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UFPR E NASA LANÇAM PROGRAMA CIENTÍFICO PARA ESCOLAS
semana UFPR

O Projeto Globe Brasil é uma parceria 
entre a Nasa, a UFPR e a Agência Espacial 
Brasileira que envolverá professores e 
alunos de 25 escolas públicas do Litoral 
na coleta de dados sobre o mosquito 
Aedes aegypti. O Globe (sigla em inglês 
para Programa Global de Aprendizagem 
e Observações em Benefício do Meio 
Ambiente) visa promover o interesse pela 
ciência e formar cidadãos conscientes em 
relação ao meio ambiente.

“A ideia é conscientizar as crianças sobre 
a temática ambiental, mas dentro de um 
contexto científico”, explica o coordenador 
executivo do Programa Globe Brasil, Jean 
Robert Batana, que esteve em Paranaguá 
para o lançamento, no dia 4 de maio.

No Paraná,  
o projeto será liderado  

pelo professor  
Rodrigo Arantes Reis, 

coordenador do Programa 
Laboratório Móvel de 

Educação Científica da 
UFPR Litoral. Os dados 

coletados serão colocados 
em uma plataforma 

administrada pela Nasa e 
ficarão à disposição  

da comunidade 
internacional.

maio 2017

Quer saber mais?  
clique aqui!

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/programa-cientifico-da-nasa-que-envolvera-escolas-e-lancado-em-paranagua-em-parceria-com-a-ufpr/


Inscrições para mestrado
O Programa de Pós-Graduação em Aqui-
cultura e Desenvolvimento Sustentável 
está com inscrições abertas para seleção 
de novos mestrandos até o dia 26 de maio. 
Mais informações:

I Seminário em  
Saúde Mental
Com a intenção de discutir questões 
atuais no campo da saúde mental junto à 
UFPR, o Setor Litoral da UFPR promove, 
nos dias 30 e 31 de maio,  o I Seminário 
em Saúde Mental. O evento abordará os 
temas da depressão e ansiedade. 

Mais informações:

preste atenção NOTAS
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UFPR estuda formas de aprimorar 
acolhimento de estrangeiros
A UFPR criará um grupo de trabalho para apri-
morar o acolhimento dos alunos estrangeiros. A 
equipe do Núcleo Tandem Celin-UFPR reuniu-se 
com técnicos da Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PRAE), com professores que trabalham com 
estrangeiros e com alunos originários de outros 
países para definir as ações que serão adotadas 
com este objetivo.

Eleitos novos integrantes do DCE 
e representantes dos alunos nos 
conselhos
A chapa “O Rolê É Nosso” venceu as eleições para 
o Diretório Central de Estudantes (DCE), com 
2.237 votos (39,18% do total). Para os Conselhos 
 Supe riores, a vitoriosa foi a chapa “Quem sabe faz  
a hora”, que recebeu 2.621 votos (45,97% do total).

Os eleitos para o DCE tomam posse na próxi-
ma semana. Os representantes dos alunos no 
Conselho Universitário tomam posse na próxima 
reunião do COUN, que deve acontecer no dia 
25. A eleição foi promovida nos dias 10 e 11 em 
25 locais de votação em Curitiba e no interior do 
Estado.

Toma posse a nova direção do Setor 
Palotina 
Os professores Elisandro Pires Frigo e Yara Moretto 
 tomaram  posse dia 16 de maio como diretor e vice-dire-
tora do Setor Palotina da UFPR. O mandato vai até o ano 
de 2021. A sole  nidade aconteceu na Câmara Municipal de 
Vereadores de Palotina, com a presença de autoridades 
locais, do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da vice reitora 
Graciela Bolzón de Muniz, de pró-reitores e professores.

Festival de divulgação científica  
tem sucesso de público
Foi um sucesso a primeira edição local do Pint of Science, 
festival internacional de divulgação científica que aconte-
ceu nos dias 15, 16 e 17. O evento, que aconteceu simul-
taneamente em 100 cidades de 11 países, levou apre-
sentações sobre temas científicos para três bares da cidade. 
 Temas de destaque foram nanotecnologia, Aedes aegypti e 
aranha  marrom e privacidade digital na era da espionagem. 
A orga nização foi do Departamento de Física da UFPR.

Engenharia de Aquicultura  
conquista nota 5 do INEP
O curso de Engenharia de Aquicultura, do Setor Palotina, 
conquistou a nota máxima (5) entre os cursos de graduação 
na avaliação feita  pelos técnicos do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Em 
2017, dois cursos da UFPR rece beram nota 5 nas avalia-
ções do INEP – o outro foi Ciências Biológicas, também de 
Palotina.

https://goo.gl/ClPFwx
http://www.palotina.ufpr.br/portal/pgads/processo-seletivo


ufpr na mídia
PÚBLICO LOTA BARES  
NO FESTIVAL DE  
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  
PINT OF SCIENCE

PELA PRIMEIRA VEZ, 
TRAVESTI NEGRA 
OBTÉM O TÍTULO DE 
DOUTORA NA UFPR

Quer saber mais?  
clique aqui!

Quer saber mais?  
clique aqui!
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https://www2.metrojornal.com.br/pdf/assets/pdfs/20170515_MetroCuritiba.pdf
http://natalnoticias.com.br/cotidiano/2017/04/apos-vida-marcada-por-preconceito-travesti-negra-conquista-titulo-de-doutora-na-ufpr/
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/


produção acadêmica
CURITIBA ABRIGAVA AVES CARNÍVORAS 
GIGANTES E ANCESTRAIS DOS TATUS

gêneros extintos de marsupiais (parentes dos atuais 
gambás, cuícas e cangurus) que chegaram a atingir 
o porte de uma onça. Ainda foram descobertos pe-
quenos marsupiais, que não ultrapassavam o tama-
nho de um camundongo, e fósseis de aves gigantes 
predadoras conhecidas como “aves do terror”. 

Pesquisadores da UFPR – em coautoria com espe-
cialista de outras instituições – fizeram uma das mais 
importantes descobertas para o conhecimento do 
Paleógeno brasileiro: a existência de fósseis de uma 
fauna extinta entre 42 e 39 milhões de anos. 

O achado, que ganhou destaque no Journal of 
Mammalian Evolution, uma das mais conceituadas 
 revistas internacionais sobre o tema, ajuda a escla-
recer aspectos sobre a origem e diversificação dos 
mamíferos sul-americanos. 

Os fósseis foram encontrados em rochas da forma-
ção geológica Guabirotuba, situada nos arredores de 
Curitiba e de Araucária. Por este motivo, os pesqui-
sadores estão debatendo com a Prefeitura de Curi-
tiba a forma mais adequada de preservação deste 
sítio, para que seja garantida a continuidade e quali-
dade das pesquisas.

Foram encontrados, entre outros, fósseis de três 
Quer saber mais?  

clique aqui!

Dissertação de mestrado da UFPR  
recebe prêmio do Compolítica

A UFPR acaba de conquistar mais um prêmio nacio-
nal, desta vez no campo da Comunicação. A disser-
tação de mestrado de Fernanda Cavassana de Car-
valho “A disputa presidencial de 2014 em portais de 
revistas brasileiras: análise comparativa entre edito-
ria e blog na cobertura eleitoral de Veja e Carta Capi-
tal na Internet” recebeu da Associação Brasileira de 
Pesquisadores em Comunicação Política (Compolíti-
ca) o prêmio como a melhor da categoria. O trabalho 
foi orientado pelo professor Emerson Urizzi Cervi.

Acervo de produções científicas de 
Medicina está na internet

A produção científica dos professores do curso de 
Medicina da UFPR está disponível para consulta na 
internet. O acervo inclui trabalhos das áreas de clíni-
ca médica, medicina forense e psiquiatria, oftal-
motorrinolaringologia, patologia médica, pediatria, 
saúde comunitária e tocoginecologia.

O acervo pode ser consultado através do link:
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http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/curitiba-abrigava-aves-carnivoras-gigantes-e-ancestrais-dos-tatus-revela-estudo-da-ufpr-veiculado-em-revista/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/dissertacao-de-mestrado-em-comunicacao-da-ufpr-recebe-premio-do-compolitica/
http://www.saude.ufpr.br/portal/producao-cientifica/


perfil
IRMÃS ASSISTENTES SOCIAIS LEVAM ALEGRIA E 
ESTÍMULO A PACIENTES ONCOLÓGICOS NO HC

No Hospital de Clínicas da UFPR, não há quem não 
conheça as irmãs e assistentes sociais Ielsa e Mônica 
Tramujas. Lotadas ambas na área de oncologia – Ielsa 
no ambulatório pediátrico e Mônica no adulto –, elas 
são incansáveis na busca de alternativas para tornar 
menos dolorosa a caminhada dos pacientes e de  
seus familiares. 

Mônica Tramujas Sniecikoski é responsável por 
vários projetos sociais e culturais no ambulatório 

de Hematologia-Oncologia adulto do HC. Ela 
também é uma das autoras do manual de direitos 
Exercendo a Cidadania, que é um guia para orientar 
pacientes com câncer ou outras doenças crônicas 
incapacitantes a respeito de seus direitos e dos 
benefícios sociais que lhes são garantidos por lei.

A assistente social também transformou o ambiente 
do ambulatório e conseguiu doações de quadros e 
aparelhos televisivos. “São coisas que contribuem 
para melhorar a autoestima do paciente”, diz Mônica. 

Após 22 anos trabalhando no HC, atualmente 
Ielsa Tramujas atende crianças e suas famílias no 
ambulatório de hematologia-oncologia pediátrica. 
Foi ela quem criou o projeto CriArte, que promove 
atividades artísticas, culturais e artesanais para os 
pequenos pacientes que enfrentam o câncer. As 
crianças passam o tempo fazendo bijuterias, balé, 
capoeira, literatura e nutrição. 

“Essas atividades colaboram para que as crianças 
tenham melhor adesão ao tratamento”, diz Ielsa. 
Ela destaca que enquanto as crianças estão em 
atividade, as mães ficam disponíveis para tratar de 
seus problemas com a equipe multidisciplinar do 
ambulatório. 

Quer saber mais?  
clique aqui!

Crianças do projeto CriArte,  
liderado por Ielsa Tramujas, 

apresentam-se na Assembleia 
Legislativa.
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http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/irmas-assistentes-sociais-levam-alegria-e-estimulo-a-pacientes-oncologicos-no-hc/


diálogo com a gestão
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Com muita alegria lançamos o primeiro núme ro 
desse novo veículo de comunicaçã o “Semana 
UFPR” – que pretende ser simples, ágil e eficaz 
- para aproximar a administração  e a nossa 
comunidade universitária e contar todas as 
novidades mais de perto. Não é segredo para 
ninguém que as no tícias recentes não têm sido 
boas: estamos sofrendo cortes orçamentários 

feita diretamente  aqui no Gabinete do Reitor, 
praticamente todo os espaços do 3.º andar 
foram  entregues aos cursos de engenharia 
ambiental e engenharia de produção, ao mesmo 
tempo em que foram restituídos significativos 
espaços ao curso de Química, que também terá 
retomado o projeto de seu novo prédio.

A UFPR não para e deve seguir adiante. E 
 vamos seguir firmes na busca de soluções. 
Principalmente em momentos de turbulência, 
como o que vivemos, o importante é seguirmos 
juntos com entusiasmo e solidariedade.

Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor

que preocupam até mesmo nossa manutenção 
até o final do ano. Mas estamos, diariamente, 
lutando, dialogando com a comunidade e 
buscando soluções.

Independentemente disso, por outro lado, a 
Universidade segue adiante e vai desa tando nós 
para que descortinemos um futu ro à altura do 
que merecemos. Apro ximamos nosso diálogo 
com os sindicatos dos servidores técnicos e 
dos docentes, para estarmos mais próximos de 
suas demandas. E estamos caminhando para 
amadurecer nosso debate – sempre difícil –  
sobre a cons trução de critérios republi canos 
para a ocupação de nossos espaços físicos. 
Nesse sentido, a boa notícia do  
momento é que o impasse instalado 
na ocupação dos espaços do Prédio da 
 Administração do Politécnico (um conflito 
que se arrastava há muito tempo) foi em 
grande medida resolvido: numa mediação 
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