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1 INTRODUÇÃO 

Este memorial descreve as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão para 

efeito de minha progressão funcional da classe D, nível 404 para a classe de Professor Titular 

na Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.  

Detalharei minha trajetória na Universidade Federal do Paraná desde meu ingresso em 1984 

no cargo de Assistente em Administração e minha migração para a carreira de magistério que 

teve um momento importante na Escola Técnica da UFPR, atualmente Setor de Educação 

Técnica e Tecnológica (SEPT). Depois, por minha solicitação fui transferido para o 

Departamento de Ciência e Gestão da Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. 

Os últimos anos de minha trajetória na UFPR tem sido dedicados à administração superior com 

atividades no Núcleo de Assuntos Acadêmicos (NAA) e Núcleo de Concursos (NC), ambas 

unidades vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação. No NAA, fui diretor entre abril/2013 a 

setembro/2014, enquanto que no NC, tenho respondido pela coordenação geral desde 

setembro/2014.  

Com a mudança de gestão ocorrida no final do ano passado, fui convidado a permanecer no 

cargo de coordenador geral do NC. Entendi esse gesto como aprovação de meu trabalho dos 

últimos cinco anos.  

A dedicação às atividades do NC tem exigido dedicação em tempo integral, obrigando meu 

afastamento integral das atividades acadêmicas.  

Neste documento procurarei apresentar como esses momentos distintos vivenciados nos 

últimos 32 (trinta e dois) anos de minha vida profissional me permitiram um crescimento 

pessoal e profissional, com muito orgulho por integrar a comunidade UFPR. 

2 APRESENTAÇÃO 

Nome completo: Mauro José Belli  

Data de nascimento: 17/07/1961 

Nacionalidade: Brasileira  

Estado civil: Casado  

R.G.: 3.404.480-5/SSP- PR  

CPF:  402.049.609-91  

Título de eleitor: 0050.3875.0680, zona 178, seção 0037   

Endereço eletrônico: mjbelli@ufpr.br, mjbelli@nc.ufpr.br  
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3 DADOS FUNCIONAIS NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

Matrícula SIAD: 120294  

Matrícula SIAPE: 6342285  

Data de admissão:  23/01/1992  

Cargo:  Professor EBTT, Classe D, Nível 404  

Lotação:  Departamento de Ciência e Gestão da Informação  

Setor:  Ciências da Ciências Sociais Aplicadas  

Endereço:  Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, Campus Jardim Botânico, CEP: 

80210-170, Curitiba-PR  

Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/8234002385119811 

 

 

4 FORMAÇÃO ACADÊMICA  

4.1 Graduação 

Em 1984 iniciei minha formação de graduação com a primeira turma do Curso de Bacharelado 

em Ciência da Computação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). Na 

realidade em 1983 cheguei a iniciar também na PUC o curso de Matemática. Frequentei as 

aulas do primeiro mês e desisti, pois percebi que, apesar de meu interesse pela matemática, o 

curso era excessivamente teórico e meu perfil exigia um curso mais voltado para a prática 

como é o caso da Ciência da Computação.  

O primeiro ano do curso de Ciência da Computação foi muito difícil, pois as aulas eram à tarde 

e havia dificuldade para desempenhar atividade laboral formal. Ao mesmo tempo precisava 

trabalhar para obter os recursos financeiros para pagar as mensalidades do curso.  

Era acostumado ao trabalho, pois comecei a trabalhar com registro em CTPS antes mesmo 

dos quinze anos. Mas para realizar meu sonho de realizar o curso superior precisei pedir 

demissão. Trabalhava no Banco Econômico e a dinâmica do expediente mal permitia 

frequentar as aulas do cursinho preparatório para o vestibular.  Pensava passar no vestibular 

num curso noturno para voltar a trabalhar, mas infelizmente o curso da PUC era vespertino. 

Logo, no primeiro ano do curso aceitei ministrar aulas de matemática e física para alunos do 

segundo grau (atualmente ensino médio) no Seminário Maior São Basílio Magno. Ministrava 

aulas todas as manhãs (segunda a sexta-feira) e às tardes, era aluno na PUC. As aulas da 

PUC terminavam 18:30 e dali, ia todos os dias preparar as aulas a serem ministradas no dia 

seguinte para os meus alunos no Seminário. Sobrava os sábados e domingos para estudar 

para a PUC. Era muito pouco tempo para estudar. Mal dava tempo para realizar os trabalhos. 
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Enfim, foi um primeiro ano bastante agitado e como saldo negativo sobrou a única disciplina do 

curso na PUC com retenção (dependência), fato muito difícil aceitar porque foi justamente em  

física, uma disciplina que possuía muita facilidade e que inclusiva ministrava aulas. O meu 

consolo foi que o conteúdo não tinha relação com o ministrado por mim. Havia inclusive 

eletrônica, assunto absolutamente novo que somente fui entender plenamente dois anos 

depois com o desenvolvimento da disciplina de circuitos lógicos.  

Em 1983 havia passado num concurso da UFPR para o cargo de agente administrativo e no 

segundo semestre de 1984 fui convocado para tomar posse. Isso me ajudou muito, pois agora 

consegui ter um ganho fixo que não era muito, mas ajudava bastante e ainda podia 

normalmente das atividades do curso na PUC no período da tarde. O segundo ano do curso foi 

bem mais fácil, pois apesar de ainda não ter muito tempo para o estudo já que trabalhava no 

departamento de contabilidade no período da manhã, à tarde ia para a PUC e à noite voltava 

para a UFPR para completar a jornada de trabalho. 

A partir do terceiro ano o curso ficou muito fácil, pois o curso da PUC passou para o noturno e 

passei a cumprir horário na UFPR nos períodos da manhã e tarde. Só a redução do 

deslocamento já ajudou muito. Fazia todos os trabalhos, consegui refazer os exercícios. As 

notas do meu histórico escolar espelham as dificuldades iniciais e as facilidades no final do 

curso.  

No último ano realmente ficou bem mais fácil, apesar do desafio do TCC. Desenvolvi o trabalho 

juntamente com mais dois colegas da turma. Na realidade, aconteceu como muitos trabalhos 

dessa natureza: desenvolvi praticamente sozinho, pois os outros colegas da equipe tinham 

muitas dificuldades na modelagem da aplicação e elaboração dos programas de computador. 

Na época não havia a facilidade que há hoje para o desenvolvimento de aplicativos para 

computadores. A minha felicidade foi pela superação das dificuldades graças à persistência, o 

desejo de realizar o curso, o apoio da família e principalmente das condições que a UFPR me 

proporcionou para finalizar o curso com qualidade. Sou muito grato à UFPR por isso.  

 

4.2 Pós-Graduação – Especialização  

Em 1995 realizei curso de especialização na FAE-CDE (Faculdade de Administração e 

Economia - Centro de Desenvolvimento Empresarial). O curso era especialização em 

administração de empresa com ênfase em Administração de Informática. Foram 510 horas do 

melhor curso que realizei, incluindo os de mestrado e doutorado. Isso não significa que os 

cursos de mestrado e doutorado que realizei possuíam qualidade inferior ao de especialização. 

Na realidade encontrei na especialização a minha maior vocação: a área de administração. 
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4.3 Pós-Graduação – Mestrado 

Em 1997 iniciei curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção com ênfase em Mídia e Conhecimento. Nesse curso pude aprofundar conhecimentos 

na área de educação. Tive contato com excelentes professores que me permitiram contato com 

os fundamentos das teorias de aprendizagem, ao mesmo tempo em que mergulhava em novas 

tecnologias baseadas em Inteligência Artificial. Minha dissertação foi um passeio pelas teorias 

clássicas de aprendizagens (Piaget, Skinner, Freud, Wallon, Vygotsky, Pavlov e outros) e uma 

prospecção das possibilidades da utilização das inovações tecnológicas da área de informática 

como instrumentos capazes de auxiliar nos desafios do ensino. Defendi minha dissertação em 

1999 e o tema da minha dissertação foi "Aplicação de tecnologias de inteligência artificial e de 

realidade virtual para a construção de um ambiente virtual para a alfabetização infantil".  

Para o desenvolvimento desse trabalho, além das disciplinas e grupos de estudos vinculados 

ao programa, realizei estágio em escola de educação infantil e tive a oportunidade de trabalhar 

com crianças de cinco a sete anos. Foi uma experiência interessante. Aprendi muito durante os 

três anos de trabalho com esse curso. De alguma forma, desde que ingressei na graduação 

sempre estive atuando como professor. Depois do mestrado minha postura em sala de aula foi 

transformada. 

 

4.4 Pós-Graduação – Doutorado 

O trabalho desenvolvido durante o mestrado abriu as portas para o doutorado. Para realizar o 

mestrado consegui bolsa CAPES e afastamento integral, o que me permitiu residir em 

Florianópolis. Já para o doutorado não havia bolsa e o afastamento era parcial, ou seja, realizei 

as disciplinas deslocando-me semanalmente entre Curitiba para Florianópolis e ainda com 

aulas nos cursos Técnico em Informática e Tecnólogo em Informática da antiga Escola Técnica 

da UFPR (ETUFPR).  A sobrecarga de atividades dificultou o desenvolvimento dos trabalhos 

para o curso de doutorado, mas consegui concluí-lo em 2004 defendendo a tese intitulada 

"Tecnologias para auxiliar no diagnóstico de desvios na recepção oral e escrita durante o 

processo de alfabetização".   

Com a tese, produzimos ainda um software para aplicação de um teste cujo objetivo era a 

identificação das dificuldades, onde o maior desafio não foi a implementação do teste, mas a 

construção da interface de reconhecimento de voz que foi desenvolvida utilizando técnicas de 

inteligência artificial (redes neurais, algoritmos genéticos, fuzzy). 



 
 
 

5 
 

 
 

Desse trabalho, que foi praticamente uma continuidade dos estudos desenvolvidos durante o 

mestrado, a maior frustração foi sua descontinuidade e isso aconteceu em razão de 

compromissos assumidos após o retorno do afastamento para o mestrado e durante o período 

de realização das disciplinas do doutorado. Atuamos com bastante ênfase no desenvolvimento 

das diretrizes nacionais para educação profissional (ensino técnico e tecnológico) da área de 

informática e participamos na avaliação dos novos cursos de tecnologia que começavam a 

surgir no Brasil a partir da reformulação dos antigos cursos de tecnólogos para a nova 

abordagem conferida pelos cursos de tecnologia. Durante esse processo, assumimos também 

o desafio da elaboração do projeto pedagógico para a implantação do Curso de Tecnologia em 

Informática, seu reconhecimento pelo MEC e sua transformação em Tecnologia em Sistemas 

de Informação. Depois desse processo fui transferido para o Departamento de Ciência e 

Gestão da Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas e lá acabei envolvido em outros 

projetos. 

 

5 ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

Antes de meu ingresso na UFPR trabalhei na área administrativa de empresas de 

administração de imóveis, transportadora, joalheria, banco e ensino. Foram sete anos de muito 

aprendizado em ambientes bastante diversos.  

Entretanto, o meu desenvolvimento profissional se deu predominantemente na UFPR. 

Ingressei em 1984 ocupando cargo de Agente Administrativo, com a reestruturação da carreira 

em 1990 passei a ocupar o cargo de Assistente em Administração. Ocupei esse cargo até 

janeiro de 1997, quando solicitei exoneração para dedicar-me à carreira docente.  

Meu ingresso na carreira docente foi janeiro de 1991, como professor substituto e ao final 

desse ano realizei concurso para efetivo, tendo sido aprovado no concurso e nomeado em 

janeiro de 1992 para o cargo que ocupo atualmente de professor da Carreira de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).  

Em fevereiro de 1997 foi alterado o meu regime de trabalho de 20 horas semanais para 40 

horas semanais com dedicação exclusiva. 

Ocupando cargo docente desenvolvi muitos projetos que passo a descrever. 

5.1 Atividades de Ensino 

Entre 1992 e 2007 estive lotado na Escola Técnica da UFPR (atualmente SEPT) ministrando 

aulas no Curso de Técnico em Informática (entre 1991 e 2007) e para os cursos de Tecnólogo 
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em Informática e Tecnologia em Sistemas de Informação (entre 2001 a 2007). Atualmente o 

Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação possui a denominação de Curso Superior de 

Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Nestes cursos atuei em disciplinas de: 

a) Lógica de Programação; 

b) Programação de Computadores; 

c) Metodologias de analise e desenvolvimento de sistemas; 

d) Gerência de Projetos; 

e) Segurança da informação; 

f) Orientação para desenvolvimento de projetos; 

g) Participação em bancas de defesa de trabalhos acadêmicos. 

Com exceção do período que estive afastado para o desenvolvimento do mestrado (1997-

1999), sempre estive envolvido com orientações de trabalhos e com carga horária em média de 

16 aulas semanais. Nos momentos mais críticos, durante a reestruturação de currículos, a 

carga horária chegou a 26 aulas por semana. 

A partir de 2008 passei a desenvolver atividades acadêmicas no Departamento de Ciência e 

Gestão da Informação, onde atuei nas seguintes disciplinas: 

a) Taxonomia e Ontologia do Conhecimento; 

b) Análise da Informação e do Conhecimento; 

c) Tecnologia da Informação e do Conhecimento; 

d) Segurança da Informação; 

e) Orientação de estágios curriculares; 

f) Orientação de trabalho de conclusão de curso; 

g) Participação em bancas de defesa de trabalhos acadêmicos. 

Relaciono cronologicamente a seguir os principais resultados de minhas atividades 

acadêmicas: 

1992 a 1995: 

a) Ministrei aulas somente para o Curso de Técnico em Informática da ETUFPR e as 

disciplinas que estavam sob minha responsabilidade eram as de Técnicas de Programação 

e Linguagens de Programação. 

1996: 

a) Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia das Escolas Técnicas de 2º Grau da América 

do Sul (11ª MOSTRATEC) 

Nesse evento tive a felicidade de ter premiados dois trabalhos orientados por mim. 
Primeiro e segundo lugares da área de Informática e na classificação geral ocuparam o 
primeiro e o terceiro lugares, respectivamente.  
O primeiro colocado era um aplicativo multimídia para educação infantil. Excelente design 
e objetividade garantiram-lhe avaliação excepcional e diversos elogios. O outro trabalho só 
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não foi mais bem avaliado por utilizar tecnologias absolutamente inovadoras. Construiu-se 
um ambiente de realidade virtual na web. Nessa época estava iniciando a web no Brasil. 
Realidade virtual era tema ainda bastante inexplorado, mesmo no exterior. Faltava muito 
suporte de desenvolvimento e o ambiente foi construído no "braço". Faltou tempo para 
implementar alguns componentes da realidade para incorporar o ambiente virtual. Na 
minha avaliação esse trabalho, pelo grau de complexidade envolvido, era até melhor que o 
trabalho melhor avaliado. 
O trabalho melhor classificado conquistou o direito de concorrer no evento internacional 
que aconteceu no ano seguinte na Cidade do México. Ambos os trabalhos eram 
excelentes. Abordavam temas atuais e empregavam tecnologias inovadoras garantindo-
lhes o reconhecimento internacional.  
De todos os trabalhos realizados durante minha atuação na ETUFPR, esses foram sem 
dúvida os melhores.  

Além da orientação dos projetos citados acima, ministrei aulas de técnicas de programação. 

1997 e 1998: (Afastado para realização do curso de pós-graduação) 

1999: 

a) Presidente da banca examinadora do TCC do aluno Leonardo Z. de C. Rodrigues do Curso 

Técnico em Informática da ETUFPR. Banca revisora; 

b) Orientador do TCC intitulado “Zoológico” e presidente da banca examinadora. Trabalho 

desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

c) Membro de banca de avaliação de TCC intitulado “ALFA BETA e Ensino à Distância” 

desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

d) Orientador do TCC intitulado "Diarista de Manutenção" e presidente da banca examinadora. 

Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

e) Orientador do TCC intitulado "Estoque e Pesquisa de Preços" e presidente da banca 

examinadora. Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da 

ETUFPR; 

f) Orientador do TCC intitulado "GAIA" e presidente da banca examinadora. Trabalho 

desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

g) Orientador do TCC intitulado "HSPC ONICAD" e presidente da banca examinadora. 

Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

h) Orientador do TCC intitulado "Médico do Lar" e presidente da banca examinadora. Trabalho 

desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

i) Orientador do TCC intitulado "Tabela Periódica" e presidente da banca examinadora. 

Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

j) Orientador do TCC intitulado "WEB 3 - Recursos Integrados" e presidente da banca 

examinadora. Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da 

ETUFPR. Este trabalho foi Apresentado da 14ª Mostra Internacional de Ciência e 

Tecnologia do Ensino Médio da América do Sul - MOSTRATEC, realizado no período de 8 

a 13/11/1999. 

2002: 

a) Orientador do TCC intitulado "Tradutor de Idiomas" e presidente da banca examinadora. 

Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em Informática da ETUFPR. Este 

trabalho foi apresentado na 17ª MOSTRATEC e obteve o 1º lugar na categoria informática; 

b) Orientador do TCC intitulado "SICOPE 1.0-Sistema Integrado de Controle Penitenciário" e 

presidente da banca examinadora. Trabalho desenvolvido por alunos do Curso Técnico em 
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Informática da ETUFPR. Este trabalho foi apresentado na 17ª MOSTRATEC e obteve o 3º 

lugar na categoria informática. 

2003: 

a) Neste ano ministrei aulas nas disciplinas: Estrutura de Dados e Lógica de Programação; 

Gerência de Projetos; e Linguagem de Programação I. Todas ofertadas para o Curso de 

Tecnólogo em Informática da antiga ETUFPR; 

b) Para o curso de Técnico em Informática, também na ETUFPR, ministrei aulas na disciplina 

de Técnicas de Programação. 

2004: 

a) Neste ano ministrei aulas nas disciplinas: Hipermídia; Gerência de Projetos; e orientação de 

projetos. Todas ofertadas para o Curso de Tecnólogo em Informática da antiga ETUFPR; 

b) Para o curso de Técnico em Informática, também na ETUFPR, ministrei aulas na disciplina 

de Técnicas de Programação. 

2005: 

a) Neste ano ministrei aulas nas disciplinas: Segurança da Informação e Auditoria de 

Sistemas; Gerência de Projetos; Projetos; e orientei estágio supervisionado. Todas 

ofertadas para o Curso de Tecnólogo em Informática da antiga ETUFPR; 

b) Para o curso de Técnico em Informática, também na ETUFPR, ministrei aulas na disciplina 

de Técnicas de Programação. 

2006: 

a) Neste ano ministrei aulas nas disciplinas: Segurança da Informação e Auditoria de 

Sistemas; Gerência de Projetos; 

b) Orientei a monitoria da acadêmica Bruna Mayara Colchon de Oliveira na disciplina Técnicas 

de Programação do Curso Técnico em Informática da ETUFPR; 

c) Membro de banca de avaliação do TCC intitulado "Projeto Intranet Acadêmica - Módulo 

Estagiário e Módulo Egressos" do Curso de Tecnólogo em Informática da ETUFPR. 

2007: 

a) Neste ano ministrei aulas nas disciplinas: Segurança da Informação e Auditoria de 

Sistemas; Gerência de Projetos; 

b) Orientei o TCC intitulado "Cartório On-Line" e presidente da banca examinadora. Trabalho 

desenvolvido por alunos do Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação da ETUFPR; 

c) Membro da Banca de avaliação de TCC intitulado "J-Profinder". Trabalho desenvolvido por 

alunos do Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação da ETUFPR; 

d) Orientador do TCC intitulado "JSystemWork" e presidente da banca examinadora. Trabalho 

desenvolvido por alunos do Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação da ETUFPR; 

e) Orientei o TCC intitulado "Sistema YourNews: Sistema de Gerenciamento de Notícias" e 

presidente da banca examinadora. Trabalho desenvolvido por alunos do Curso de 

Tecnologia em Sistemas de Informação da ETUFPR; 

f) Orientei o TCC intitulado "Sistema de Controle de Vendas" e presidente da banca 

examinadora. Trabalho desenvolvido por alunos do Curso de Tecnologia em Sistemas de 

Informação da ETUFPR; 
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g) Orientei o TCC intitulado "SPEL NET" e presidente da banca examinadora. Trabalho 

desenvolvido por alunos do Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação da ETUFPR. 

2008: 

Neste ano fui transferido da ETUFPR para o DECIGI e a partir daí todas as minhas atividades 

na UFPR passaram a estar vinculadas a este departamento. 

a) No primeiro semestre assumi as disciplinas SIN106-Ontologias e Taxonomia do 

Conhecimento (04 aulas/semana), SIN153-Algoritmos (03 aulas/semana) e SIN120-Lógica 

e Teorias dos Conjuntos (03 aulas /semana) para o Curso de Bacharelado em Gestão da 

Informação. Assumi ainda a disciplina SIN070-Orientação Bibliográfica para o Curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação; 

b) No segundo semestre respondi pelas disciplinas SIN104-Análise da Informação e do 

Conhecimento (03 aulas/semana) e SIN098-Sistemas de Informação (04 aulas/semana); 

c) Orientação do TCC intitulado "Segurança da Informação Através da Certificação Digital" do 

aluno Márcio Paproski do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas (SCSA); 

d) Orientação do TCC intitulado "Proposta de Políticas de Segurança da Informação na 

Utilização de Prontuários Médicos para o Hospital do Trabalhador da Cidade de Curitiba" da 

aluna Suelen Cristina Mira Rosa do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SCSA); 

e) Orientação do TCC intitulado "As Mídias e sua Influência no Acesso, Disseminação e 

Compartilhamento de Informações na Internet" do aluno Douglas Leandro Pereira do Curso 

de Bacharelado em Gestão da Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SCSA); 

f) Orientação do TCC intitulado "Ontologias e Busca Semântica" do aluno Paulo Cesar da 

Silva Moreira do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do Setor de Ciências 

Sociais Aplicadas (SCSA); 

g) Orientação do TCC intitulado "A Utilização da Gestão Eletrônica de Documentos no 

Ambiente Jurídico" do aluno Luiz Fernando Coutinho Lara do Curso de Bacharelado em 

Gestão da Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SCSA); 

h) Participação nas bancas examinadoras dos TCC´s orientados. 

2009 - 1º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) e 

SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana);  

b) Orientei os estágios curriculares dos alunos: Adriana Valentim Rodrigues, Andréia Luciana 

C. da Silva, Clóvis Ricardo Klein, Fernando Maicon D'Aquino, Gilmar Oliveira Vidal, José 

Pedro Gomes, Michele Camargo, Raquel Souza Pontes Costa e Roselaine Lucena Suarez. 

2009 - 2º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN104-Análise da Informação e do Conhecimento (03 

aulas/semana) e SIN089-Tópicos em Gestão de Unidade de Informação (03 

aulas/semana)para o Curso de Gestão da Informação do SCSA; 

b) Ministrei aulas na disciplina SIN730-Segurança da Informação (03 aulas/semana) para o 

Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação; 

c) Coorientei o TCC intitulado "Proposta de Modelagem de Indexação para Filmes de 

Animação como Recurso Didático" desenvolvido pela aluna Lívia Regina Nogueira dos 
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Santos do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas (SCSA); 

d) Orientei o projeto de pesquisa intitulado "Proposta de Taxonomia para Categorização de 

Documentos Eletrônicos: Um Estudo no Observatório de Desenvolvimento Industrial" 

desenvolvido pela aluna Roselaine Lucena Suarez do Curso de Bacharelado em Gestão da 

Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SCSA); 

e) Orientei o projeto de pesquisa intitulado "Segurança na Internet: Um Estudo Exploratório 

Sobre o Comércio Eletrônico" desenvolvido pela aluna Roseli Leal do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SCSA). 

2010 - 1º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN132-Segurança da Informação (2 aulas/semana), SIN106-

Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana) e SIN131-Metadados (03 

aulas/semana) para o Curso de Gestão da Informação do SCSA; 

b) Orientei os projetos de estágio curricular das alunas: Franciele Rosa dos Santos, Gisele 

Santana Araujo Moura, Jéssica Caroline Dias do Nascimento, Karolina Mayer, Tânia Carina 

de Melo e Lenísia Cristina Mendes Monteiro Curso de Bacharelado em Gestão da 

Informação do SCSA; 

c) Orientei os projetos de pesquisa dos alunos: Elisa Clara Vieira Juschaks, Lenísia Cristina 

Mendes Monteiro e Rodrigo Cezar Maia Teixeira Curso de Bacharelado em Gestão da 

Informação do SCSA. 

2010 - 2º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN130-Tecnologias da Informação e da Comunicação (04 

aulas/semana) e SIN104-Análise da Informação e do Conhecimento (03 aulas/semana) 

para o Curso de Gestão da Informação do SCSA; 

b) Orientei os estágios curriculares das alunas: Franciele Rosa dos Santos, Gisele Santana 

Araujo Moura, Jéssica Caroline Dias do Nascimento, Karolina Mayer, Tânia Carina de Melo 

e Lenísia Cristina Mendes Monteiro Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do 

SCSA; 

c) Orientei os projetos de pesquisa dos alunos: Jéssica Caroline Dias do Nascimento, Lenísia 

Cristina Mendes Monteiro; 

d) Orientei o TCC intitulado "Serviços Eletrônicos de DSI: Uma Proposta de Melhoria da 

Qualidade com Base no MASP" desenvolvido pela aluna Elisa Clara Vieira Juschaks do 

Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

e) Orientei o TCC intitulado "Modelo para Preparação para Certificação da Qualidade em 

Segurança da Informação" desenvolvido pela aluna Lenísia Cristina Mendes Monteiro do 

Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

f) Orientei o TCC intitulado "Processo de Ontologias Aplicado ao Acervo Fotográfico da 

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR" desenvolvido pelo aluno Rodrigo 

Cezar Maia Teixeira do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

g) Membro da banca de qualificação da dissertação do mestrando Renê Faustino Gabriel Jr 

intitulada “Socialização dos Saberes: Metodologia para Desenvolvimento de um Repertório 

Temático em Ciência da Informação” do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão 

e Tecnologia da Informação. 
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2011 - 1º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN130-Tecnologias da Informação e da Comunicação (04 

aulas/semana), SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana) e 

SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o Curso de Gestão da 

Informação do SCSA; 

b) Orientei o TCC intitulado "Segurança da Informação nos Fluxos Informacionais: Um Estudo 

de Caso na PMPR", desenvolvido pela aluna Jéssica Caroline Dias do Nascimento do 

Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

c) Membro da banca para defesa da dissertação de mestrado do aluno Renê Faustino Gabriel 

Jr. do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação. 

2011 - 2º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN130-Tecnologias da Informação e da Comunicação (04 

aulas/semana), SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana) e 

SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o Curso de Gestão da 

Informação do SCSA; 

b) Orientei o TCC intitulado "Informação e Qualidade no Ambiente Corporativo: Dimensões de 

Qualidade para as Práticas de Gestão do Conhecimento", desenvolvido pela aluna 

Franciele Rosa dos Santos Shiki do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do 

SCSA; 

c) Orientei o projeto de estágios curriculares das alunas: Franciele Rosa dos Santos, Gisele 

Santana Araujo Moura, Jéssica Caroline Dias do Nascimento, Karolina Mayer, Tânia Carina 

de Melo e Lenísia Cristina Mendes Monteiro do Curso de Bacharelado em Gestão da 

Informação do SCSA; 

d) Orientei os estágios curriculares dos alunos: Caroline Munhoz Correa, Kaoane Stival Paula, 

Gabriel Carvalho Dallago, Karina Keiko de Araújo Kadowaki e Gisele Santana Araújo Moura 

do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA. 

 

2012 - 1º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN130-Tecnologias da Informação e da Comunicação (60 

horas), SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (60 horas) e SIN132-Segurança 

da Informação (30 horas) para o Curso de Gestão da Informação do SCSA; 

b) Orientei os estágios curriculares das alunas: Franciele Rosa dos Santos, Gisele Santana 

Araujo Moura, Jéssica Caroline Dias do Nascimento, Karolina Mayer, Tânia Carina de Melo 

e Lenísia Cristina Mendes Monteiro do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do 

SCSA; 

c) Orientei o projeto de estágio curricular da aluna Juliana Rodrigues do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

d) Orientei os projetos de pesquisa dos alunos: Caroline Munhoz Correa, Gabriel Carvalho 

Dallago, Kaoane Stival Paula, Karina Keiko de Araújo Kadowaki, Luciano Gabriel Dias 

Schlichting e Robson Edmilson Fernandes Soares. 

2012 - 2º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN130-Tecnologias da Informação e da Comunicação (04 

aulas/semana), SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana) e 

SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o Curso de Gestão da 

Informação do SCSA; 
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b) Orientei o projeto de estágio curricular das alunas Ana Nilce, Juliana Rodrigues e Maria 

Augusta do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

c) Orientei o projeto de pesquisa dos alunos Luciano Gabriel Dias Schlichting e Robson 

Edmilson Fernandes Soares do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA. 

2013 - 1º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN130-Tecnologias da Informação e da Comunicação (04 

aulas/semana), SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana) e 

SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o Curso de Gestão da 

Informação do SCSA; 

b) Orientei o TCC intitulado "Pesquisa experimental sobre avaliação de aplicativos para leitura 

de jornais no IPAD", desenvolvido pelo aluno Luciano Gabriel Dias Schlichting do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

c) Orientei o TCC intitulado "Gestão de contratos em Consultoria SAP: uma proposta de 

melhoria na utilização de horas baseada em atendimento SLA e utilização de ITIL", 

desenvolvido pelo aluno Robson Edmilson Fernandes Soares do Curso de Bacharelado em 

Gestão da Informação do SCSA; 

d) Orientei o estágio curricular das alunas Ana Nilce, Juliana Rodrigues e Maria Augusta 

Melani, todas do Curso de Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA. 

2013 - 2º Semestre: 

a) Ministrei aulas nas disciplinas SIN145-Tópicos em Sistemas de Informação (04 

aulas/semana), SIN106-Ontologias e Taxonomia do Conhecimento (04 aulas/semana) e 

SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o Curso de Gestão da 

Informação do SCSA; 

b) Orientei o projeto de pesquisa do aluno Gustavo dos Santos Carnasciali do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação da UFPR; 

c) Membro de banca de avaliação do TCC do aluno Leandro Hideki Harada do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Análise dos Elementos de Mudança 

Organizacional e Lean Office Aplicados a um Ambiente Organizacional” defendido no dia 

13/03/2013; 

d) Membro de banca de avaliação do TCC do aluno Marcel Ferradas Quadros do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Sistemas Gestores de Conteúdo 

Empresariais de Código Aberto: Uma Pesquisa Bibliográfica” defendido no dia 13/03/2013; 

e) Membro de banca de avaliação do TCC da aluna Evelise Kowalczyk do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Geração de Informações para Análise de 

Desempenho no Punhopol” defendido no dia 15/03/2013; 

f) Membro de banca de avaliação do TCC do aluno Gabriel Carvalho Dallago do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Um Estudo sobre Características 

Decisórias na Companhia Paranaense de Energia” defendido no dia 18/03/2013; 

g) Membro de banca de avaliação do TCC da aluna Adriana de Almeida do Nascimento do 

Curso de Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Aplicabilidade da Segurança da 

Informação nos Processos de Auditoria de Informação” defendido no dia 20/03/2013; 

h) Orientei o TCC do aluno Luciano Gabriel Dias Schlichting do Curso de Gestão da 

Informação da UFPR intitulado “Avaliação Ergonômica de Aplicativos para Leitura de 

Jornais no IPAD”. Presidi a banca de defesa do trabalho realizada no dia 21/03/2013; 
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i) Orientei o TCC do aluno Robson Edmilson Fernandes Soares do Curso de Gestão da 

Informação da UFPR intitulado “Gestão de Contrato em Consultoria SAP: Uma Proposta de 

Melhora na Utilização de Horas Baseada em Atendimento SLA e Utilização de ITIL”. Presidi 

a banca de defesa do trabalho realizada no dia 21/03/2013; 

j) Membro de banca de avaliação do TCC da aluna Juliana Rodrigues do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Avaliação de Ferramenta de Controle 

SLA” defendido no dia 12/12/2013; 

k) Orientei o TCC do aluno Gustavo dos Santos Carnasciali do Curso de Gestão da 

Informação da UFPR intitulado “Avaliação da Técnica de Ontologia para Resolução de 

Problemas Conceituais na Indexação de Documentos”. Presidi a banca de defesa do 

trabalho realizada no dia 12/12/2013. 

2014 - 1º Semestre: 

a) Ministrei aula na disciplina SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o 

Curso de Gestão da Informação do SCSA; 

b) Orientei o TCC intitulado "Pesquisa experimental sobre avaliação de aplicativos para leitura 

de jornais no IPAD", desenvolvido pelo aluno Luciano Gabriel Dias Schlichting do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA; 

c) Membro de banca de avaliação do TCC da aluna Maria Augusta Melani do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Necessidade, Busca e Uso da 

Informação na Biblioteca de Ciências Humanas e Educação da UFPR” defendido no dia 

16/07/2014; 

d) Membro de banca de avaliação do TCC da aluna Loruama de Barros Klauck do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação sob título “Processos de Governança de TI e suas 

Contribuições para a Gestão de Conhecimento” defendido no dia 17/07/2014. 

2014 - 2º Semestre: 

a) Ministrei aulas na disciplina SIN132-Segurança da Informação (02 aulas/semana) para o 

Curso de Gestão da Informação do SCSA; 

b) Orientei o projeto de pesquisa do aluno Gustavo dos Santos Carnasciali do Curso de 

Bacharelado em Gestão da Informação do SCSA. 

 

Nos anos de 2015, 2016 e 2017 não recebi encargo didático pelo DECIGI por decisão da 

Plenária Departamental em razão das atividades desenvolvidas no Núcleo de Concursos da 

UFPR e por possuir professor substituto. 

 

5.2 Atividades de Extensão 

2001: 

a) Atuei como representante suplente da ETUFPR junto ao Comitê Assessor da 

PROEC/UFPR no período de 27/06/2001 a 26/06/2003. 

2003: 

a) Presidi o Comitê Setorial de Extensão da ETUFPR em 2003 e 2004; 
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b) Designado pelo Reitor para representar a ETUFPR no Comitê Assessor de Extensão da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura no período de 2003 e 2004; 

c) Participei da Comissão Científica do 2º ENEC durante a Semana da UFPR nos dias 13 e 

14/11/2013; 

d) Participei como Banca Examinadora dos Painéis e de Comunicação Oral no 2º ENEC 

realizado nos dias 13 e 14/11/2003. 

2004: 

a) Coordenei o Curso de Extensão Universitária intitulado “Curso Básico de Sistema 

Operacional Linux” realizado no período de 16/10 a 18/12/2004. 

2008: 

a) Participei na qualidade de avaliador dos trabalhos apresentados no Evento de Extensão 

Universitária intitulado 7º ENEC realizado nos dias 20 e 21/10/2008; 

b) Participei da Comissão Organizadora do Evento e Extensão Universitária intitulado 7º 

ENEC realizado nos dias 20 e 21/10/2008;  

c) Designado pelo Reitor da UFPR para representar o Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

junto ao Comitê de Extensão Universitária e Cultura – PROEC da UFPR por dois anos a 

partir de 06/05/2008. 

2010: 

a) Participei na qualidade de avaliador dos trabalhos apresentados no Evento de Extensão 

Universitária intitulado 9º ENEC realizado nos dias 18 e 19/10/2010; 

b) Fui vice-coordenador do Programa de Extensão Rosa dos Ventos no período de janeiro a 

dezembro de 2010; 

c) Participei da comissão de avaliação dos pôsteres apresentados 9º ENAF (Encontro das 

Atividades Formativas) na SIEPE realizada no período de 18 a 22/10/2010; 

d) Participei como colaborador do evento “UFPR: Curso e Profissões – Uma Feira de Idéias 

para o seu Futuro”, realizada no período de 20 a 22/08/2010. 

2011: 

a) Fui vice-coordenador do Programa de Extensão Rosa dos Ventos no ano de 2011; 

b) Coordenei o Projeto de Extensão BRAPCI – Bases de Dados Referenciais de Artigos e 

Periódicos em Ciência da Informação durante o ano de 2011. 

  

2012: 

a) Fui vice-coordenador do Programa de Extensão Rosa dos Ventos no de janeiro/2012 a 

abril/2013; 

b) Colaborei no Projeto de Extensão Universitária intitulado “Periódico Eletrônico Online” no 

período de janeiro a dezembro de 2012; 

c) Proferi palestra sobre Extensão Universitária aos calouros do Curso de Gestão da 

Informação em 08/03/2012; 

d) Designado pelo Reitor da UFPR para representar o Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

junto ao Comitê de Extensão Universitária e Cultura – PROEC da UFPR por dois anos a 

partir de 28/05/2012. 
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e) Participei como colaborador do evento “UFPR: Curso e Profissões – Uma Feira de Idéias 

para o seu Futuro”, realizada no período de 14 a 16/09/2012; 

f) Participei como avaliador de trabalhos e coordenei sessão de comunicação oral do 11º 

Encontro de Extensão e Cultura na 4ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da UFPR realizados no período de 01 a 05/10/2012; 

g) Proferi palestra sobre Extensão Universitária aos calouros do Curso de Gestão da 

Informação em 31/10/2012. 

2013: 

a) Proferi palestra sobre Extensão Universitária aos calouros do Curso de Gestão da 

Informação da UFPR no dia 11/04/2013; 

b) Participei como colaborador do evento “UFPR: Curso e Profissões – Uma Feira de Idéias 

para o seu Futuro”, realizada no período de 30/08 a 01/09/2012; 

c) Colaborei no Projeto de Extensão Universitária intitulado “Mídias Digitais Aplicadas à 

Educação” no período de 01/03/2013 a 28/02/2014. 

2016: 

a) Proferi palestra intitulada “Universidade: diferentes papéis e atores” na Semana Acadêmica 

do Calouro do Curso de Gestão da Informação da UFPR no dia 01/03/2016. 

 

5.3 Atividades de Pesquisa 

2006: 

a) Coordenei e desenvolvi pesquisa intitulada “Documentos Digitalizados: Procedimentos 

Éticos, Legais e Tecnológicos para Obtenção da Credibilidade”. Iniciada em 2006 e 

finalizada em 2007. 

2008: 

b) Coordenei e desenvolvi pesquisa intitulada “Plataforma para Gestão de Informação de 

Egressos de Cursos de Graduação e Pós-Graduação” iniciada em 01/05/2008 e concluída 

em 3011/2009.  

Os resultados deste trabalho permitiram o estabelecimento de parceria em 2010 com grupo 

de alunos do Curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas do SEPT que culminou com 

protótipo finalizado em 2010.  

Em 2015, sensibilizamos equipe de profissionais do CCE da UFPR para transformar o 

protótipo em produto que foi concluído em 2016 e apresentado aos coordenadores dos 

cursos de graduação da UFPR em reunião realizada em novembro de 2016.  

A plataforma está perfeitamente integrada aos padrões de desenvolvimento de sistemas do 

CCE e pronta para disponibilização à comunidade universitária da UFPR; 

c) Atuei como colaborador no projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Egon Walter 

Wildauer intitulado “Estudo das Tecnologias e da Gestão da Informação para 

Desenvolvimento de Sistemas Organizacionais Visando o Mapeamento de Habilidades e 

Competências para a Gestão do Conhecimento”. A pesquisa iniciou em 26/03/2009 e foi 

concluída em 26/03/2011. 

d) Atuei como colaborador no projeto de pesquisa coordenado pela Profa. Leilah Santiago 

Bufren intitulado “Opções Metodológicas em Pesquisa: Modernizando Práticas para 
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Representação do Conhecimento de Ensino Superior”. Participei da pesquisa entre 2008 e 

2010. 

2015: 

a) Participei como consultor no Processo de Avaliação de Relatórios de Pesquisa do 

Programa de Iniciação Científica da UFPR de 2015. 

 

5.4 Produção de Artigos 

a) BLATTMANN, Ursula; BELLI, Mauro José. As bibliotecas no ensino à distância : uma 

revisão de literatura. Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins, Campinas, SP, v. 2, 

n.1, p. 1-10, 2000. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article 

/view/559/574; 

 

b) SANTOS, Lívia Regina Nogueira dos; FREITAS, Maria do Carmo Duarte; BELLI, Mauro 

José. Filmes de animação: modelagem informacional para recuperação e uso nas 

práticas didáticas. Revista Percurso, v.14, n. 1, Centro Universitário Unicuritiba.  

Disponível em: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/8 53/628.  

 

5.5 Atividades Administrativas 

1999: 

a) Coordenei o Curso Técnico em Informática da ETUFPR de 17/11/99 a 08/06/2002. 

 

2000: 

a) Participei da comissão de avaliação do processo de progressão funcional do Prof. Irapuru 

Haruo Flórido em fevereiro de 2000; 

b) Participei da comissão de avaliação do processo de progressão funcional do Prof. Luiz 

Antonio Passos Cardoso em fevereiro de 2000; 

c) Participei da comissão de avaliação do processo de progressão funcional do Prof. Luiz 

Carlos Giacomossi em fevereiro de 2000; 

d) Participei da comissão de avaliação do processo de progressão funcional do Prof. Mário de 

Paula Soares Filho em fevereiro de 2000; 

e) Participei da comissão especial para avaliação de estágio probatório da Profª Sandramara 

Scandelari Kusano em setembro de 2000; 

f) Participei da Comissão Especial para propor a sistemática de avaliação do Regimento 

Interno da ETUFPR em maio/2000. 

2001: 

a) Participei da Banca Examinadora do Teste Seletivo para Professor Substituto na área de 

Informática da ETUFPR em maio/2001. 
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2002: 

a) Participei da Comissão de Avaliação do Curso de Tecnologia em Informática para 

reconhecimento do curso junto MEC.  

2003: 

a) Atuei como vice-coordenador do Curso de Tecnólogo em Informática da ETUFPR no 

período de 22/09/2003 a 21/09/2005; 

b) Designado pelo Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional da UFPR 

(PROGRAD/UFPR) como membro da Comissão de Sindicância para apurar possíveis 

falhas de segurança no Sistema de Controle Acadêmico da UFPR. A comissão atuou de 

agosto a outubro/2003; 

c) Designado para coordenar a Coordenação de Recursos Tecnológicos do Núcleo de 

Educação a Distância da PROGRAD/UFPR no período de abril/2003 a julho/2004. 

2004: 

a) Designado, pelo Reitor da UFPR, para coordenar o Termo de Cooperação nº 033/03 

firmado entre a UFPR e a GCI Comércio de Sistemas Ltda para o intercâmbio tecnológico 

entre professores e alunos do Curso de Tecnologia em Informática da ETUFPR e os 

profissionais da GCI por meio de cursos de extensão, treinamentos, oferta de campo de 

estágio para alunos do curso, campo de observação, palestras, consultoria empresarial e 

participação no Conselho Empresarial do Curso de Tecnologia em Informática. 

2005: 

a) Designado, pelo Diretor da ETUFPR, para presidir a Comissão Julgadora do Teste Seletivo 

de Provas de Títulos e Didática para contratação de professor Substituto na área de 

Informática – Linguagem de Programação Java para a ETUFPR em fevereiro de 2005. 

2008: 

a) Removido da ETUFPR para o Departamento de Ciência e Gestão da Informação do Setor 

de Ciências Sociais Aplicadas. 

2009: 

a) Designado pelo Reitor para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Ciência e 

Gestão da Informação, do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, pelo período de dois anos, 

a partir de 17/11/2009. 

2013: 

a) Designado pelo Reitor para compor Comissão para elaborar proposta de criação da 

Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPR; 

b) Nomeado pelo Reitor da UFPR para exercer o cargo de Diretor do Núcleo de 

Acompanhamento Acadêmico da PROGRAD/UFPR a partir de 01/04/2013. Permaneci 

neste cargo até 22/09/2014; 

c) Participei do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação da UFPR em 

maio/2013 para tratar do Controle Acadêmico, Aperfeiçoamento Curricular e 

Equivalência/Aproveitamento de Conhecimentos; 

d) Participei do II Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação da UFPR em 

novembro/2013 para tratar da Avaliação da Graduação; 
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e) Designado pelo Reitor para presidir a Comissão de Análise dos Documentos dos 

candidatos ingressantes nas vagas de inclusão social da UFPR e análise dos documentos 

dos demais candidatos classificados no Processo Seletivo 2012/2013 para ingresso no ano 

letivo 2013; 

f) Designado pelo Reitor para presidir a Comissão de Análise dos Documentos dos 

candidatos que optaram pelas vagas de inclusão social na UFPR e de análise dos 

documentos dos demais candidatos classificados no Processo Seletivo dos Cursos 

Modalidade à Distância da UFPR para ingresso no ano letivo 2013; 

g) Designado pelo Governador do Estado do Paraná para representar o Ministério da 

Educação (MEC) no Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo 

PARANAEDUCAÇÃO para mandato de agosto/2013 a agosto/2015. 

 

2014: 

a) Designado, pela Diretora do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR, membro titular 

da Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Classe A, 

na área de conhecimento: Gestão da Informação do Departamento de Ciência e Gestão da 

Informação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR; 

b) Designado, pelo Reitor da UFPR, membro titular da Comissão de avaliação dos 10 (dez) 

anos da implantação do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social na UFPR; 

c) Nomeado pelo vice-reitor coordenador geral do Núcleo de Concursos da UFPR a partir de 

22/09/2014; 

d) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 029/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e a Universidade Federal de Interação Latino-Americana – UNILA 

para a organização e realização do concurso público para preenchimento de cargos do 

quadro de pessoal da UNILA; 

e) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 54/2014-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Defensoria Pública do Estado do Paraná para a realização do concurso 

público; 

f) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 34/2014-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Curitiba para o planejamento e realização do 

concurso público para provimento de cargos de Médico Clínico Geral e de Profissional do 

Magistério Docência II; 

g) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 89/2013-UFPR firmado 

entre a UFPR, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) e a Fundação da 

Universidade Federal do Paraná para o planejamento e execução do concurso público para 

provimento de vagas do cargo de Juiz Substituto para o Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná; 

h) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 074/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e o Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda para o planejamento 

e execução parcial do Processo Seletivo da Universidade Positivo para ingresso no início 

do ano letivo 2015; 

i) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 51/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR para a realização do Concurso Público para provimento 

de cargos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana-UNILA; 

j) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 124/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR para a realização do processo seletivo para Residência 
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Médica no Hospital de Clínicas da UFPR – COREME (Comissão de Residência Médica) e 

para Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar; 

k) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 050/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR para a realização do processo seletivo ITAIPU 

Binacional; 

l) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 193/2013-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR para o planejamento e realização do processo seletivo 

PS-2013/2014 (Vestibular UFPR); 

m) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 163/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR para o planejamento e realização do processo seletivo 

PS-2014/2015 (Vestibular UFPR); 

n) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 055/2014-UFPR 

firmado entre a UFPR e o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR) para o planejamento e  

execução do concurso para o cargo de Técnico Judiciário do TJ/PR; 

o) Designado pelo Reitor para presidir a Comissão de Análise dos Documentos dos 

candidatos ingressantes nas vagas de inclusão social da UFPR e análise dos documentos 

dos demais candidatos classificados no processo seletivo PS-UFPR/2013-2014 (Vestibular 

UFPR) para ingresso no ano letivo 2014; 

p) Designado pelo Reitor para presidir a Comissão de Análise dos Documentos dos 

candidatos que optaram pelas vagas de inclusão social na UFPR e de análise dos 

documentos dos demais candidatos classificados no Processo Seletivo dos Cursos 

Técnicos do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, para ingresso no ano 

letivo de 2014; 

q) Designado pelo Reitor para presidir a Comissão de Análise dos Documentos dos 

candidatos ingressantes nas vagas de inclusão social da UFPR e análise dos documentos 

dos demais candidatos classificados no processo seletivo PS-SiSU/2013-2014 para 

ingresso no ano letivo 2014. 

2015: 

a) Designado pelo Governador do Estado do Paraná para representar o Ministério da 

Educação (MEC) no Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo 

PARANAEDUCAÇÃO para mandato de setembro/2015 a setembro/2017; 

b) Designado pelo Pró-Reitor de Administração da UFPR para fiscalizar o contrato nº 

029/2015 firmado entre a UFPR e a empresa IDDEIA Comércio, Locação e Soluções 

Tecnológicas Ltda para fiscalizar e acompanhar a execução técnica do contrato; 

c) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 083/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a Associação Médica do Paraná (AMP) para planejamento e 

execução parcial do processo seletivo de Residência Médica para a AMP para ingresso em 

2016; 

d) Designado, pelo Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 48/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Câmara Municipal de Pinhais para planejamento e execução de concurso 

público para o provimento de cargos de Assistente Administrativo, Técnico em Informática, 

Contador e Procurador; 

e) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 80/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio da Polícia Militar 

(APMF) para o planejamento e execução parcial dos processos seletivos para o ingresso 

de alunos no curso de nível fundamental e médio no ano letivo 2016 do Colégio Militar de 

Curitiba; 
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f) Designado, pelo Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 043/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) para o planejamento e 

execução de concurso público para contratação de empregados e provimento de vagas 

para diversos cargos de nível médio, técnico e superior da COPEL; 

g) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 79/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Associação Patobranquense de Ensino Superior para o planejamento e 

execução do processo seletivo para ingresso no Curso de Medicina no ano letivo de 2016 

ofertado pela FADEP – Faculdade de Pato Branco; 

h) Designado, pelo Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 046/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré para o planejamento e 

execução do concurso público para o provimento de vagas para os cargos de nível 

fundamental, médio, técnico e superior da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

i) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 68/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Curitiba para o planejamento e execução do 

processo seletivo público para os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e 

Agente de Combate às Endemias; 

j) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 24/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Curitiba para o planejamento e execução do 

concurso público para o cargo de Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

k) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 68/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Curitiba para o planejamento e execução do 

processo seletivo público para o provimento de vagas para oi cargo de Médico Clínico 

Geral do Município; 

l) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 01/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Curitiba para o planejamento e execução de 

concurso público para provimento de vagas para o cargo de Procurador da Prefeitura 

Municipal de Curitiba; 

m) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 82/2015-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura Municipal de Curitiba para o planejamento e execução do 

concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços 

Escolares da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

n) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 042/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e o Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda para o planejamento 

e execução parcial do processo seletivo para ingresso no ano letivo de 2016 de alunos nos 

cursos de graduação da Universidade Positivo; 

o) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 95/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando a execução de concurso público para 

provimento de vagas para os cargos de nível médio, técnico e superior da Câmara 

Municipal de Pinhais; 

p) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 92/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público da Companhia Paranaense de Energia (COPEL) para provimento de vagas para 

cargos de nível médio, técnico e superior; 

q) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 109/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do processo 

seletivo para ingresso de alunos no curso de Medicina no ano letivo de 2016 na Faculdade 

de Pato Branco-FADEP; 
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r) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 89/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré para o provimento de vagas 

para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior; 

s) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 94/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Curitiba para o provimento de vagas para cargos de 

Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias; 

t) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 13/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Curitiba para o provimento de vagas para o cargo de 

Guarda Municipal; 

u) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 08/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Curitiba para o provimento de vagas para o cargo de 

Médico Clínico Geral; 

v) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 09/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Curitiba para o provimento de vagas para o cargo de 

Procurador da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

w) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 03/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Matinhos para o provimento de vagas para os cargos 

de nível fundamental, técnico/médio e superior; 

x) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 93/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Curitiba para o provimento de vagas para o cargo de 

Auxiliar de Serviços Escolares da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

y) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 98/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para o provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativo para lotação em 

unidades da Universidade Federal do Paraná; 

z) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 107/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do Processo de 

Ocupação de Vagas Remanescentes da UFPR – PROVAR para ingresso de alunos no ano 

letivo 2016; 

aa) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 91/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do processo 

seletivo PS-UFPR/2015-2016 (Vestibular 2016) para ingresso nos cursos oferecidos pela 

UFPR; 

bb) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 88/2015-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução parcial do 

processo seletivo da Universidade Positivo para o ingresso de alunos no ano letivo 2016; 

cc) Designado pela Secretária Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Curitiba para compor Comissão Executiva para o processo seletivo público para Agente 

Comunitário de Saúde realizado em 2015; 
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dd) Designado pela Secretária Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Curitiba para compor Comissão Executiva para o processo seletivo público para Agente de 

Combate às Endemias realizado em 2015; 

ee) Designado pelo Reitor da UFPR para presidir a Comissão de homologação de pedidos de 

revalidação de Diploma de Refugiados para processo avaliativo realizado em 2015. 

2016: 

a) Designado pela Chefe do Departamento e Ciência e Gestão da Informação (DECIGI) para 

compor Comissão Julgadora para o processo seletivo para Professor Substituto para o 

DECIGI relativo Edital 531/15-PROGEPE; 

b) Designado pelo Pró-Reitor de Administração da UFPR para fiscalizar a execução do 

Contrato nº 045/2016 firmado entre a UFPR e a empresa Copylink Equipamentos para 

Escritório Ltda para fornecimento de material de consumo e manutenção para as 

impressoras da Gráfica do Núcleo de Concursos da UFPR; 

c) Designado pelo Pró-Reitor de Administração da UFPR para compor a Equipe de 

Planejamento da Contratação referente projeto objetivando a intitulado “Aquisição de 

Publicadoras para o Núcleo de Concursos” para atualização tecnológica da Gráfica do 

Núcleo de Concursos da UFPR; 

d) Designado pela Pró-Reitora de Graduação da UFPR para presidir a Comissão de análise e 

elaboração de proposta de alteração da Resolução nº 53/06-CEPE que rege o processo 

seletivo (vestibular) para ingresso de alunos de graduação na UFPR; 

e) Designado pela Pró-Reitora de Graduação da UFPR para presidir a Comissão de Estudos 

de Autodeclaração Étnico-Racial objetivando o levantamento de critérios a serem adotados 

pela UFPR para avaliação dos termos de autodeclaração de que trata a Lei nº 12.711/2012; 

f) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 77/2016-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Associação Médica do Paraná (AMP) para planejamento e execução 

parcial do processo seletivo de Residência Médica para a AMP para ingresso em 2017; 

g) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 42/2016-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio da Polícia Militar 

(APMF) para o planejamento e execução parcial dos processos seletivos para o ingresso 

de alunos no curso de nível fundamental e médio no ano letivo 2017 do Colégio Militar de 

Curitiba; 

h) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 02/2016-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura do Município de Araucária para planejamento e execução de 

concurso público para o provimento de vagas para cargos de nível fundamental e médio do 

quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Araucária; 

i) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 59/2016-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura do Município de Araucária para planejamento e execução de 

concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Educador Infantil do quadro 

de servidores da Prefeitura Municipal de Araucária; 

j) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 13/2016-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura do Município de Colombo para planejamento e execução de 

concurso público para o provimento de vagas para cargos de nível fundamental, médio, 

técnico e superior do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Colombo; 

k) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Contrato nº 06/2016-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Prefeitura do Município de Curitiba para planejamento e execução de 

concurso público para o provimento de vagas de Docência I, Enfermeiro e Técnico em 

Enfermagem em Saúde Pública da Prefeitura Municipal de Curitiba; 
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l) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 104/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do processo 

seletivo PS-UFPR/2016-2017 (Vestibular 2017) para ingresso nos cursos oferecidos pela 

UFPR; 

m) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 106/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do processo 

seletivo para o Serviço Social Autônomo Paraná Educação para o provimento de vagas 

para o cargo de Arquiteto; 

n) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 12/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do concurso 

público para o provimento de vagas para os cargos de Auxiliar Administrativo e Educador 

Social da Prefeitura Municipal de Araucária; 

o) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 82/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do concurso 

público para provimento de vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e 

superior da Prefeitura Municipal de Colombo; 

p) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 014/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do concurso 

público para os cargos de Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Docência I da Prefeitura 

Municipal de Curitiba; 

q) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 88/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução de concurso 

público para o provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativo para lotação em 

unidades da Universidade Federal do Paraná; 

r) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 113/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do Processo de 

Ocupação de Vagas Remanescentes da UFPR – PROVAR para ingresso de alunos no ano 

letivo 2017; 

s) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 80/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução do Teste de 

Suficiência em Língua Estrangeira destinado a alunos regulares ou os interessados em 

ingressar nos programas de pós-graduação “strictu sensu” oferecidos pela UFPR; 

t) Designado, pelo Vice-Reitor da UFPR, para coordenar o Convênio nº 92/2016-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR visando o planejamento e execução parcial do 

processo seletivo da Universidade Positivo para o ingresso de alunos no ano letivo 2017. 

2017: 

a) Designado, pelo Reitor da UFPR, para compor comissão de estudos para avaliar a 

possibilidade de vinculação do Núcleo de Concursos da UFPR ao Gabinete do Reitor e 

eventual nova estrutura jurídica; 

b) Designado, pelo Reitor da UFPR, para compor Comissão Permanente de Validação de 

Autodeclaração para estudantes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU); 

c) Designado, pela Vice-Reitora UFPR, para coordenar o Contrato nº 01/2017-UFPR firmado 

entre a UFPR e a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) para o planejamento e 

execução de concurso público para contratação de empregados e provimento de vagas 

para diversos cargos de nível médio, técnico e superior da COPEL; 

d) Designado, pela Vice-Reitora UFPR, para coordenar o Contrato nº 027/2017-UFPR firmado 

entre a UFPR, a FUNPAR e a ITAIPU para o planejamento e execução de processo 
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seletivo para provimento de vagas em determinados cargos de nível médio, técnico e 

superior da ITAIPU; 

e) Designado, pela Vice-Reitora UFPR, para coordenar o Convênio nº 129/2017-UFPR 

firmado entre a UFPR e a FUNPAR para o planejamento e execução de concurso público 

para provimento de vagas para cargos de nível médio, técnico e superior da COPEL e suas 

subsidiárias; 

f) Designado, pelo Reitor UFPR, para coordenar o Convênio 117/2016-UFPR firmado entre a 

UFPR e a FUNPAR para planejamento e a execução de concurso público para provimento 

de vagas para o cargo de Educador Infantil II para a Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 

5.6 Participação em Eventos 

1993: 

a) Participei do Workshop intitulado “Informática na Educação”” promovido pelo Ministério da 

Educação na cidade de Brasília no período de 25 a 27/10/1993; 

b) Participei do 3º Congresso Nacional de Educação Tecnológica realizado pelo Ministério de 

Educação e do Desporto na cidade do Rio de Janeiro no período de 17 a 20/08/1993. 

1995: 

a) Participei da 9ª Feira e Congresso Internacionais do Software, Hardware e Serviços de 

Informática promovido pela Fenasoft no período 17 a 21/07/1995; 

b) Realizei curso credenciado pela Novell Education Certificate intitulado “Netware 3.1X: 

Administration” promovido pela Softsell Comércio de Sistemas Eletrônicos Ltda (Education 

Center) no período de 16 a 24/02/1995. Os conhecimentos adquiridos a partir deste curso 

me permitiram implantar a primeira rede local de computadores na UFPR. 

1996: 

a) Participei do 3º Seminário Internacional do Ensino Técnico na América do Sul promovido 

pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha na cidade de Novo 

Hamburgo no período de 18 a 21/11/1996; 

b) Representei a ETUFPR apresentando os trabalhos premiados na 11ª MOSTRATEC na IV 

Expociência promovido pela Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência (SBPC) 

realizada em São Paulo no período de 09 a 13/07/1996. 

1998: 

a) Participei do I Congresso Internacional de Naturologia Aplicada Promovido pela 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) na cidade de Florianópolis no período de 

24 a 27/11/1909. 

1999: 

a) Participei do Seminário Regional “Potencializando os Centros de Referência para Reforma 

da Educação Profissional – Região Sul” promovido pela Secretaria da Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC/MEC) no Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas-RS 

(CEFET-RS) no período de 10 a 11/06/1999; 

b) Participei, na qualidade de congressista, do Educando’99 promovido pela SUCESU/SP no 

Palácio das Convenções do Anhembi – São paulo/SP no período de 23 a 25/09/1999; 
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c) Participei do Seminário Paranaense de Educação Profissional promovido pela Universidade 

Federal do Paraná em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná no 

período de 21 a 22/10/1999. 

2000: 

a) Participei como delegado da OBI2000 – Olimpíada Brasileira de Informática, promovido 

pela Sociedade Brasileira de Computação no ano de 2000. 

2001: 

a) Participei da 1ª Oficina da Escola Técnica Gestão 2002/2006 promovida pela Comissão 

Especial de Planejamento de Ensino, Pesquisa e Extensão no dia 02/02/2001. 

2003: 

a) Participei como congressista do IV Seminário Catarinense de Educação Profissional e I 

Congresso Brasileiro de Educação Profissional realizado no Centro de Convenções do 

Sistema FIESC na cidade de Florianópolis no período de 07 a 08/08/2003; 

b) Participei da Equipe Executora no 2º Encontro de Extensão e Cultura – ENEC, durante a 

Semana da UFPR promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura no período de 13 e 

14/11/2003; 

c) Participei como delegado da V Olimpíada Brasileira de Informática (OBI2003) promovido 

pela Sociedade Brasileira de Computação no ano de 2003; 

d) Participei do curso “Estratégia e Tomada de Decisões para Educação a Distância”, 

promovido pelo programa Unisul Virtual da Universidade do Sul de Santa Catarina, 

realizado no período de 16/07 a 30/08/2003. 

2005: 

a) Participei como debatedor de mesa redonda intitulada “Regulamentação da profissão de 

informática” no I SECOMP-UFPR – Semana de Computação da Universidade Federal do 

Paraná realizada no período de 03 a 07/10/2005. 

2006: 

a) Participei do Seminário de Capacitação de Avaliadores promovido pelo INEP na cidade de 

Fortaleza-CE no período de 02 a 04/05/2006. 

2013: 

a) Participei do Seminário “ePortafolios Federado”, realizado no período de 05 a 08/02/2013 

na UFPR promovido pela Coordenação de Políticas de Formação do Professor 

(COPEFOR/PROGRAD) da UFPR; 

b) Participei da palestra intitulada “Inovações Tecnológicas nas Práticas Educativas: as TIC na 

prática docente” no dia 04/02/2013 proferida pelo Prof. Dr. Cebrián De La Serna da 

Universidade de Málaga/Espanha promovida pelo Programa de Formação Continuada dos 

Docentes da UFPR da COPEFOR/PROGRAD da UFPR. 
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5.7 Participação em Comissões Especiais 

a) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor Comissão Verificadora (Autorização de Cursos Superiores de Tecnologia) na 

área de Informática (Portaria MEC 23/02/2001, DOU nº 44, 05/03/2001, Sec. 2, Pág. 6); 

b) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de reconhecimento do 

Curso Superior de Tecnologia em Design e Multimídia ofertado pela Faculdade SENAC de 

Comunicação e Artes de São Paulo/SP (Portaria MEC 79, DOU nº 208, 30/10/2001, Sec. 2, 

Pág. 11); 

c) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de reconhecimento do 

Curso Superior de Tecnologia Processamento de Dados ofertado pela Universidade de 

Mogi das Cruzes na cidade de Mogi das Cruzes/SP (Portaria MEC 89, DOU nº 208, 

30/10/2001, Sec. 2, Pág. 12); 

d) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica (Autorização de Cursos Superiores de Tecnologia) (Portaria 

MEC 93, DOU nº 208, 30/10/2001, Sec. 2, Pág. 12); 

e) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de reconhecimento do 

Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados ofertado pela Faculdade de 

Belford Roxo, na cidade de Belford Roxo/RJ. (Portaria MEC 14, DOU nº 44, 05/03/2001, 

Sec. 2, Pág. 5); 

f) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de reconhecimento do 

Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados ofertado pela Associação de 

Ensino Superior de Fortaleza, na cidade de Fortaleza/CE. (Portaria MEC 40, DOU nº 81, 

26/04/2001, Sec. 2, Pág. 4); 

g) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de reconhecimento do 

Curso Superior de Tecnologia em Informática ofertado pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN. (Portaria MEC 03, DOU nº 44, 

05/03/2001, Sec. 2, Pág. 4); 

h) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de reconhecimento do 

Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados ofertado pela Universidade de 

Mogi das Cruzes, na cidade de Mogi das Cruzes/SP. (Portaria MEC 06, DOU nº 44, 

05/03/2001, Sec. 2, Pág. 4); 

i) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor a Comissão Técnica na área Profissional de Informática para analisar o mérito 

das propostas de autorização de cursos de nível tecnológico da educação profissional; 

atualizar, periodicamente, os critérios de qualidade e indicadores de oferta e demanda para 

os cursos da área de informática; opinar, mediante solicitação da SEMTEC/MEC, sobre 

assuntos de sua especialidade. (Portaria MEC 76, DOU nº 158, 16/08/2002, Sec. 2, Pág. 

10); 

j) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor a Comissão Verificadora na Área Profissional de Informática para: verificar in 

loco as condições de oferta de curso em processo de autorização e reconhecimento; emitir 
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relatórios técnicos; e opinar em assuntos de sua especialidade. (Portaria MEC 77, DOU nº 

158, 16/08/2002, Sec. 2, Pág. 10); 

k) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor a Comissão Verificadora na Área Profissional de Informática para: verificar in 

loco as condições de oferta de curso em processo de autorização e reconhecimento; emitir 

relatórios técnicos; e opinar em assuntos de sua especialidade. (Portaria MEC 91, DOU nº 

164, 26/08/2002, Sec. 2, Pág. 12); 

l) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de autorização do 

Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas de Informação ofertado 

pelo Centro de Educação Tecnológica do Vale do Itajaí Mirim, mantido pela Associação 

Educacional do Vale do Itajaí Mirim, na cidade de Brusque/SC. (Portaria MEC 225, DOU nº 

225, 17/11/2003, Sec. 2, Pág. 11); 

m) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor equipe técnica para realizar análise sobre a solicitação de credenciamento de 

Centro de Educação Tecnológica de Amparo e Autorização do Curso Superior de 

Tecnologia em Computação, ofertado pelo referido Centro e mantido pela Sociedade 

Acadêmica Amparense S/C Ltda, na cidade de Amparo/SP. (Portaria MEC 06, DOU nº 5, 

08/01/2004, Sec. 2, Pág. 11); 

n) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para presidir a comissão para análise sobre solicitação de reconhecimento do Curso 

Superior de Tecnologia em Informática ofertado pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Piauí-Uned Floriano, mantido pela União na cidade de Floriano/PI. (Portaria 

MEC 543, DOU nº 226, 25/11/2004, Sec. 2, Pág. 14); 

o) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para presidir a comissão para análise sobre as solicitações de reconhecimento dos Cursos 

Superiores de Tecnologia em Gestão de Sistemas de Informação ministrado pela Unidade 

Memorial e de Sistemas de Informação ministrado pela Unidade Vila Maria, ambos 

ofertados pelo Centro Universitário Nove de Julho, na cidade de São Paulo/SP. (Portaria 

MEC 183, DOU nº 80, 28/04/2004, Sec. 2, Pág. 10); 

p) Designado pelo Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

para compor a Comissão Verificadora na Área Profissional de Informática para: verificar in 

loco as condições de oferta de curso em processo de autorização e reconhecimento; emitir 

relatórios técnicos; e opinar em assuntos de sua especialidade. (Portaria MEC 184, DOU nº 

80, 28/04/2004, Sec. 2, Pág. 11); 

q) Designado pelo Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) para compor comissão assessora de avaliação da área de 

Tecnologia em Redes de Computadores para: a) propor diretrizes, objetivos e outras 

especificações necessárias à elaboração dos instrumentos de avaliação a serem aplicados 

no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); b) formular propostas para 

o aprimoramento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  (Portaria 

INEP 137, DOU nº 155, 13/08/2008, Sec. 2, Pág. 18); 

r) Designado pela Pró-Reitora de Graduação da UFPR para coordenar o gerenciamento e o 

processamento dos dados da avaliação do Programa Projovem Urbano no período de 

março/2009 a setembro/2010. 
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5.8 Supervisão/Orientação 

a) Tutorei a aluna Nuria Vericat na convocatória 1266 sob o tema Ciência da Computação do 

Programa Intercampus/ (Espanha/América Latina-95), no período de 08/08 a 18/09/1995; 

b) Supervisionei o acadêmico Everton Antonio Coração no Programa Bolsa Permanência em 

suas atividades no Projeto “Reformulação e Manutenção do Portal de Gestão da 

Informação da UFPR / Gestão da Rede Virtual do DECIGI” do Departamento de Ciência e 

Gestão da Informação no período de maio/2008 a abril/2009; 

c) Supervisionei o acadêmico Everton Antonio Coração no Programa Bolsa Permanência em 

suas atividades no Projeto “Reformulação e Manutenção do Portal de Gestão da 

Informação da UFPR / Gestão da Rede Virtual do DECIGI” do Departamento de Ciência e 

Gestão da Informação no período de maio/2008 a abril/2009; 

d) Supervisionei os acadêmicos Everton Antonio Coração e Mariane Martins de Souza no 

Programa Bolsa Permanência em suas atividades no Projeto “Reformulação e Manutenção 

do Portal de Gestão da Informação da UFPR” do Departamento de Ciência e Gestão da 

Informação no período de maio/2009 a abril/2010; 

e) Supervisionei os acadêmicos Suellem Vieira da Silva dos Santos, Daiymon Erik Calegari e 

Gislaine Joyce Pereira no Programa Bolsa Permanência em suas atividades no Projeto 

“Reformulação e Manutenção do Portal de Gestão da Informação da UFPR” do 

Departamento de Ciência e Gestão da Informação no período de maio/2010 a abril/2011; 

f) Supervisionei os acadêmicos Daiymon Erik Calegari, Edilaine Andréia Dalprá Pilatti e 

Vinicius Nunes da Silva no Programa Bolsa Permanência em suas atividades no Projeto 

“Reformulação e Manutenção do Portal de Gestão da Informação da UFPR” do 

Departamento de Ciência e Gestão da Informação no período de maio/2011 a abril/2012; 

g) Supervisionei as atividades da acadêmica Gislaine Joyce Pereira no Programa Bolsa 

Permanência em suas atividades no Projeto “BRAPCI – Base de Dados Referenciais de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação” do Departamento de Ciência e Gestão da 

Informação no período de maio/2011 a abril/2012; 

h) Supervisionei os acadêmicos Daiymon Erik Calegari, Edilaine Andréia Dalprá Pilatti e 

Vinicius Nunes da Silva no Programa Bolsa Permanência em suas atividades no Projeto 

“Portal de Gestão da Informação da UFPR” do Departamento de Ciência e Gestão da 

Informação no período de maio/2012 a abril/2013; 

i) Supervisionei as atividades da acadêmica Gislaine Joyce Pereira no Programa Bolsa 

Permanência em suas atividades no Projeto “BRAPCI – Base de Dados Referenciais de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação” do Departamento de Ciência e Gestão da 

Informação no período de maio/2012 a abril/2013. 

 

 

6 CONCLUSÃO  

Neste memorial descritivo relatei as minhas atividades como docente na UFPR procurando 

demonstrar a minha dedicação à UFPR tanto em sala de aula como docente, atuando em 

diversas disciplinas, em cursos de naturezas distintas, bem como minha dedicação à extensão, 

ao desenvolvimento em projetos de pesquisa e principalmente minha contribuição na área 

administrativa. 
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Estou convicto de que tenho me dedicado ao máximo para retribuir à UFPR todo o apoio 

recebido para o meu desenvolvimento profissional e acredito que isso tenha sido evidenciado 

pelo relato das atividades descritas neste documento, no qual apresentei somente as 

atividades que possuo registro documental de minhas realizações ao longo dos últimos trinta e 

dois anos de dedicação, se consideramos também o tempo de meu vínculo como técnico-

administrativo (vinte e seis, se considerarmos somente a docência).  


