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DEBATE SOBRE REFORMA TRABALHISTA
ABRIRÁ CICLO UFPR PENSANDO O BRASIL
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) lança
nesta terça-feira, 6 de junho, o “UFPR Pensando o
Brasil” – um ciclo de debates para ampliar e qualificar a discussão sobre temas importantes da atual
agenda brasileira. O primeiro evento da série trará a
Curitiba o economista Marcio Pochmann, professor
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
para debater a reforma trabalhista com mais dois
convidados: os professores Liana Carleial, da UFPR, e
Martônio Barreto Lima, da Universidade de Fortaleza
(Unifor).
O UFPR Pensando o Brasil consistirá numa série de
encontros sobre temas como reforma da Previdência,
reforma política, ciência no Brasil e opinião pública

junho 2017

“Promover o debate também é
papel da universidade pública.
A Federal do Paraná sente-se
compromissada em dar sua
contribuição nesse aspecto,
especialmente no momento
delicado que vivemos no Brasil. É
necessário aprofundar a discussão
de temas que são essenciais e
não podem ser conduzidos com
base em paixões, mas na reflexão
madura e consciente”, afirma o
reitor Ricardo Marcelo Fonseca.

e credibilidade da informação. A universidade convidará nomes que são referência nacional em cada

O evento tem início marcado para as 19 horas,

assunto. A agenda está sendo definida.

no Teatro da Reitoria.

Quer saber mais?
clique aqui!

preste atenção
Maior evento acadêmico da UFPR abre
período de inscrições

Série Música de Câmara

Estão abertas até o dia 19 de junho as inscrições para o Semana Integrada

no Teatro Experimental da UFPR, o Teuni. Os

de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), maior evento relacionado à produ
ção acadêmica da UFPR. A semana reúne o 16º Encontro das Atividades
Formativas (ENAF), o 25º Evento de Iniciação Científica (EVINCI), o
10º Evento de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(EINTI) e o 16º Encontro de Extensão e Cultura (ENEC).

A Orquestra Filarmônica da UFPR se apresenta
concertos acontecem nos dias 05, 07 e 08 de
junho, tendo o Quarteto de Cordas da UFPR
no concerto de abertura.

CLIQUE!

CLIQUE!
Inscrições para pós-graduação em
Ciência, Gestão e Tecnologia da
Informação
Os candidatos interessados em disputar uma vaga nos cursos
de mestrado e doutorado em Ciência, Gestão e Tecnologia da

Abertas inscrições para
mestrado profissional em Biologia
As inscrições para o Programa de Mestrado Profissional
em Ensino de Biologia em Rede Nacional (Profbio) já
começaram e vão continuar até 8 de junho.

CLIQUE!

Informação da UFPR podem fazer suas inscrições até o dia
30 de junho. As aulas começam no segundo semestre de 2017.

CLIQUE!

semana UFPR | 05 de junho 2017

NOTAS

Curso de Administração ganha
Centro de Carreira

Reitor reúne-se com servidores seniores
e anuncia criação de coordenadoria para
atender aposentados

UFPR assina convênio de
cooperação com universidade
espanhola

A UFPR vai criar na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas uma
coordenadoria voltada exclusivamente para os servidores
aposentados. A medida foi comunicada pelo reitor Ricardo
Marcelo Fonseca em reunião com técnicos administrativos
aposentados que participavam até abril do Programa de
Disseminação de Conhecimento Técnico, suspenso por
determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). O
reitor reafirmou a importância do programa para a
UFPR e informou que tem trabalhado para reverter a
decisão do TCU.

A Universidade Federal do Paraná assinou
um convênio de cooperação acadêmica com
a Universidad Pablo de Olavide (UPO), de
Sevilha, na Espanha. O documento oficializa a
cooperação já existente entre as duas instituições
e amplia a perspectiva de publicações conjuntas,
participação em bancas de mestrado e
intercâmbio de conhecimentos em diversas áreas.
Além disso, abrem-se portas para que alunos
formados na UFPR cursem mestrado na UPO.

UFPR é pioneira no recebimento online de
pedidos de reconhecimento de diplomas de
cursos de pós-graduações no Exterior
A UFPR é a primeira Universidade brasileira a receber online pedidos
de reconhecimento de diplomas de brasileiros que fizeram cursos de
pós-graduações strictu sensu (mestrado e doutorado) no exterior.
Esta conquista foi possível por meio da Resolução nº 07/17 – CEPE,
assinada pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, e é resultado da
adesão da UFPR ao Portal Carolina Bori, que contém informações
para orientar os processos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições de ensino estrangeiras. A Portaria
nº 10-A/2010 orienta os interessados.

O projeto é fruto da iniciativa dos professores
Germano Glufke Reis, Jane Mendes, Samantha
Boehs e Simone Cristina Ramos, e foi pensado
para atender uma demanda antiga do curso: dúvidas sobre a carreira e o mercado de trabalho. A
proposta do Centro de Carreiras é dar suporte aos
estudantes de Administração, apresentando-lhes os
processos seletivos, orientando os a respeito das
dinâmicas de grupo e entrevistas, de forma a gerar
maior intimidade com o tema e dar segurança aos
alunos. Os estudantes que têm interesse em participar do projeto devem estar atentos aos informativos
dos professores responsáveis pelo grupo.

XXIX Semana de Ensino, Pesquisa
e Extensão (SEPE) da UFPR
Escola Piloto de Engenharia Química
da UFPR serve de modelo para outras
instituições
Um projeto lançado há cinco anos na UFPR está servindo
de modelo para instituições de vários estados brasileiros.
É a Escola Piloto de Engenharia Química (EPEQ-UFPR),
que já inspirou a criação de unidades semelhantes em oito
universidades. Desde a criação, a Escola produziu mais de
1.200 páginas de conteúdo técnico, ministrou 17 cursos de
extensão e impactou diretamente mais de 600 estudantes.

A XXIX SEPE trouxe uma extensa programação,
que abrigou 19 mesas redondas, 25 minicursos,
27 oficinas, seis lançamentos de livros, 28 comunicações orais, debates, colóquios, apresentações de
trabalhos e atividades artísticas para estudantes,
professores e pesquisadores da Educação. A dire
tora do Setor de Educação, professora Andrea
Caldas, lembrou que o encontro é um evento permanente e objetiva integrar o ensino, a pesquisa
e a extensão e promover um debate qualificado
sobre os temas importantes da área.

continua>
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NOTAS
Professor da UFPR participará de
mesa sobre tradução na FLIP

Estudantes de Engenharia Civil criam startup que
promove economia colaborativa na construção

Guilherme Gontijo, tradutor e professor da
UFPR, vai participar como debatedor da Mesa
‘Odi et amo’ na 15º Festa Literária Internacional
de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, que ocorre de
26 a 30 de julho. Gontijo é professor de Língua
e Literatura Latina na UFPR e em 2014 ganhou
o primeiro lugar do prêmio Jabuti pela tradução
da obra ‘A Anatomia da Melancolia’, escrita no
século XVII por Robert Burton. A tradução foi
publicada pela Editora UFPR.

Startup criada por quatro estudantes do último ano de Engenharia Civil da
UFPR, com o apoio da Agência de Inovação da UFPR, está entre os 31 projetos selecionados pelo Academic Working Capital (AWC), uma iniciativa do
Instituto TIM que visa apoiar novos negócios de base tecnológica. Trata-se
de uma plataforma de internet voltada para a locação de aparatos pesados
para o ramo da construção, seguindo os princípios da economia colaborativa.
Batizada de Colloc, a startup intermedeia negócio entre empresas proprietá
rias de equipamentos e outras que não dispõem de maquinário próprio.

Na abertura da XXIX SIEPE,
na UFPR, professor Antonio
Severino critica pragmatismo e
produtivismo da ciência
O professor Antonio Joaquim Severino,
livre-docente em Filosofia da Educação pela
Universidade de São Paulo (USP), e um dos mais
respeitados intelectuais brasileiros no campo da
Filosofia da Educação, criticou o “pragmatismo e
o produtivismo exacerbados” da ciência

Ex-aluno da UFPR faz mestrado no Canadá
graças à participação no Ciência sem
Fronteiras
A participação no Programa Ciência sem Fronteiras deu a
oportunidade de cursar o mestrado na Universidade de Ottawa
(Canadá) para o ex-aluno de Engenharia Civil Rodrigo Vilela
Gorga. Formado em 2016, Gorga iniciou o mestrado este ano,
num programa desenvolvido em convênio com a Carleton
University. Durante a graduação, o estudante passou um ano
no Canadá, entre 2012 e 2013, com bolsa do Ciência sem
Fronteiras para estudar na Universidade de Ottawa e realizar
um projeto de iniciação científica durante as férias.
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ufpr na mídia

Quer saber mais?
clique aqui!

Quer saber mais?
clique aqui!

Veja mais destaques
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produção acadêmica
NÚCLEO DE PESQUISA ESTUDA FORMAS DE
TRAZER SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA À UFPR
Reduzir os impactos ambientais causados pelos resí

As microalgas são organismos unicelulares extrema-

duos provenientes das atividades humanas é dos

mente versáteis e, devido a características como

grandes desafios da atualidade. Atendendo a esta

rápido crescimento e composição, vêm chamando a

demanda, o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento

atenção da indústria e dos pesquisadores nas últi-

de Energia Autossustentável da UFPR (NPDEAS)

mas décadas.

desenvolve pesquisas voltadas à produção de bio

O NPDEAS trabalha com microalgas em escala de

combustíveis e materiais a partir de microalgas e
outras fontes.

engenharia desde 2008, com a intenção de fornecer
uma solução ambientalmente correta para o setor

“Os estudos podem resultar em soluções eficientes

produtivo. Instalado no Centro Politécnico, o nú-

partindo do uso de microalgas. Entre as soluções

cleo, de caráter interdisciplinar, envolve diversos de-

está o fornecimento de biomassa para biocombus-

partamentos e órgãos da UFPR, com várias ações

tíveis e coprodutos, paralelamente ao tratamento de

voltadas às comunidades interna e externa, além do

efluentes – material de origem biológica e emissões”,

atendimento a empresas.

diz o professor André Bellin Mariano, professor do
Departamento de Engenharia Elétrica e gerente de
Programas do Núcleo.

Quer saber mais?
clique aqui!
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perfil
OLAF MIELKE: UMA VIDA DEDICADA AO ESTUDO
DAS BORBOLETAS
de Lepidóptera Neotropical, catalogando as coletas
mais recentes.
Autor de oito livros, de 300 trabalhos publicados em
revistas internacionais e 762 trabalhos técnicos, Olaf
Mielke é incansável. Ainda em abril passou cinco dias
no Peru, atendendo a um convite de estudantes, e
aproveitou para coletar novos exemplares de lepidópteras. Em Inácio Martins, região Sul do Paraná,
capturou recentemente pelo menos 300 borboletas.
O pesquisador não abandona a rede de coleta nem
Aos 76 anos de idade, dos quais 51 na UFPR, o
professor Olaf Hermann Hendrik Mielke, do Setor

mesmo nos fins de semana e nas férias. Quando a
família vai à praia, ele prefere o mato, onde pode

de Ciências Biológicas é conhecido como “caçador

encontrar borboletas.

de borboletas”. Ele segue alimentando a coleção de

“Ao trabalhar com borboletas é possível esquecer

305 mil exemplares de lepidópteras (borboletas e

de todos os problemas”, diz. Entre as preferidas da

mariposas) que mantém no Departamento de Zoolo-

coleção está a “Thisânia agrippina”, que Mielke cole-

gia da UFPR. Quando não está em campo, passa de

tou no México e pertence uma espécie que pode ter

seis a oito horas por dia no Laboratório de Estudos

indivíduos com até 30 centímetros.

Quer saber mais?
clique aqui!
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diálogo com a gestão
Para nós não existem
dúvidas de que uma
das principais missões
da universidade é
oferecer subsídios que
proporcionem debates
sobre os mais diversos
temas de maneira plural e
argumentativa. Com isso
em mente, a partir desta
semana, começamos a
realizar uma das grandes
metas da nossa gestão:
trazer à UFPR uma
série de encontros para
pensar o Brasil.

Devemos ser protagonistas neste momento e não apenas agir
de forma reativa às mudanças que estão sendo propostas pelo
governo federal. O material para reflexão é cada vez mais premente e a UFPR está fazendo sua parte nesse momento crucial
do Brasil. No primeiro evento, debateremos a reforma trabalhista com três nomes de peso: Marcio Pochmann, Liana Carleial
e Martônio Mont’Alverne Barreto Lima. Escolhemos a dedo os
três convidados, pois entendemos que devemos estar preparados para opinar solidamente sobre esta reforma que afetará as
relações de trabalho, a economia e o bem-estar social.
Mais adiante, será a vez de conversarmos sobre a reforma da
previdência, a reforma política, a transparência, as universida
des, ciência e tecnologia, entre outros temas fundamentais. A
proposta é periodicamente unir toda a comunidade acadêmica
e a sociedade em torno dos assuntos que nos afetam diretamente.

Participe. Vamos todas
e todos protagonizar
este momento de
mudanças estruturais
no Brasil.
Nos vemos no
teatro da Reitoria,
amanhã, dia 06, às 19h.
Ricardo Marcelo Fonseca –
reitor.
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Sucom-Superintendência de Comunicação e Marketing UFPR
(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br
Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.
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