
 3 de setembro de 2015  

Nº 09-15 

Resolução nº 01/2015 SEPT 

 A 13ª edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR aconteceu no período de 20 

a 23 de agosto, no Setor de Educação Profissional e Tecnológica. 

A Feira contou com diversos estandes relacionados aos Cursos da UFPR, e também com estan-

des de Empresas Júnior, Mostra de Ciência, entre outras atividades desenvolvidas pela UFPR. 

 Os dois primeiros dias da Feira, 20 e 21, foram destinados à presença de escolas as 

quais tiveram suas visitas agendadas; e os dias seguintes foram abertos ao público em geral. 

Essa dinâmica de organização dos dias permitiu que o público interessado na Feira fosse distri-

buído de uma forma mais efetiva para que não houvesse superlotação do espaço, contribuindo, 

também, com um ambiente mais agradável para a circulação dos visitantes e melhor proveito 

do que estava sendo exposto. 

 Além da divulgação feita pela UFPR, por meio do site http://www.feiradecursos.ufpr.br/, 

houve também diversas outras reportagens que trataram sobre o evento, dentre essas: 

 Gazeta do Povo: “Saiba como aproveitar melhor a Feira de Cursos e Profissões da UFPR” 

Link: http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/vestibular/saiba-como-

aproveitar-melhor-a-feira-de-cursos-e-profissoes-da-ufpr-2yl1t3d2a1u5jqiut6t4wfdqm 

 Banda News FM: “Feira de Cursos e Profissões da UFPR começa nesta quinta-feira” 

Link: http://bandnewsfmcuritiba.com/feira-de-cursos-e-profissoes-da-ufpr-comeca-nesta-quinta-

feira/ 

 Globo G1: “UFPR espera receber 80 mil visitantes na Feira de Cursos neste ano” 

Link: http://g1.globo.com/pr/parana/educacao/vestiba/2015/noticia/2015/08/ufpr-espera-

receber-80-mil-visitantes-na-feria-de-cursos-deste-ano.html 

 Bem Paraná: “Excursões não param de chegar à Feira de Profissões da UFPR” 

Link: https://www.bemparana.com.br/noticia/401941/excursoes-nao-param-de-chegar-a-feira-de

-profissoes-da-ufpr 

 

 

Feira de Cursos e Profissões da UFPR - 13ª ed, 2015 

 Foi aprovada no mês de agosto, em Reunião do Conselho Setorial do SEPT, a Re-

solução Nº 01/2015 SEPT, a qual dispõe sobre as normas para solicitação de utilização e 

de ocupação dos espaços físicos do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Uni-

versidade Federal do Paraná. 

 A Resolução Nº 01/2015 já está disponível na íntegra no site do Setor. Para visualizá-

la, acesse o link http://www.sept.ufpr.br/wa_files/Resolu_C3_A7_C3_A3o_2001-15_20-

_20Normas_20de_20Utiliza_C3_A7_C3_A3o_20dos_20Espa_C3_A7os.pdf. 
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 A UFPR TV também participou da divulgação e publicou em seu site diversas reporta-

gens sobre os dias da Feira, sobre seus participantes, e sobre as diversas atrações que pode-

riam ser encontradas. Para ver as publicações da UFPR TV, acesse https://

ufprtv.wordpress.com/category/feira-de-cursos-e-profissoes-2015/. 

 Novamente, nosso Setor apareceu nas reportagens: 

 Feira de Cursos e Profissões UFPR 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xLG-R_ZgS-k&feature=youtu.be 

 Feira de Cursos e Profissões -Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Link: https://ufprtv.wordpress.com/2015/08/22/feira-de-cursos-e-profissoes-2015-

desenvolvimento-de-sistemas/ 

 Feira de Cursos e Profissões - Petróleo e Gás 

Link: https://ufprtv.wordpress.com/2015/08/23/feira-de-cursos-e-profissoes-petroleo

-e-gas/ 

Veja ao final do Boletim mais fotos da Feira. 

 O Setor de Educação Profissional e Tecnológi-

ca também colaborou para a divulgação da Feira: a 

professora Flavia Lucia Bazan Bespalhok deu uma en-

trevista para o telejornal local Paraná TV 1ª edição, 

para a Band Estadual, e para a UFPR TV,  dando 

visibilidade não somente à UFPR, mas também ao 

nosso Setor.  

 A notícia intitulada UFPR promove feira de curso e profissões para estudantes, 

publicada pela TV GLOBO, pode ser assistida no link http://globotv.globo.com/rpc/parana-tv-

1a-edicao-curitiba/v/ufpr-promove-feira-de-cursos-e-profissoes-para-estudantes/4408090/.  

Espaço dos Professores e Técnico-Administrativos 

 O professor Thiago Lima Breus concluiu seu doutorado jun-

to ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, defen-

dendo sua tese no dia 14 de agosto. O tema foi Contratação 

Pública Estratégica.  

 O professor Jaime Wojciechowski teve seu artigo 

Comparison of data mining and allometric 

model in estimation of tree biomass, de autoria 

conjunta com Carlos R. Sanquetta, Ana P. Dalla 

Corte, Alexandre Behling, Sylvio P. Netto, Aurélio 

L. Rodrigues, e Mateus N. I. Sanquetta, publicado 

na revista BMC Bioinformatics, Qualis A1. 
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 No mês de agosto o professor Arno Paulo Schmitz foi agraciado na 21ª edição do Prê-

mio Brasil de Economia, organizado anualmente pelo Conselho Federal de Economia 

(Cofecon). Seu trabalho intitulado Economia Regional: Ensaios Aplicados em Econo-

mia dos Recursos Hídricos foi premiado em segundo lugar na categoria Tese de Douto-

rado. Mais informações sobre a premiação podem ser acessadas na reportagem “Mestre e 

doutor em Economia pela UFPR recebem Prêmio Brasil de Economia”, publicada por Helen 

Mendes, no site da UFPR, no link http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mestre-e-

doutor-em-economia-da-ufpr-recebem-premio-brasil-de-economia/.  

 O artigo Sinos: física e música fundidas em bronze, escrito pelo professor Thiago 

Côrrea de Freitas, em conjunto com os professores Ana Lucia Ferreira e Thales Gonçal-

ves Barros, foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física 37, 2303 (2015). 

A revista possui Qualis A1 na área de Ensino, e A2 na área Interdisciplinar.  

Outro artigo do professor Thiago Côrrea de Freitas foi publicado 

e, além disso, escolhido como capa da revista de publicação. O 

artigo Electron collisions with 1-butene and 2-

methylpropene molecules, de autoria conjunta com os profes-

sores Adriana R. Lopes e Marcio H. F. Bettega, foi publicado no 

Journal of Physics B, v. 48, n. 13, em julho de 2015.  

O artigo está disponível para leitura no link: http://www.scielo.br/

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

11172015000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=en. 

 A técnica-administrativa Noeli do Rocio Zaquini teve seu poema Sonhando com o céu 

publicado no livro Sarau Brasil 2015. 

Sonhando com o céu 

Ao entrar percebi que todos me olhavam... 

Pareciam que estavam me esperando... 

 

Os Raios de Sol despontavam por entre as copas 

altas das árvores, e depois se espalhavam 

pelo tapete verde que cobria o chão 

daquele lugar mágico. 

 

As árvores estavam tão próximas umas das outras 
que pareciam cochichar entre elas: - “Ela voltou... Ela voltou...” 

 

Não sentia medo... Sentia uma paz infinita... 

meus pés deslizavam, como se seres invisíveis 

me presenteassem com asas... 

a paz reinava... aquele lugar mágico era o paraíso. 

 

Uma Mesa de carvalho estava arrumada 

com um centro de mesa feita de fios 
imaculadamente brancos por mãos delicadas... 

um vaso transparente com copos de leite branco 

completava a pureza da visão... 

 

Minhas mãos deslizaram sobre meu colo 

e sentiram a maciez do tecido alvo de minhas vestes... 

a paz reinava... 

 

O céu era de um azul profunda... 
Uma Tranquilidade apossou-se de minha alma neste momento... 

Ali era a eternidade. 

 

Noeli do Rocio Zaquini 

Após participar do Concurso Nacional 

Novos Poetas - Prêmio Sarau Brasil 

2015 - que selecionou 250 poemas para 

compor o livro - o poema de Noeli foi 

selecionado para publicação. Esse con-

curso é uma iniciativa da Vivara Editora, 

em parceria com a Empresa Brasil Co-

municação, a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, e a TV Brasil. 

O SEPT parabeniza a Noeli pela 

seleção e conquista. 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mestre-e-doutor-em-economia-da-ufpr-recebem-premio-brasil-de-economia/
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Espaço da Pesquisa e Extensão 

COMITÊ DE PESQUISA 

 

 Os professores Arno Paulo Schmitz e Marion do Rocio Foerster foram contempla-

dos com uma Bolsa de Iniciação Científica PIBIC/UFPR Tesouro Nacional. 

COMITÊ DE EXTENSÃO 

 

 Considerando que estamos no período para a submissão de novos Projetos de Exten-

são para iniciar no ano de 2016, o Comitê Setorial de Extensão, em ação conjunta com a Di-

reção do Setor, realizará um encontro para os técnico-administrativos e professores 

no dia 10 de setembro, às 13h30, na sala A03.  

Esse encontro tem o intuito de sanar as dúvidas referentes à submissão de Projetos, dar di-

cas de como elaborar e submeter propostas no SIGEU, e apresentar um exemplo de proposta 

de Projeto de Extensão. 

   Encontro: Quando? 10 de setembro 

     Que horas? Às 13h30 

     Onde? Sala A03 

 O técnico-administrativo Bruno Antonio Banzato concluiu seu mestrado no Programa de  

Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da UTFPR no mês de agosto, com 

sua tese intitulada A parceria do poder local com as agências internacionais de fo-

mento na implementação de políticas públicas: uma análise dos projetos do mu-

nicípio de Curitiba.  

Espaço dos Cursos 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Professores e estudantes do TCI participam do Intercom 2015 

 De 4 a 7 de setembro, o Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 

(TCI) vai ser representado por docentes e discentes em diferentes atividades do 38º Inter-

com – Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, no Rio de Janeiro. 

 A coordenadora do curso, professora Flávia Bespalhok, apresenta o trabalho “As rela-

ções entre os ouvintes e o rádio expandido no Facebook: a experiência das emissoras curiti-

banas Massa FM, Caiobá FM e 98 FM” no Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora. O estudo 

faz parte de uma pesquisa maior que resultou na tese de doutorado defendida em março no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Para-

ná. 

 A professora Juliane Martins vai falar sobre o artigo “Videoaulas como apoio à orienta-

ção de TCC no Curso de Especialização em Mídias Integradas na Educação” no Grupo de Pes-

quisa Comunicação e Educação. O trabalho tem como base uma pesquisa realizada com os 

participantes do curso, coordenado pelo núcleo de EAD do SEPT. 
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

 A Semana Acadêmica do TADS, realizada pelo CATEI, teve a participação de um 

público bem diverso, com uma grande programação que incluía palestras variadas. De acordo 

com o CATEI, mais de 600 pessoas inscreveram-se para o evento. A palestra com maior pú-

blico intitulou-se “Hackerismo: ser hacker por religião”, e a média de participantes por pales-

tra foi 60. Estiveram presentes mais 100 de alunos de outras universidades, e mais de 20 

alunos de outros cursos. Ao todo, realizaram-se 43 atividades, as quais contaram com 30 co-

laboradores e 8 patrocinadores. 

 

AGILE TOUR 

 

 Pelo segundo ano consecutivo, o e-

vento Agile Tour acontece no SEPT. É um 

evento destinado a divulgar os métodos á-

geis de desenvolvimento de software na co-

munidade local. Este ano contará com pales-

tras de empresas e especialistas em agilida-

de. Alunos do TADS e da Especialização em 

Eng. de Software terão benefícios na inscri-

ção para participar do evento, que acontece-

rá no dia 12 de setembro (sábado), das 

08:00h às 18:30h. 

Texto: Profa. Rafela Mantovani Fontana 

 

Discentes 

 Dois trabalhos estudantis vencedores da Expocom Sul em junho concorrem à premia-

ção nacional. Na modalidade videoclipe, vai ser apresentada a produção “Gives you hell”, das 

alunas Aline de Oliveira, Isabela Louise da Silva, Lorena Bellé Pires, Mariana Reche Salgado, 

Renata Morais Rodrigues dos Santos e Silvia Luiza Zuconelli. A orientação foi da professora 

Flávia Bespalhok. 

 Já o paper “Caixa de leite lúdica para crianças” está na modalidade embalagem. O tra-

balho foi desenvolvido pelas alunas Amariles Taets, Luciana Schuartz, Mayara Mayumi, Simo-

ne Medina e pelo aluno Wendel Faria, orientados pela professora Maura Regina Franco. 

 No Intercom Júnior, as alunas Ana Cristina Herrero de Morais e Jessica de Oliveira 

Storrer apresentam o artigo “Comunicação no terceiro setor: ONG Formação Solidária”, ori-

entado pelas professoras Flávia Bespalhok e Juliane Martins, na área Comunicação, Espaço e 

Cidadania. 

 Todos os artigos estão disponíveis nos anais do evento e podem ser acessados pelo 

link http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/trabalhos.htm. 

Texto: Profa. Juliane Martins 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/trabalhos.htm
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PETRÓLEO E GÁS 

V Jornada da Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica  

 No mês de agosto os alunos do Petróleo e Gás participaram de mais um evento: a V 

Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica, promovida pelo Insti-

tuto Federal do Paraná. Constituindo o Grupo de Trabalho “Ambiente e Sustentabilidade”, 

participaram do evento três grupos de alunos do CTPG, sendo que dois deles participaram de 

apresentações orais, e um participou de apresentação de pôster. 

 O professor Adriano Rodrigues de Moraes orientou o grupo composto pelos alunos Lu-

cas Vasco Garcia e Maria Fernanda Kerber Shargaw, e seu trabalho intitulou-se Construção 

de um protótipo de usina de dessalinização e tratamento de água por destilação. 

 O trabalho intitulado Termodinâmica do Fogão Solar foi elaborado pela aluna Lua-

na Izídio Flores, e orientado pela professora Giselle Munhoz Alves. 

 As alunas Karolyne Bueno Spelier e Ursula Yasmin Leite Melzer apresentaram o traba-

lho Açúcar da beterraba vermelha e batata doce: extração e análise, sendo orientadas 

pelos professores José Luis Guimarães e Maria Aparecida Biason Gomes. 

MESTRADO EM BIOINFORMÁTICA 

Desvendando a Bioinformática 

Ao longo do mês de agosto, os mestrandos do Programa de Pós-graduação em Bioin-

formática ministraram aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Julio Mesquita e aos 

alunos do Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio o curso Desvendando a 

Bioinformática nas dependências do SEPT. Durante 3 semanas os alunos puderam conhecer 

mais sobre a área que está em crescimento no Brasil. 

As aulas iniciaram com uma revisão sobre biologia e introdução a biologia molecular, 

finalizando o assunto com a aula prática de extração de DNA do morango e da cebola, em 

que conseguiram vivenciar um pouco do dia a dia nos laboratórios . Em seguida puderam co-

nhecer um pouco mais sobre linguagens de programação nas aulas de informática, e sobre a 

história da bioinformática e suas principais áreas. Para encerrar o curso, os alunos participa-

ram de uma gincana de perguntas e respostas relacionadas aos temas estudados nas aulas. 

O objetivo do curso foi apresentar a bioinformática, suas áreas de trabalho e o dia a 

dia do profissional, afim de despertar nos participantes o interesse pela área, uma vez que os 

alunos em questão estão em ano de vestibular. 

Texto: Mestranda Aniele Leão 

Alunos e professores com seus certificados de 

participação no curso “Desvendando a Bioin-

formática”. 

Foto: Gabriela D. Santos 

Alunos participando da gincana que concluiu o 

curso “Desvendando a Bioinformática”. 

Foto: Gabriela D. Santos 

Alunos durante as aulas 

do curso “Desvendando a 

Bioinformática”. 

Foto: Aniele Leão 
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LUTERIA 

 Os alunos de intercâmbio da Luteria foram tema da reportagem Curso de Luteria da 

UFPR, único superior do Brasil, recebe estudantes estrangeiros, publicada no portal da 

UFPR: http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-de-luteria-da-ufpr-unico-superior-do

-brasil-recebe-estudantes-estrangeiros/. 

Direção do SEPT 

COLAÇÃO DE GRAU - TCI 

 

 No dia 04 de setembro se realizará a 

Colação de Grau do Curso Superior de Tec-

nologia em Comunicação Institucional. O e-

vento acontecerá às 20 horas, no Auditório 

do Centro de Eventos do SEPT, e contará 

com 11 formandos. 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CRITÉ-

RIOS PARA AFASTAMENTO PARA QUALI-

FICAÇÃO DE DOCENTES 

 

 A Comissão informa à comunidade 

acadêmica que foram recebidas todas as 

contribuições enviadas pelos colegiados e 

comitês. Atualmente, estão trabalhando na 

sistematização da versão final com as suges-

tões recebidas. 

MODIFICAÇÃO DO REGIMENTO DO SETOR 

 A Direção do SEPT recebeu três propostas com sugestões de modificação do Regimen-

to do Setor. Tais propostas serão analisadas e apreciadas em reunião do Conselho Setorial 

especialmente convocada para isso, em data a ser definida na próxima Setorial, que será re-

alizado no dia 14 de setembro.  

Coordenação Administrativa 

INFORMES GERAIS 

  A Feira de Profissões é uma grande oportunidade para realizarmos melhorias que aten-

dem não só ao evento, mas o Setor como um todo. Nesse mês de agosto trabalhamos 

com os mais diversos profissionais de manutenção, como: serralheiros, pedreiros, carpin-

teiros, marceneiros, pintores, eletricistas, auxiliares de mudança, encanadores, roçadores, 

entre outros. Reforçamos que alguns profissionais ainda se encontram no SEPT concluindo 

os trabalhos.  

 Lembramos a todos que os reparos referentes ao dreno no estacionamento da parte de 

trás do SEPT continuarão. 

  A Coord. Adm. está trabalhando para realocar para um local mais apropriado o estaciona-

mento de motos em frente ao SEPT. Lembramos que trafegar na calçada configura uma 

infração de transito.  

 

TRAVESSIA ELEVADA 

 O Setran se posicionou oficialmente sobre a faixa elevada a ser colocada em frente ao 

Setor para a travessia de pedestres, autorizando-a para implantação. O órgão sugere, ain-

da,  que se regularize o remanso em frente ao SEPT, alterando o posicionamento do estacio-

namento - de 45° para paralelo a via. Maiores informações sobre o projeto procurar essa co-

ordenação.  

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-de-luteria-da-ufpr-unico-superior-do-brasil-recebe-estudantes-estrangeiros/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curso-de-luteria-da-ufpr-unico-superior-do-brasil-recebe-estudantes-estrangeiros/
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Aniversariantes do mês de Setembro 

Fernana Maia 03/09 
Suzana Gobetti 11/09 

Taísa 13/09 
Juliane Martins 14/09 

Professora Eliana Maria Ieger e aluna Cláudia 

Kloss no estande de TSE.  

Foto: Cláudia Kloss 

Aluna Cláudia Kloss e Reitor da UFPR, Zaki Akel 

Sobrinho, no estande de TSE.  

Foto: Cláudia Kloss 

Estande do TNI: alunos e visitantes. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Professor Guimarães e alunos do CTPG. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Professor Igor e alunas da Luteria. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 
Feira de Profissões - Patio SEPT. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Estande TGP. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Estande TPC. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Estande TCI. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Adão Rodrigues 17/09 
Janete 20/09 

Gabriela 21/09 
Joelma 23/09 

Thiago Freitas 30/09 

Estande TADS. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Estande TGQ. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Estande TACS - alunas e professoras. 

Foto: Adriele Caroline Grosbelli 

Fotos da Feira 


