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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade 
  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE REPRESENTANTE JUNTO AO 
COMITÊ SETORIAL DE PESQUISA 

CSP/TGQ para o período de 4 de julho de 2019 a 04 de julho de 2021 
Relativo à Portaria 068/2019-SEPT 

 

Curitiba, 28 de maio de 2021 

 

Como representante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da 

Qualidade, foram realizadas as seguintes atividades, as quais podem ser 

comprovados nas respectivas atas divulgadas no portal do SEPT e PRPPG. 

Participação em todas as reuniões mensais sempre que convocado pelo 

presidente do comitê setorial de pesquisa; Elaborados pareceres de 

enquadramento às normativas de pesquisa quando designado pelo presidente a 

fim de validar projetos de pesquisa de docentes do setor; Participação de equipe 

de trabalho que analisou e propôs atualizações na aba da pesquisa no site do 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica; Durante o período transcorrido 

entre maio de julho de 2019, por meio das portarias 049/2019, 051/2019 e 

107/2019, foram desempenhadas funções de vice-presidente, presidente do 

Comitê Setorial de Pesquisa e representante do SEPT junto ao Comitê Assessor de 

Pesquisa na PRPPG, período em que foram realizadas análises e pareceres 

relacionados com a solicitação de recursos de professores, projetos vinculados 

aos Editais da PROGEPE, bem como, transmitir e facilitar a interface entre o Setor 

e a PRPPG. Durante este período, implementou o Café com Pesquisador, evento 

criado durante a gestão da professora Janaina Schoeffel Brodzinski, mas que foi 

operacionalizado somente após o mês de junho de 2019. 

De maneira geral, foram feitos vários atendimentos individualizados a 

professores interessados e elaborar projetos de pesquisa, participar de grupos de 

pesquisa, conhecer os modelos propostos para validar projetos junto à PRPPG.    

                                                
                               Prof. Dr José Elmar Feger 
Representante TGQ no Comitê Setorial de Pesquisa 


