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PROCESSOS SELETIVOS MARCAM
O MÊS DE NOVEMBRO

Candidatos realizaram provas no dia 19-11. No detalhe candidatos para o
curso técnico em cooperativismo (p. 2)

Palestra do Prof. Ivo promove reflexão sobre o dia
da consciência negra (p. 4)

Ação contra a dengue e controle
de vacinação (p. 5)
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SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O ANO DE
2018 MARCAM O MÊS DE NOVEMBRO
No mês de novembro ocorreram
as provas dos processos seletivos do IFPR
Campus Pitanga para ingresso no ano
de 2018 no Curso de Licenciatura em
Química e do Curso integrado ao Ensino
Médio de Técnico em Cooperativismo;
ambos com 4 anos de duração.
Para o processo do curso técnico

Candidatos ao Ensino Médio concentrados na prova

foram 75 inscritos disputando as 40 vagas, os candidatos realizaram prova de
conhecimentos relativa às disciplinas do
Ensino Fundamental e agora aguardam
o resultado previsto para o mês de dezembro.
Já no curso de graduação foram
ofertadas 30 vagas para o processo seCandidatos ao Curso de Graduação em Química

letivo

próprio

que

ocorreu

dia

19/11/2017, além de 10 vagas que fo-

ram reservadas para professores da educação básica, com resultado previsto
para o dia 22/12/2017, sendo que em caso de não preenchimento de todas as
vagas, elas serão revertidas para o processo seletivo em andamento em chamadas posteriores.
A pós-graduação também abriu no mês de novembro 30 vagas para a segunda turma do curso de Especialização em Interdisciplinariedade e Docência
na Educação Básica. Na qual os candidatos serão avaliados por seu currículo. As
aulas ocorrem no período noturno nas terças e quintas-feiras.
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ENTREGA DAS PLACAS ÀS AGROINDÚSTRIAS E
PRODUTORES RURAIS DE PITANGA
Na sexta-feira, dia 10/11/2017, na propriedade da agroindústria Central Embutidos, os servidores do Campus IFPR, Clayton Pereira de Sá e Marcelo Mazzetto acompanharam o Prefeito Maicol Callegari e o Secretário de Agricultura Juliano Lipovieski
da Prefeitura Municipal de Pitanga, juntamente com representantes da Câmara de
Vereadores, dos produtores rurais e agroindústrias, na entrega das placas de identificação das propriedades participantes do Programa de Agricultura Familiar do município.
A confecção das placas foi um dos compromissos assumidos no evento IFAGROTECH e realizado em conjunto com a prefeitura e visa proporcionar maior visibilidade dos produtores rurais e agroindústrias da região promovendo, dessa forma, o
desenvolvimento regional.
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PITANGA REALIZA PALESTRA EM REFERÊNCIA AO
DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA
Ocorreu no dia 13 de novembro a palestra
sobre a consciência negra. O Professor Dr.
Ivo Pereira de Queiroz, da UTFPR, trouxe a
reflexão sobre o que é ser negro em uma
sociedade preconceituosa e racista. Nos
mostrou vários autores e autoras negros de
grande importância para a nossa sociedaPalestra do Prof. Ivo promove reflexão sobre
o Dia da Consciência Negra

de. Explicou como foi a vinda do negro
para o Brasil e sua história e diversas dificul-

dades que encontraram e encontram até hoje. Falou sobre a luta cotidiana do negro
para inserção social e diminuição da discriminação.
A vinda do professor Ivo para o IFPR Campus Pitanga foi de grande importância
para que os estudantes possam compreender a sociedade em que estão inseridos e
seu processo de construção histórica, no qual a pessoa negra sai de uma situação de
escravidão e conquista espaços e direitos por meio de luta.

NOVO SERVIDOR TOMA POSSE NO IFPR – PITANGA
O Assistente de Alunos Jeovane Pichuski foi aprovado no último concurso realizado pelo IFPR e entrou
em exercício no dia 09/11, chega para colaborar com
o desenvolvimento das atividades de ensino do campus. O servidor é formado em Administração pela UNICENTRO e é residente da cidade de Pitanga.
“Como morador da cidade de Pitanga, venho
acompanhando o trabalho que o campus desenvolve
na região e espero contribuir com essa importante atividade desempenhada pelo
IFPR”. (Jeovane Pichuski)
Os demais servidores do campus desejam boas-vindas para o técnico administrativo em educação que contribuirá para a consolidação da Instituição.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESENVOLVEM AÇÃO NO IFPR – PITANGA
O IFPR recebeu no dia 09 de novembro membros da
Secretaria da Saúde Municipal na instituição com o intuito
de promover ações de saúde para os estudantes. As representantes da Secretaria de Saúde, Maria Derhon Prates e Natália de Sousa, analisaram as carteirinhas de vacinação dos estudantes do IFPR e aplicaram questionário
sintomático de doenças como a Hanseníase e a Tuberculose, com o propósito de orientá-los para o cuidado com a saúde.
Já os agentes de endemias do município apresentaram uma peça de teatro sobre a dengue e o combate do mosquito Aedes Aegypti. Foram passadas informações de como evitar a proliferação do mosquito a fim de reduzir a incidência da doença. Outro ponto destacado foi o cuidado que deve ser tomado no
caso da picada do mosquito. Na peça, frases como: “Será que deve ser dengue?”, “Vamos para o Posto”, fizeram os alunos refletir sobre a doença, e a finalização da peça com a fala “Adeus mosquitinho” mostrou a vitória de quem se
preveniu e não teve preocupações maiores com a doença.

Jornal IFPitanga, 3ª edição, novembro de 2017

Página 6

BIOFÍSICA NA VEIA
No dia 08 de novembro docentes e
discentes do IFPR - Campus Pitanga em
Parceria com o Núcleo Regional de Educação
de Pitanga (NRE) realizaram uma oficina
direcionada aos professores

de Ciências,

Física e Biologia da rede estadual da cidade e
região. A oficina é um projeto dirigido pelos
docentes Lilian Orvatti e Maicon Rogério de
Souza desde o ano de 2016. Neste dia, contou com as participações dos alunos
bolsistas Milene Fernanda dos Santos e Mauricio José de Ramos.
A oficina proporcionou discussões sobre a interdisciplinaridade de conteúdos.
Também mostrou os equipamentos interdisciplinares utilizados, todos de baixo
custo, no qual os professores participantes puderam confeccionar os mesmos em
um segundo momento da oficina. Também foi disponibilizada uma apostila com os
roteiros de todos os modelos apresentados.
A professora Maria Olanda, participante da oficina, já colocou a ideia em
prática e no dia 14 de novembro expôs dois modelos confeccionados por suas
alunas, na feira de Ciências do Colégio Estadual Antônio Dorigon.

Professores da rede estadual confeccionando os
equipamentos de baixo custo

Oficina de Biofísica apresentado pelos professores
Maicon e Lilian do IFPR - Pitanga
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NOVEMBRO AZUL
O que o azul significa para você? O azul durante o mês de novembro significa
saúde, particularmente a do homem. Novembro é o mês de prevenção ao câncer
de próstata, na qual apenas os homens são atingidos. A campanha do “Novembro
Azul” começou em 2003 na Austrália e hoje mais de 20 países se envolvem com essa
campanha. O Novembro Azul não veio apenas para conscientizar sobre o câncer
de próstata, mas também para quebrar o tabu e o preconceito entre os homens em
relação ao exame de toque.
A próstata produz cerca de 70% do sêmen, sendo indispensável para a
fertilidade. No mundo, o câncer de próstata é o segundo mais mortal entre os
homens, a cada 7 minutos um caso é diagnosticado e, a cada 40 minutos há um
óbito por câncer de próstata. Por conta disso, muitos médicos indicam que esses
exames sejam feitos pelo menos uma vez por ano para os homens a partir dos 45
anos.

ESPAÇO DA ARTE
Essa semana o espaço da arte traz as obras produzidas pelos estudantes do 2º e
3º anos que realizaram figuras humanas e pinturas de cadeiras nas aulas de artes,
além das produções de mandalas do curso de Pintura que se aproxima de seu
encerramento.
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PROFISSÃO DOCENTE
Carta da professora Mariana aos seus discentes:
“Estudei a vida toda em escola pública. No último ano do
Ensino Médio, consegui uma bolsa em um colégio
particular

porque

queria

tentar

vestibular.

Escolhi

Publicidade e Propaganda, que, na época, tinha uma

Professora
Mariane

concorrência de 27 candidatos por vaga. Não passei na
primeira tentativa (obviamente), mas consegui entrar na

segunda. “
No primeiro ano da faculdade, em 2008, entrei na Fábrica de Comunicação,
a agência júnior de Comunicação Social da UFPR. Ali, descobri que odiava a
profissão de publicitária. No mesmo ano, na feira de profissões promovida pela
universidade, andando a esmo esbarrei no estande do curso de Geografia, no qual
encontrei um panfleto muito sedutor, havia uma foto de um grupo fazendo trilha.
Peguei, li e me encantei por tudo o que um geógrafo poderia fazer.
Em 2009 iniciei o curso de Geografia na UFPR e me formei em 2012 (na
verdade em 2013, teve greve em 2012: a mais longa da história da instituição),
como a primeira da turma. Ao longo da graduação fiz estágio por 2 anos na área
de geoprocessamento que, grosso modo, diz respeito à elaboração de mapas. É
um trabalho de escritório, no computador, bem tranquilo e zzZzzzZzZzZ. Por isso,
quando me formei já estava cansada de trabalhar com isso e queria tentar outra
área: a docência. Não tinha experiência em sala de aula (além de um projeto de
extensão no 3º ano do curso e de ter dado aulas em um cursinho voluntário no 1º
ano) então fiquei desempregada o ano de 2013 inteiro. Nesse ano, já que estava
desempregada, estudei loucamente para o processo seletivo do mestrado em
Geografia na UFPR. Não passei. Em 2014, quando já começava a me acostumar à
lama que me esperava, um amigo me indicou para a vaga dele em uma editora
de livros didáticos de Curitiba, para trabalhar fazendo...mapas. Dadas as
circunstâncias desesperadoras, aceitei. Durante o ano, decidi tentar mais uma vez
(última vez) a prova do mestrado. Passei, e com bolsa!
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Larguei o emprego e me dediquei exclusivamente às atividades do mestrado
entre 2015 e 2016. Ao se aproximar a data da defesa da dissertação, em abril desse
ano, e, consequentemente, o fim das bolsas, comecei a procurar emprego
novamente. Mandei currículo até para Boa Vista (RR)! Tentei concurso em Vacaria
(RS), mas não passei para a prova didática por 1 (UMA!) questão.
No início de fevereiro desembarquei em uma rodoviária linda de morrer às
4h40 da manhã, com uma mala de rodinha cheia de livros, mapas, amostras de
rochas e um globo. Dormi no banco debruçada em cima da mala. Às 7h30 entrei
no táxi do Janguito, que me levou para participar do processo seletivo para
contratação de professor substituto do IFPR. Ao me levar de volta para a rodoviária,
me desejou boa sorte. Deu certo: passei em segundo lugar, mas, como o primeiro
desistiu, fiquei com a vaga. Assumi o cargo em 20 de março de 2017 e, passado o
susto inicial da fase de adaptação, só tenho a agradecer a essa Pitanga que me
acolheu tão bem.
Sentirei saudades e desejo a vocês todos os sucessos e insucessos do mundo!
Afinal, se tudo tivesse dado certo, talvez hoje eu fosse uma publicitária rica e
estressada morando em São Paulo, e nem teria chegado a conhecer a charmosa
capital do centro do Paraná. Ano que vem voltamos à saga de mandar currículo
pra Boa Vista...”

Sentiremos sua falta Mariane! Esperamos que siga sempre com esse sorriso
lindo no rosto iluminando os caminhos por onde passar!
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IFPR REALIZA PALESTRA PARA PREVENÇÃO DE
BULLYING EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL
A palestra apresentou informações sobre o tema com o intuito de prevenir
ações de bullying em ambientes escolares. Atendendo a pedido da Escola
Municipal Afonsina Mendes Sebrenski, o servidor Rafael Aparecido da Silva, Técnico
em Assuntos Educacionais do Campus Pitanga, realizou 3 palestras para os
estudantes do Ensino Fundamental sobre bullying no dia 20 de novembro. Nas
palestras foram mencionados os malefícios desta prática, as características dos
agressores, formas de prevenir e responsabilizar os praticantes de agressões. Para o
servidor “o bullying é uma preocupação das escolas e agir no seu combate é
fundamental para a saúde mental das crianças e adolescentes que estão em
processo de formação”.
O IFPR desenvolve diversas ações de extensão na comunidade e procura
atender as demandas locais.
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