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Prezados (as) Professores (as), 

Com o intuito de informar os docentes do 
nosso Departamento, a chefia do DEF está 
lançando um boletim semanal para 
colocá-los por dentro dos principais 
acontecimentos relacionados com o nosso 
cotidiano acadêmico e profissional. 

CONCURSOS DO DEF 

Os concursos promovidos pelo DEF 
finalmente chegaram ao fim. Foi um 
trabalho árduo que envolveu os docentes 
do DEF, desde a preparação do programa, 
a aprovação pelo colegiado do DEF dos 
processos autorizando o ingresso no Edital, 
a elaboração dos cronogramas, a 
confecção das provas, além de todo o 
trabalho de participação nas bancas 
examinadoras dos três concursos que 
ocorreram. O resultado foi muito positivo. 
Nos três concursos tivemos aprovações, 
indicando que o esforço de recompor nosso 
quadro docente foi exitoso, conforme 
segue: 

Concurso para Artes Marciais - Judô 

1º colocado: Daniele Detânico; 

2º colocado: Eduardo Merino; 

3º colocado: Leopoldo Katsuki Hirama. 

Concurso para Educação Física Escolar 

1º colocado: Francisco Emílio de Medeiros; 

2º colocado: Rogério Santos Pereira; 

3º colocado: George Saliba Manske. 

Concurso Crescimento e Desenv. Humano 

1º colocado: Cassiano Ricardo Rech; 

2º colocado: Giovâni Firpo Del Duca; 

3º colocado: Lisiane Schilling Poeta; 

4º colocado: Aline Mendes Gerage. 

Agradecemos aos funcionários e 
professores envolvidos no processo e 
parabenizamos os candidatos aprovados 
nos concursos do DEF. 

MUDANÇA NA SECRETARIA DO DEF  

Desde a semana passada não contamos 
mais com o trabalho do STA Benedicto na 
secretaria do DEF.  

 

PAAD ABERTO E DIALOGADO 

Está aberto para preenchimento dos 
docentes do DEF o PAAD 2013/2. As 
atividades de cada um devem ser lançadas 
no sistema. Apenas as atividades de 
ensino não são possíveis lançar. 
Convidamos todos os professores durante 
esta semana, de segunda à sexta-feira, 
para dialogar com a chefia do DEF sobre 
suas atividades de ensino com o objetivo 
de retirar, adicionar ou substituir disciplinas.  

DISCIPLINAS DE EFC 

Os professores interessados em oferecer 
disciplinas de EFC ou fazer alguma 
alteração para o semestre 2013-2, favor 
procurar o Professor Joaquim na 
Coordenadoria de EFC. 

PROFESSORES SUBSTITUTOS 

Nesta quarta-feira (26/06), às 18 horas, 
haverá reunião dos professores substitutos 
com a chefia do DEF para tratar de 
assuntos diversos. 

PREVISÃO PARA REUNIÃO DO 
COLEGIADO DO DEPARTAMENTO 

Estamos programando uma reunião do 
Colegiado do DEF para início do mês de 
julho. Os professores que desejarem incluir 
processos informem a secretaria do DEF.   
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Contribua para melhorarmos a 
comunicação interna  no Departamento! 
Prof. Valmir José Oleias - Chefe do DEF. 


