Auditório. Essa medida faz-se necessária por questão de segurança. Qualquer dúvida entrar 

em contato com a Coordenação Administrativa; 

 Estamos nos aproximando do final do ano e a equipe de manutenção – SUINFRA gostaria de poder 

contar com nossa contribuição para a festa de confraternização. Hoje a equipe conta com aproximada-

mente 210 pessoas, e o intuito dessa confraternização é prestigiar os trabalhadores que colaboram 

com essa divisão no decorrer do ano. Você poderá deixar sua contribuição na seção de apoio adminis-

trativo. Para mais informações, ligar para o número 3361-3078; 

 Será realizado o Inventário de bens móveis da UFPR de 01 a 30 de outubro 2015. Portanto, contamos 

com vossa colaboração no sentido de nos dar acesso aos armários e aos equipamentos que contêm 

patrimônio da UFPR. Reforçamos ainda que é extremamente importante que o responsável esteja 

sempre ciente de onde estão os objetos de sua carga patrimonial, pois prestará contas sobre eles. Se 

possível faça sua conferência, lembrando que na intranet, no menu do lado esquerdo, está disponível o 

item “DADOS na UFPR” e, em seguida, o item “Carga Patrimonial” para conferência; 

AVISOS GERAIS 
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SERVIÇO EM EXECUÇÃO 

  Estão sendo finalizadas as instalações de luzes de emergência no Setor. 

SERVIÇOS FINALIZADOS 

 Foram realizadas pintura e mudança de layout na sala da Direção e secretaria da Direção, assim como 

pintura e reforma na sala dos professores; 

 Conclui-se o dreno de água pluvial em frente aos centros acadêmicos. 

 A universidade será Sede do 7° Simpósio internacional sobre Gerenciamento de Resíduos em Univer-

sidades. Gestão Sustentável de Resíduos em Universidades. DATA: 20 a 22 de outubro de 2015. 

 Inscrições: WWW.7isrmu.ufpr.br Email: isrmu7@ufpr.br  Facebook: 7 ISRMU 

 Local: Setor de Ciências Sociais e Aplicadas – Campus Jardim Botânico – UFPR. 

SEÇÃO DE INFORMÁTICA 

Formatação das máquinas da biblioteca 

 A partir de outubro todas as máquinas para fim de pesquisas da biblioteca serão formatadas e 

consertadas. 

 Algumas boas práticas devem ser adotadas pelos usuários para evitar problemas com as esta-

ções: 

 Não instalar nenhum programa terceiro. Caso sinta a necessidade de um software que não es-

teja instalado, enviar e-mail para suporte.sept@ufpr.br, e será avaliada a possibilidade de insta-

lação; 

 Não acessar sites indevidos, como salas de bate papo, jogos, conteúdo adulto e páginas poten-

cialmente maliciosas; 

 Não salvar arquivos pessoais nos computadores, pois estes serão frequentemente formatados. 

Procurar sempre salvar em uma mídia pessoal; 

 A terminar de usar o equipamento, desligar monitor e CPU para poupar energia, e em caso de 

queda de luz o equipamento não seja afetado. 

 

Chamados de redes – rede cabeada e wifi 

 O CCE está passando por mudanças nas prestadoras de serviço de cabeamento e pontos de 

rede. Portanto, solicitamos a compreensão em demandas que necessitem destes serviços. 

 

Backup dos servidores web 

 Estaremos realizando mensalmente um procedimento de backup das máquinas virtuais onde es-

tão hospedados os domínios web do SEPT. Para realizar este processo é necessário pausar o serviço, 

que dura em torno de 4 horas. Ocorrerá preferencialmente nas sextas feiras após o as 14 horas. O Próxi-

mo backup está programado para 16/10. 

http://WWW.7isrmu.ufpr.br
mailto:isrmu7@ufpr.br
mailto:suporte.sept@ufpr.br
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Aniversariantes do mês de Outubro 

Celeste 01/10 
Vanessa 08/10 
Mário 10/10 
Eleni 14/10 

Sandra Inara (biblioteca) 14/10 
Daniel Dias 18/10 

Christian 19/10 
Luiz Antonio 20/10 

Alessandro Brawermann 26/10 
Florisa 27/10 
Cícero 29/10 

Coordenação Acadêmica 

NOVO COORDENADOR ACADÊMICO 

 A partir de 06 de outubro de 2015, o professor Adriano Rodrigues de Moraes assumiu a Coorde-

nação Acadêmica do SEPT, em substituição à professora Silvana Maria Carbonera, que estava interina-

mente no cargo desde novembro de 2014.  

 

CONCURSOS PARA DOCENTES 

 Estão abertas as inscrições para os 5 concursos para professores efetivos da carreira de magisté-

rio superior, em regime de dedicação exclusiva, no SEPT. As áreas são: Administração, Engenharia Quí-

mica, Engenharia Mecânica, Informática/Banco de Dados e Informática/Linguagem da Programação.  

 Acesse http://www.sept.ufpr.br/concursos.html para mais informações. 

ERRATA 

O Boletim SEPT de setembro informou que três grupos de alunos do CTPG participaram da V Jornada de 

Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica. Contudo, foram quatro grupos: além daque-

les apresentados no último Boletim, participou também o grupo composto pelos estudantes Amanda Sa-

yuri Amaya Yotumoto, André Benitez Moreira; Felipe Augusto Ribeiro Moysa; Felipe de Bortolli Po-

li; Fernando Liedmann; Guilliam Cesar Celli Carzino; Isabela Bonato Pereira; Luiz Eduardo Ballen 

da Silva; Paulo Henrique Feltrin Tucunduva; Pedro Henrique Vianna; Tiago Dambiski Cecy. O 

grupo apresentou o trabalho Preparação de Biodiesel a partir de Óleos Vegetais e Gordura 

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

