
 
  



  

 

APRESENTAÇÃO 
 

É com imensa satisfação que apresentamos o relatório da 9ª 

edição da Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão da UFPR 

realizada entre os dias 02 e 06/10/2017, que apresenta à comunidade o 

que vem sendo produzido em nossa instituição e que teve o seguinte tema 

orientador: “Incertezas em tempos de crise: a Universidade como espaço 

de debate”.  

Agradecemos a todos e todas que contribuíram para a realização do 

evento, em especial aos(às) integrantes da Comissão Organizadora, 

constituída por três Pró-Reitorias: PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação 

e Educação Profissional), PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação) e PROEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura).  

Um dos aspectos inovadores da 9ª SIEPE foi a parceria com o 

CCE-DSI (Divisão de Sistemas de Informação) que permitiu a estruturação 

de um sistema para aprimorar o evento, bem como sistematizar o processo 

de ensalamento, produção de anais e a produção de certificados pós-

evento. 

 

 

 

_________________ 

Leandro Franklin Gorsdorf  
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC 

Presidência da 9ª SIEPE 2017 
 

_________________________________ 

Eduardo Salles de Oliveira Barra 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional – PROGRAD  
 

_________________________________ 

Francisco de Assis Mendonça 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG 
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1. Introdução 

 

A SIEPE é um evento anual da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

que integra o Ensino, a Pesquisa e a Extensão com a finalidade de promover e 

estimular a interação entre docentes, estudantes de graduação, educação 

profissional, ensino médio e pós-graduação, servidores técnicos, servidoras 

técnicas e comunidade em geral. 

Na SIEPE são compartilhados conhecimentos e experiências, mediante a 

reflexão sobre temas de diversas áreas, por intermédio dos trabalhos 

orientados por docentes da UFPR e desenvolvidos em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, atendendo ao Art. 207 da Constituição Federal: as 

universidades devem obedecer ao princípio de indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 Neste ano, a SIEPE reunirá o 16º Encontro das Atividades Formativas 

(ENAF), o 25º Evento de Iniciação Científica (EVINCI), o 10º Evento de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EINTI) e o 16º 

Encontro de Extensão e Cultura (ENEC). 

O 16º ENAF é uma oportunidade para compartilhamento de 

conhecimentos, saberes e experiências entre estudantes de graduação e 

educação profissional que integram os programas institucionais PID/Monitoria, 

Licenciar, PET (Programa de Educação Tutorial), PET-Saúde, PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) e PVA (Projeto de 

Voluntariado Acadêmico), além dos estágios, projetos de ações afirmativas e 

demais projetos acadêmicos sem identidade imediata com a pesquisa ou a 

extensão. Esse compartilhamento não é apenas uma exigência da própria 

natureza pública da nossa Universidade. Ela é uma oportunidade real e 

indispensável de ampliar as possibilidades de intercâmbio entre os vários 

percursos formativos, incentivar a crítica das ações e intervenções realizadas 

e, desse modo, favorecer o seu aprofundamento e a sua continuidade.  

O 16º ENEC têm a Extensão como um dos pilares da formação 

universitária, realizada por meio de um conjunto de ações articuladas com a 

sociedade que devem estar indissociavelmente vinculadas ao Ensino e à 

Pesquisa. É um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e/ou 

tecnológico e político, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável 



e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e os demais setores 

da sociedade. 

O escopo é a construção de conhecimentos que permitam a superação 

da desigualdade e da exclusão social, contribuindo para uma sociedade mais 

justa, ética e democrática. Os resultados das atividades extensionistas 

reafirmam e materializam os compromissos éticos e solidários da Universidade 

Pública brasileira. As atividades de Extensão devem obedecer aos cinco 

princípios definidos pelo FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores de Extensão de 

Universidades Públicas: Interação Dialógica, Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, Impacto 

na Formação do Estudante, Impacto e Transformação Social. 

No ENEC, propomos um espaço de intercâmbio de conhecimentos e 

experiências, com o objetivo de promover a socialização dos programas e 

projetos de extensão desenvolvidos na UFPR, por meio de apresentações 

agrupadas nas temáticas da Extensão: Comunicação, Cultura, Direitos 

Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção 

e Trabalho e que reflitam sobre os impactos das ações extensionistas 

desenvolvidas para a formação discente. 

Por sua vez o 25º Evento de Iniciação Científica (EVINCI) bem como o 

Evento de Iniciação Tecnológica e Inovação (EINTI) são realizados pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná – 

PRPPG/UFPR, com periodicidade anual e se constitui em um dos Eventos que 

integram a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão SIEPE, com o tema 

central “Incertezas em Tempos de Crise: a Universidade como espaço de 

debate”. Através do EVINCI ocorre o encerramento de cada Edital anual do 

Programa de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação culminando com a apresentação, obrigatória dos trabalhos 

desenvolvidos por bolsistas e não bolsistas, estudantes de graduação, ensino 

médio e educação profissional inscritos nos Programas PIBIC. 

 Objetivos do 25º EVINCI e do 10º EINTI: 

1. Divulgar e avaliar os trabalhos desenvolvidos por bolsistas e não bolsistas, 

estudantes orientados por docentes da UFPR, aprovados no Edital 2016 de 

cuja vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. 

2. Socializar o conhecimento construído. 



3. Possibilitar a interação entre estudantes de diferentes setores da UFPR. 

4. Estimular estudantes de Graduação, do Ensino Médio e da Educação 

Profissional quanto à importância da prática do desenvolvimento e divulgação 

da pesquisa e atividades científicas, inovação, artísticas e culturais. 

 Os trabalhos apresentados são desenvolvidos por estudantes inscritos 

no Programa de Iniciação Científica, não bolsistas e bolsistas (PIBIC CNPq, 

PIBIC CNPq Ações Afirmativas, PIBIC CNPq Ensino Médio, PIBIC UFPR 

Tesouro Nacional e PIBIC Fundação Araucária).  

As bolsas do Programa de Iniciação Científica - PRPPG/UFPR são 

provenientes dos Órgãos financiadores Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Araucária e Tesouro Nacional 

UFPR. Enquanto os trabalhos do EINTI apresentados são desenvolvidos por 

estudantes inscritos no Programa de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação, não bolsistas e bolsistas (PIBITI CNPq, PIBITI UFPR 

Tesouro Nacional e PIBITI Fundação Araucária).  

As bolsas do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação – PRPPG/UFPR são provenientes dos Órgãos financiadores 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

Fundação Araucária e Tesouro Nacional UFPR. 
O tema deste ano, Incertezas em tempos de crise: a Universidade como 

espaço de debate, propõe reflexões acerca da pluralidade de crises que 

vivenciamos em nosso País na atualidade em diversas esferas, tais como a 

política, a econômica e a ética, e evoca a importância da Universidade como 

espaço de produção democrática de saberes e experiências que incidam sobre 

os problemas da sociedade brasileira. 

 

  



2. Equipe organizadora 

 

 A 9ª SIEPE contou com os esforços de três pró-reitorias da Universidade 

Federal do Paraná: PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação e Educação 

Profissional), PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) e PROEC 

(Pró-Reitoria de Extensão e Cultura); além do apoio da Divisão de Sistemas de 

Informação da UFPR que este ano foi responsável pelo desenvolvimento do 

sistema e banco de dados do evento, além de outras Pró-Reitorias que 

viabilizaram os deslocamentos da equipe e disponibilizaram o espaço físico. 

 

 

PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 9ª SIEPE  

Eduardo Salles de Oliveira Barra – PROGRAD 

Francisco de Assis Mendonça - PRPPG 

Leandro Franklin Gorsdorf – PROEC – Presidente 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 9ª SIEPE  

Catarina de Souza Moro– PROGRAD 

Dione Maria Menz – PROEC 

Juliana Jannifer Marcelino Xavier Leite Damas Soares -  PRPPG 

Larissa Liz Odreski Ramina – PRPPG 

Letícia Mara de Meira – PROGRAD 

Mariana Fressato da Silva – PRPPG 

Maria Virginia Filomena Cremasco – PROEC 

Mery Ellen Brandt de Oliveira - PROEC 

Natanael Moreira da Silva – PROEC 

 

SUB-COMISSÕES SIEPE 

Carlos Eurico Galvão Rosa – Campus Avançado Jandaia do Sul 

Marcelo Alves de Souza – Setor Toledo 

Mayra Taiza Sulzbach – Setor Litoral 

Pedro Toledo Netto – Centro de Estudos do Mar – CEM 



Roberta Chiesa Bartelmebs – Setor Palotina 

 

Comissão Científica 

 

Adriana Luiza do Prado 

Adriano Rodrigues Mansanera 

Aldemir José da Silva Pinto 

Aline Borsato Hauser 

Aloisio Leoni Schmid 

Ana Paula Pádua Pires de Castro 

Andreia de Jesus 

Camila Tonezer 

Carlos Roberto Beleti Junior 

Catarina de Souza Moro 

Danilene Gullich Donin Berticelli 

Dornelles Vissotto Junior 

Elaine de Cássia de Lima Frick 

Hercília Alves Pereira de Carvalho 

Isabelle Serpa 

Ivan Eidt Colling 

Jeferson Ferrari 

Joanez Aparecida Aires 

Joseli Maria Nunes Mendonca 

José Carlos Fernandes 

Julio Gomes 

Kelvy Kadge Oliveira Nogueira 

Leonir Lorenzetti 

Leticia Mara de Meira 

Liane Veit 

Ligia Maria Rossetto 

Luiz Everson da Silva 

Madlaine Celia Schreiber 

Marcia Regina Nogochale Boneti 

Marcos Aurelio Tarlombani da Silveira 



Maria da Graça Kfouri Lopes 

Maria Tereza Carneiro Soares 

Marilene Reimer 

Monica Setuyo Okomoto 

Nadia Gaiofatto Gonçalves 

Neila Tonin Agranionih 

Osvaldo Guedes Filho 

Ricardo Carneiro Antônio 

Ricardo Prestes Pazello 

Roberta Chiesa Bartelmebs 

Ruth Janice Guse Schadeck 

Sandra Regina Dias da Costa 

Sayuri Unoki de Azevedo 

Tania Teresinha Bruns Zimer 

Teresa Cristina César Ogliari 

Thais Pacievitch 

Vagner Gularte Cortez 

Walter Dilay 

Wolf Dietrich Gustav Johannes Sahr  

 

Comissão Executiva 

Amanda Giulia Sartor 

Jim Rafael dos Santos Barbosa 

Kelly Cristiane de Araujo Dias 

Paula Cristina Stopa 

Juliana Janniffer Marcelino Xavier Leite Damas Soares 

Larissa Liz Odreski Ramina 

Mariana Fressato Silva 

 

Comissão de Apoio 

Eduarda de Sousa Lemos 

Giovana Candiotto 

Ivanise do Rocio Dzieciol 

Marilene Reimer 



Pedro Vanni 

 

Divisão de Sistemas de Informação 

Antonio Rodrigues Barros  

Marlon César Meo Taborda 

Rafael de Mello Lechakoski. 

Rodrigo Perez Furtado 

Sedimar Antonio Bortolin 

  



3. Localização e Período de Realização 

 

A 9ª edição da SIEPE ocorreu durante os dias 2, 3 e 4 de outubro, no 

Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná, nos Setores das 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde (Bloco Didático II e Saúde 

Botânico), localizados na Avenida Prefeito Lothário Meissner, 3.400, Jardim 

das América, Curitiba.  

Em Palotina e em Jandaia do Sul o evento ocorreu durante os dias 5 e 6 

de outubro. No Campus Palotina na Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas; e no 

Campus Jandaia do Sul e na Rua Dr. João Maximiano, 426, Vila Operária.  

  



4. Programação geral 

 

4.1 Curitiba: 

9ª SIEPE - SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPR Incertezas em tempos 
de crise: a Universidade como espaço de debate - 25º EVINCI – 10º EINTI – 16º ENAF - 16º ENEC 

Data Hora Atividades Local 

02/10 
Segunda-Feira 

19h - 19h15min: 
Apresentação Cultural - Abertura - Grupo de 
Choro da UFPR - Coord. Prof. Dr. Edwin 
Pitre-Vásquez 

Auditório Prof. Ulysses de 
Campos - Sociais 

Aplicadas 

19h15min-20h: Abertura Oficial da SIEPE 

20h-22h 

Simpósio de Abertura: 
Profª. Drª. Elisa Souza Orth (UFPR): "Da 
ciência à formação de cidadãos: porque 
temos que nos importar agora (e sempre)?". 
Profº. Dr. Guilherme Gontijo Flores (UFPR): 
"Uma partilha de vozes: a Universidade frente 
às diferenças" 

 

 
 
 
 
 
 

03/10 
Terça-feira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h-9h 
Reunião de avaliadores do CNPQ – Profª 
Larissa Ramina 

Campus Jardim Botânico 
8h30min-
12h30min 

Apresentação de Trabalhos 

12h30min-
13h30min 

Apresentação Cultural - "E aí?" - Projeto de 
Extensão: Corpos que Dançam 

Em frente ao Auditório 
Ulysses de Campos - 

Setor de Ciências Sociais 

 

MESA: Quem tem medo da Educação a 
Distância? [Novas possibilidades em tempos 
de crise].  
Prof. Dr. Frederico Vieira Passos – 
Universidade Federal de Viçosa 
Profª. Drª: Graciela Bolzón de Muniz 
Mediador: Prof. Dr. Eduardo Salles de 
Oliveira Barra 

Auditório Prof. Ulysses de 
Campos – Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas 

13h30min-
14h30min 

MESA: Os Desafios da internacionalização na 
Produção Científica.  
Prof. Dr. Luiz Maximiliano Santin Gardenal 
Prof. Dr. Clóvis Ultramari - MADE/UFPR 

Auditório Maurício Bissoli - 
Sede de Ciências da 

Saúde Botânico 

 

MESA: Drogas e Políticas Públicas: 
Antiproibicionistas X  Guerra às Drogas. 
Prof. Décio Franco David – UFPR 
Prof. Altieres Edemar Frei – ABRASME 

Auditório Gralha Azul – 
Setor de Ciências da 

Saúde Botânico 

  

14h30min-
18h30min 

Apresentação de Trabalhos Campus Jardim Botânico 

 
 
 
 

19h-21h30min 

Conversas com o PIBID:  
Profª Drª Joanez Aparecida Aires (UFPR) 
Profª Drª Valeria Floriano Machado (UFPR) 
Profª Drª Andréa Caldas (UFPR) 
Prof. Maurício Pastor Santos (SEED) 

Auditório Gralha Azul – 
Sede de Ciências da 

Saúde Botânico  

 
Conversas com o PET: 
Prof. Dr. Eduardo Salles de O. Barra 
Prof. Dr Wilson Godói 

Auditório Prof. Ulysses de 
Campos - Sociais Ciências 

Aplicadas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/10 
Quarta-feira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h30min-
12h30min 

Apresentação de Trabalhos Campus Jardim Botânico 

13h - 13h30min 
Apresentação Cultural - "Sendo Star" - Projeto 
de Extensão: EnvelheSendo 

Em frente ao Auditório 
Ulysses de Campos - 

Setor de Ciências Sociais 

 
13h30min-
14h30min 

MESA: "O Suicídio como Laço Social" 
Profª Dra. Débora Patrícia Nemer Pinheiro – 
Universidade Positivo 
Profª Dra. Sabrina Stefanello - UFPR 

Auditório Prof. Ulysses de 
Campos - Sociais 

Aplicadas 

MESA: "A crise da educação no Brasil não é 
uma crise, é um projeto: 20 anos sem Darcy 
Ribeiro": 
Prof. Drª. Yvelise Freitas de Souza Arco-
Verde 
Prof. Dr. Carlos Roberto Vianna 
Mediador: Prof. Drª. Catarina Moro 

Auditório Gralha Azul –
Sede Saúde Botânico 

MESA: Ciência, Tecnologia e Ambiente 
Prof. Dr. Ricardo Galvão - Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
Prof. Dr. Ciro Alberto Ribeiro UFPR 

Auditório Maurício Bissoli - 
Sede Saúde Botânico 

14h30min-
16h30min 

Apresentação de Trabalhos Campus Jardim Botânico 

16h30min-18h 

Palestra de Encerramento 
“A Ciência e a Universidade pública brasileira 
- Desafios em tempos de crise” 
Prof. Dr. Ildeu Moreira - Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 

Auditório Prof. Ulysses de 
Campos - Sociais 

Aplicadas 

18h 
Manifestação em Defesa da Ciência e da 
Universidade Pública Brasileira 

Auditório Prof. Ulysses de 
Campos - Sociais 

Aplicadas 

 

4.2 Palotina: 

9ª SIEPE - SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPR Incertezas em tempos 
de crise: a Universidade como espaço de debate - 25º EVINCI – 10º EINTI – 16º ENAF - 14º ENEC 

Data Hora Atividades Local 

05/10 Quinta-
feira 

14h30min - 
18h30min 

Apresentações de trabalhos ENEC/ENAF Campus Palotina 

  

19h - 21h Palestra de abertura 
Auditório da WM 
Medicamentos 

06/10 Sexta-
feira 

08h30min – 
12h30min 

Apresentações de trabalhos EVINCI 

Campus Palotina 

14h30 - 18h30 Apresentações de trabalhos EVINCI/EINTI 

 

 

4.3 Jandaia do Sul: 

 



9ª SIEPE - SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPR Incertezas em tempos 

de crise: a Universidade como espaço de debate - 25º EVINCI – 10º EINTI – 16º ENAF - 14º ENEC 

Data Hora Atividades Local 

05/10 

Quinta-feira 
17h-18h Abertura da SIEPE Campus Jandaia 

06/10 

Sexta-feira 

08h30min – 

12h 
Apresentações de trabalhos  

14h30min - 18h Apresentações de trabalhos 
Campus Jandaia 

 

 

  



5. Participação de estudantes 

 

5.1 Bolsistas 

Os bolsistas SIEPE são responsáveis por diversas atividades 

administrativo-operacionais relacionadas à organização e execução do evento, 

bem como a sistematização de dados.  

Em 2017 foram disponibilizadas 90 (noventa) bolsas “100 anos UFPR”, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), distribuídas da seguinte forma: 78 

(setenta e oito) para atuação de 25 de setembro a 24 de outubro de 2017, 

sendo que destas são 72 (setenta e duas) para atuação em Curitiba, 04 

(quatro) para atuação em Palotina e 02 (duas) para atuação em Jandaia do 

Sul; 3 (bolsas) para atuação junto às Pró-Reitorias organizadoras da SIEPE, 

PROGRAD, PRPPG e PROEC, pelo período de 04 (quatro) meses, de 

setembro a dezembro de 2017.  

Para ser bolsista foi necessário participar de 4h (quatro horas) de 

formação em um treinamento presencial (Curitiba, Palotina ou Jandaia do Sul). 

No anexo 1 encontra-se o edital de seleção de bolsistas para participar da 9ª 

SIEPE de 2017. 

 

5.2 Voluntários  

 

Para exercer as atividades de monitoria foram escalados 92 bolsistas 

PIBITI/PIBIC CNPq. Esses alunos realizaram atividades de monitoria de sala, 

corredor e apoio, auxiliando no atendimento das demandas ocorridas durante o 

evento, sendo de grande importância no bom andamento da SIEPE. 

 

 
 

 

 

  



6. Participação de avaliadores 

 

Para ser integrante das bancas de avaliação dos trabalhos apresentados 

na 9ª SIEPE, os candidatos precisavam ser servidor ou servidora docente, 

servidor ou servidora técnico administrativo, ou estudante de mestrado ou 

doutorado. A inscrição deveria ser feita por meio do link informado no edital de 

chamamento (ver anexo 2) referente a ficha disponibilizada no sistema 

Intranet,  até o dia 3 de setembro de 2017. Os avaliadores dos eventos ENEC e 

ENAF precisavam participar obrigatoriamente do treinamento presencial de 

orientação de 4h (quatro horas) de duração, realizada no dia 20 de setembro 

ou via conferência web, através da qual seriam também instruídos a utilizar o 

sistema eletrônico de avaliação. Os avaliadores dos eventos EVINCI e EINTI 

foram indicados pelo Comitê Assessor de Iniciação Científica e receberam as 

instruções por escrito. Ademais, os candidatos deveriam disponibilizar pelo 

menos um turno, manhã ou tarde, nos dias correspondentes à realização do 

evento em cada campus (3 e 4 em Curitiba, 6 e 7 em Palotina e em Jandaia do 

Sul), a fim de exercerem suas atividades como avaliadores. 

Em Curitiba foram 1230 avaliadores. Em Palotina foram 36 para 

ENAF/ENEC e 57 para EVINCI/EINTI. Já em Jandaia do Sul, para atender todo 

o evento foram 36 avaliadores. 

 

 

  



7. Divulgação do evento 

 

A divulgação da SIEPE foi realizada em quatro formatos: 

 

7.1 SITE DO EVENTO: 

A divulgação das informações para as inscrições de trabalhos apresentados 

durante a SIEPE, assim como a programação, as normas para participação e 

notícias sobre o evento, foi realizada através do site do evento 

www.siepe.ufpr.br. 

 

7.2 PÁGINA DA UFPR E DAS PRÓ-REITORIAS: 

Na página principal da UFPR e nos sites das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG), de Extensão (PROEC) e de Graduação e Educação 

Profissional (PROGRAD) foram disponibilizadas informações.  Os links para as 

notícias seguem abaixo: 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/inscricoes-para-a-siepe-encerram-no-

dia-19-de-junho/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/semana-de-ensino-pesquisa-e-

extensao-da-ufpr-tem-recorde-de-trabalhos-inscritos-este-ano/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/siepe-maior-evento-academico-da-

ufpr-comeca-na-proxima-segunda-feira-02/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/abertura-da-siepe-evoca-o-papel-da-

universidade-como-espaco-de-reflexao-diante-da-crise/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/primeiro-dia-da-siepe-movimenta-

campus-do-jardim-botanico/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/enec-projetos-de-extensao-na-siepe-

mostram-importanica-de-atuacao-junto-a-comunidade/ 

 

http://www.siepe.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/inscricoes-para-a-siepe-encerram-no-dia-19-de-junho/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/inscricoes-para-a-siepe-encerram-no-dia-19-de-junho/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/semana-de-ensino-pesquisa-e-extensao-da-ufpr-tem-recorde-de-trabalhos-inscritos-este-ano/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/semana-de-ensino-pesquisa-e-extensao-da-ufpr-tem-recorde-de-trabalhos-inscritos-este-ano/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/siepe-maior-evento-academico-da-ufpr-comeca-na-proxima-segunda-feira-02/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/siepe-maior-evento-academico-da-ufpr-comeca-na-proxima-segunda-feira-02/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/primeiro-dia-da-siepe-movimenta-campus-do-jardim-botanico/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/primeiro-dia-da-siepe-movimenta-campus-do-jardim-botanico/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/enec-projetos-de-extensao-na-siepe-mostram-importanica-de-atuacao-junto-a-comunidade/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/enec-projetos-de-extensao-na-siepe-mostram-importanica-de-atuacao-junto-a-comunidade/


http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/siepe-mesas-redondas-abordaram-

ead-internacionalizacao-da-pesquisa-e-politica-de-drogas/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/palestra-do-presidente-da-sbpc-e-ato-

contra-cortes-de-recursos-as-universidades-marcam-encerramento-da-9a-siepe 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/atividades-da-siepe-em-palotina-e-

jandaia-do-sul-marcam-ultimos-dias-do-evento/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/mesas-redondas-orientam-debates-

no-ultimo-dia-da-siepe-em-curitiba/ 

 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/87320/ 

 

7.3 CARTAZES: 

Foram enviados/afixados 300 cartazes para a divulgação do evento nos 

diversos Setores, Departamentos e Coordenações de Curso da UFPR em 

Curitiba, Litoral e em Palotina. 

 

7.4 RÁDIO: 

Divulgação por intermédio da rádio Funpar – UniFM (94mhz). 
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8.  Apresentação dos Resultados – SIEPE 2017 

 

Neste ano a participação foi altamente expressiva, resultando em um 

público de 7791 pessoas, destes participantes 6495 em Curitiba, 692 

Palotina e 124 em Jandaia do Sul, entre convidados, estudantes bolsistas, 

voluntários, docentes e servidores e servidor técnico administrativo. 

Foram inscritos 2314 trabalhos durante a 9ª SIEPE, dos quais 2236 

foram aprovados; sendo 1326 trabalhos no EVINCI, 128 no EINTI, 450 no 

ENAF e 332 no ENEC. Os dados são apresentados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01: DIVISÃO DE TRABALHOS POR EVENTO 

 

Fonte: O autor (2017). 

8.1 ENEC 

Neste ano, o ENEC cotou com 76 bancas, com 222 avaliadores, 156 

monitores e 3166 ouvintes. Já os 332 trabalhos apresentados no evento, foram 

divididos por setor conforme gráfico 02. Com base nisto, os 332 trabalhos 

apresentados, foram também divididos por área temática. Obteve-se os 

seguintes resultados: foram apresentados 105 na área da Biologia e Saúde; 16 

trabalhos na área da Ciência Sociais Aplicadas e Trabalho; 89 trabalhos na 

área de Exatas, Terra, Engenharias, Tecnologias e Meio Ambiente; 122 

trabalhos na área da Humanas, Linguística, Direitos Humanos, Educação e 

Cultura. Os dados são apresentados no gráfico 03. 

 

Gráfico 02: DIVISÃO POR SETOR ENEC 



Fonte: O autor (2017). 

 

 

Gráfico 03: DIVISÃO POR ÁREA TEMÁTICA ENEC 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

8.2 ENAF 

Neste ano, o ENAF contou com 76 bancas, com 222 avaliadores, 156 

monitores e 3166 ouvintes. Já os 450 trabalhos apresentados no evento, foram 

divididos por setor conforme gráfico 04. Os trabalhos também foram divididos 

por área temática. Foram apresentados 70 trabalhos na área da Biologia e 



Saúde; 13 trabalhos na área das Ciências Sociais, Aplicadas e Trabalho, 144 

na área das Exatas, Terra, Engenharias, Tecnologias e Meio Ambiente e 244 

trabalhos na área de Humanas, Linguística, Direitos Humanos, Educação e 

Cultura. Os dados são apresentados no gráfico 05.  

 

Gráfico 04: DIVISÃO POR SETOR ENAF 

Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 05: DIVISÃO POR ÁREA TEMÁTICA ENAF 

 

Fonte: O autor (2017). 

 



8.3 EVINCI 

Nesta edição, o EVINCI conteve 148 bancas, com 646 avaliadores, 317 

monitores e 3363 ouvintes. Além disso, os 1326 trabalhos apresentados no 

evento, foram divididos por setor conforme gráfico 06. Os trabalhos também 

foram divididos por área temática. Foram apresentados 540 trabalhos na área 

da Biologia e Saúde; 76 trabalhos na área da Ciência Sociais Aplicadas e 

Trabalho, 483 trabalhos na área de Exatas, Terra,Engenharias, Tecnologias e 

Meio Ambiente e 227 trabalhos na área e Humanas, Linguística, Direitos 

Humanos, Educação e Cultura. Os dados são apresentados no gráfico 07. 

 

Gráfico 06: DIVISÃO POR SETOR EVINCI 

Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 07: DIVISÃO POR ÁREA TEMÁTICA EVINCI 

 



 

Fonte: O autor (2017). 

 

11.4 EINTI 

Na edição deste ano, o EINTI conteve 48 bancas,  202 avaliadores, 53 

monitores e 1249 ouvintes. Já os 128 trabalhos apresentados no evento, foram 

divididos por setor conforme gráfico 08. Os trabalhos também foram divididos 

por área temática. Foram apresentados 32 trabalhos na área de Biologia e 

Saúde; 8 trabalhos na área de Ciências Sociais Aplicadas e Trabalho e 88 

Exatas, Terra, Engenharias, Tecnologias e Meio Ambiente. Os resultados se 

encontram no gráfico 09. 

Gráfico 08: DIVISÃO POR SETOR EINTI 



Fonte: O autor (2017). 

 

Gráfico 07: DIVISÃO POR ÁREA TEMÁTICA EINTI 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

  



9. Prestação de contas 

Tabela 01: Valores consumidos pelo evento 

 Valores 

Descrição do gasto PROGRAD PROEC PRPPG DOAÇÕES 

Alimentação– 
Bolsistas 

R$ 3.850,00  R$ 1.100,00  

Almoxarifado  R$ 1.043,77   

Água    R$ 938,00 

Banner  R$ 660,00   

Bolsistas  R$ 36.000,00*   

Editora    R$ 4.246,00 

Passagens e Diárias 
(Pró-Reitorias) – 
Palotina e Jandaia 

R$ 1.430,57    

Passagens e Diárias 
– Avaliadores, CNPQ 

  R$ 1.026,49  

TOTAL R$ 5.280,57 R$ 1.703,77 R$ 1.026,49 R$ 5.184,00 

* O valor discriminado na tabela refere-se ao pagamento das bolsas 100 anos de monitoria do evento, as 

mesmas são pagas pela Unidade de Bolsas, que se encontra assentada na PROEC, sendo assim, este valor 

não foi calculado no total de prestações de conta desta Pró-Reitoria. 

 

Os valores apresentados e as respectivas notas fiscais se encontram 

sob os cuidados da equipe organizadora do evento. 

 

 

 

 

  



10. Apoiadores 

  

O evento contou com o apoio da Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), que forneceu copos de água e também o apoio da Editora UFPR, 

que doou livros como forma de presente aos palestrantes e participantes de 

mesas redondas. 

 

 

  



11. Atividades da 9ª SIEPE – Registros fotográficos 

11.1 Curitiba 

 

 

 

 

11.2 Jandaia 



 

 

 

  



12. Sugestões de Melhorias da SIEPE 2018 

 

(1) O maior problema da SIEPE/2017 foi a ausência de equipamentos. Em 

razão da impossibilidade de locação dos mesmos, houve a necessidade de 

emprestá-los de vários setores e departamentos. Os transtornos foram 

indizíveis. 

(2) Apesar da colaboração do setor de sociais aplicadas para a realização da 

SIEPE, ficou clara a percepção de que se trata de um evento que não é do 

setor, ou seja, o SSA se porta como se estivesse prestando um favor para as 3 

pró-reitorias envolvidas. 

(3) Em razão do sistema da SIEPE estar sendo desenvolvido 

concomitantemente à preparação do evento, houve inúmeros problemas. 

Alguns foram sanados, outros não. Seguem: 

● Título do projeto e título do plano de trabalho são diferentes. Título do 

projeto é a pesquisa do orientador. O plano de trabalho são as atividades 

desenvolvidas pelo aluno na pesquisa. Este ano o título do projeto puxou um 

dos títulos de plano de trabalho vinculados ao projeto. O problema é que um 

projeto pode ter mais de um plano de trabalho. 

● O sistema deve permitir um cadastro por autor, e somente permitir um 

autor por resumo. Também deve possibilitar a edição do cadastro de 

qualquer item. Nada disso ocorreu. 

● Habilitar para cadastro no EINTI somente PIBITI e Lactec, e para o 

EVINCI somente os PIBIC’s.  

● Houve muitos problemas com logins de alunos, professores e 

externos. Será necessário pensar na possibilidade de login por CPF. 

● O sistema não possibilitou alteração do vínculo do aluno com o 

programa. Muitos alunos se cadastraram no IC balcão porque não 

estavam conseguindo se cadastrar no seu programa. 

● No momento da avaliação da submissão do resumo, os avaliadores 

não deveriam ter acesso à autoria do resumo. 

● No momento da atribuição dos resumos aos avaliadores, o CAIC deve 

ter a possibilidade de selecionar vários resumos para 

encaminhamento ao mesmo avaliador. 

● O sistema deverá permitir cadastro de colaboradores externos. 



Incluir para SIEPE 2018 no EVINCI o programa PIBIC AF Fundação 

Araucária (PIBIS) 

● Na ficha de presença dos membros da sessão incluir o nome               

orientador de cada apresentador.  

● Na ficha de presença dos membros da sessão, incluir o nome do 

avaliador presidente. 

● Na ficha de atribuição de notas, incluir o nome do avaliador presidente 

e identificar sua atribuição (presidente). 

● No gerenciamento de sessão, em gerenciamento de autores do 

trabalho, deverão constar somente autor e orientador. Não existe a 

figura de “colaborador” no EVINCI/EINTI. 

● Portanto, a figura do “colaborador” deve desaparecer do sistema para 

o EVINCI/EINTI. 

● Houve casos de alteração cadastral de colaboradores e orientadores 

no momento da apresentação, pois os dados estavam incorretos. 

● Deve-se prever a possibilidade de envio geral de notificações . 

● Deve haver confirmação dos e-mails encaminhados pelo sistema. 

● Deverá ser possibilitado ao CAIC realizar ensalamento diretamente no 

sistema (porém a comissão organizadora deverá disponibilizar as salas 

e períodos para cada setor). 

 

(4) Há uma demanda de que se rediscuta o formato do evento, para que deixe 

de ser setorial e possibilite uma verdadeira integração entre a comunidade 

acadêmica. 

(5) Verificou-se que a maioria das mesas redondas ficou esvaziada, sendo 

necessário repensar o agendamento destas mesas concomitantemente. Seria 

o caso de registrar a participação para fins de certificação. 

(6) A SIEPE tem sido um evento interno da UFPR. Algumas vozes tem se 

posicionado a favor da participação ativa de toda a comunidade. 

(7) A PROEC e a PROGRAD propuseram que a SIEPE tivesse duração de 3 

dias além do 1º dia da abertura à noite.  

Monitores: 

● Neste ano conseguimos ter 2 monitores por sala (32 bolsistas 100 anos 

e 83 voluntários) 



● Os lanches foram oferecidos para todos os monitores  

● Alguns monitores questionaram a possibilidade de uma opção de lanche 

vegano 

● Os monitores sentiram dificuldades quanto ao suporte aos 

equipamentos  

● Falta de materiais periféricos (extensão, régua, cabo VGA, adaptadores 

de tomada) 

● Os monitores que tiveram dificuldades de gerenciar as bancas pelo 

smartphone tiveram acesso ao laboratório e conseguiram realizar os 

lançamentos 

● Muitos monitores só puderam gerenciar as bancas no sistema quando 

estavam no QG, pois nas salas não conseguiram sinal de rede 

● Solicitar critérios que se adequem a necessidade do evento no 

momento da seleção dos monitores bolsistas 100 anos.  

- Tivemos alguns casos de falta de comprometimento quanto 

ao horário, de recusa de ser monitor de sala, 

desconhecimento das tecnologias do evento, alguns 

monitores possuíam vínculo empregatício, foram convocados 

para o treinamento EVINCI/EINTI e não comparecerem, 

monitores que iriam apresentar na SIEPE tiveram que se 

ausentar da monitoria. 

-  Sugestão: criar um formulário para traçar um melhor perfil 

para os monitores no momento de seleção. 

- Vários monitores voluntários tiveram que assumir a chefia de 

sala. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 2: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


