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A UTFPR
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é a primeira universidade
tecnológica do sistema de universidades federais no Brasil. A instituição herdou
uma longa e expressiva trajetória na educação profissional do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR), sua denominação anterior, que, por
sua vez, teve sua origem na Escola de Aprendizes Artífices, fundada em 1909.
Atualmente, a UTFPR tem como principais focos a graduação, a pósgraduação e a extensão. Oferece 63 cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. A consolidação do ensino incentiva o crescimento da
pós-graduação, com a oferta dezenas de cursos de especialização, dentre os
quais o curso de Gestão Estratégica de TI, sete mestrados e dois doutorados.
Com ampla abrangência no Paraná, a UTFPR tem onze campi e ainda se
encontra em expansão. Cada campus mantém cursos planejados de acordo
com a necessidade da região onde está situado. Boa parte deles oferta cursos
técnicos, de engenharia e de tecnologia, a maioria destes reconhecidos pelo
Ministério da Educação com conceito A.
UTFPR na internet: http://www.utfpr.edu.br

O Dainf
O Dainf, ou Departamento Acadêmico de Informática, é um dos inúmeros
departamentos de curso da UTFPR, ofertando o curso de Tecnologia em
Informática e, a partir de fevereiro de 2009, o de bacharel em Sistemas de
Informação. A abertura desse novo curso é um motivador adicional para a
realização desse evento porque um dos seus principais objetivos é formar
profissionais de informática com grande sensibilidade para as aplicações
práticas da área nas organizações e na sociedade.
Dainf na internet: http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br

O Curso de Especialização em Gestão Estratégica de TI
O curso de especialização em Gestão Estratégica de TI foi implantado em
2008. Com esta iniciativa, o Dainf acredita oferecer à comunidade um curso
em que profissionais de informática, ou outros profissionais que trabalham
muito próximos deles, possam aprimorar suas habilidades gerenciais para
poderem assumir funções de liderança dentro de suas organizações. O curso
destaca a informática como uma poderosa ferramenta para melhorar a
proposição de valor das organizações e não apenas como um recurso
operacional. Seus primeiros alunos estão começando a preparar suas
monografias de conclusão de curso e espera-se que encontrem no I SGETI
inspiração para a escolha de temas relevantes para seus trabalhos.
GETI na internet: http://posgti.dainf.ct.utfpr.edu.br/

Organização do I SGETI
Coordenadores: Alexandre Reis Graeml
Christian Carlos Souza Mendes
Luiz Augusto Pelisson
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Programação do evento
dia 01/12/2008
19h00 – 1ª palestra
Gestão operacional de
TI como execução da
estratégia

Luís Pedro Zambon
Doutor em Engenharia da Produção: Gestão de Negócios –
UFSC (2006) e mestre em Engenharia da Produção: Inovação
Tecnológica – UFSC (2001). Pós-Graduado em Administração
Estratégica – FAE – Curitiba (1995) em Gestão Técnica de
Concessionárias de Energia Elétrica – UFPR (1996), em
Administração e Análise de Sistemas pela PUC – Porto Alegre
– RS (1983). Graduado em Ciências pela Universidade de
Caxias do Sul – RS (1979). Professor em cursos de pósgraduação lato sensus (1987 até hoje). Sua atuação, em
atividades de gerência e liderança de projetos ligados à
construção de sistemas e informação, ocorreu nas seguintes
empresas: Universidade de Caxias do Sul (1976-1979);
Datasys Dados e Sistemas(1979-1982); CEEE (1982-1983),
Bamerindus (1983-1986) e COPEL (1986 até hoje).

20h15 – Coffee break
20h30 – 2ª palestra
Estratégias emergentes
a partir de projetos de
TI

Rui Wagner Ribeiro Sedor
Mestre em Gerenciamento por Projetos pela Universidade
de Lille (França), mestrando em Administração pela
Universidade Positivo e Graduado em Engenharia Elétrica
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (1987).
Professor e coordenador de certificações da Universidade
Positivo, gerente do Escritório de Projetos (PMO) para
América Latina referente a Projetos de Integração da Nokia
Siemens Networks e professor da FGV - Management.
Atua principalmente nas seguintes áreas: gerenciamento
de projetos, administração, projetos, modelos de maturidade, pesquisa e desenvolvimento e planejamento
estratégico.

dia 02/12/2008
19h00 – 1ª palestra
E-Gov e cidadania

Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha
Possui graduação em Administracao (1987) e em Tecnologia em Informática (1982) pela UFPR, especialização em
Habilidades de Gestão pela PUC-PR (1994), mestrado em
Administração de Empresas pelo FGV-SP (1994) e doutorado em Administração pela USP (2000). Atualmente é
professora da PUC-PR, diretora administrativa do Instituto
CONIP e revisora da revista Organizações & Sociedade.
Tem experiência na área de Administração, com ênfase em
Administração Pública, atuando principalmente nos
seguintes temas: Administração de TI, Governo Eletrônico,
Informática Pública.
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dia 02/12/2008 (continuação)
20h15 – Coffee break
20h30 – 2ª palestra
Aceitação da TI: o caso
da Ferrogusa, uma
subsidiária da Vale do
Rio Doce

Alexandre Luís Götz Weiler
Mestrando em Administração na Universidade Positivo,
possui MBA Executivo em Gestão de Negócios e
Marketing, pós-graduação em Informática na Educação e
Licenciatura em Filosofia. Atualmente é professor e
Gerente de T.I. na ESIC - Business & Marketing School,
além de empresário da área de informática. Tem
experiência nas áreas de Administração, Tecnologia da
Informação, Marketing, Filosofia e Educação.

dia 03/12/2008
19h00 – 1ª palestra
Alinhamento estratégico
de TI e desdobramentos
no dia-a-dia

Gilmar Jose da Silva Pinto
É bacharel em Análise de Sistemas pela PUC-PR (1999),
com especialização em Desenvolvimento em Ambiente Web
também pela PUC-PR (2000), especialista em Análise de
Negócios em TI pelo Unicenp (2004) e mestre em
Administração pelo Unicenp (2007). Atualmente é analista
de negócios em TI da Unimed Curitiba. Tem experiência
na área de informática, atuando principalmente nos
seguintes temas: alinhamento estratégico, inovação e
resistência à mudança.

20h15 – Coffee break
20h30 – 2ª palestra
Segurança da informação: definição estratégica e capacitação
organizacional

Newton Correa de Castilho Junior
Graduado em Ciências Econômicas pelas Faculdades
Metropolitanas Unidas (1991), especialista em Gestão
Empresarial pelo Instituto Trevisan (1997), mestre e
doutor em Administração de Empresas pela FGV-SP (2002
e 2005). Atuou em tecnologia e gestão de sistemas de
informação na IBM Brasil entre 1975 e 2000. Foi professor
da FGV-SP entre 1999 e 2007. Desde 2007 é professor
adjunto da UFPR. Tem experiência em tecnologia e gestão
de sistemas de informação e sua área de interesse são as
implicações das tecnologias de informação e comunicação
na inteligência, nas estruturas e nos relacionamentos
organizacionais.
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