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semana UFPR
O Conselho de Planejamento e Administração 
( Coplad) da UFPR aprovou no dia 21, por unani
midade, o orçamento da Universidade para este 
ano. Com exceção dos recursos para pagamento 
de pessoal, a instituição sofreu cortes expressivos 
nos valores previstos pelo governo federal, tanto 
para custeio quanto para investimentos. Diante da 
redução, o orçamento prevê uma série de ajustes 
com o intuito de garantir recursos para as áreas-fim 
–  ensino, pesquisa e extensão –, preservando, por 
exemplo, aulas de campo, manutenção de laborató
rios e assistência estudantil.

O orçamento total da UFPR proveniente do Tesouro 
Nacional para 2017 é de R$ 1.363.533.235,00 – 
valor 11,9% superior ao do ano passado. O aumen
to, no entanto, está concentrado nas despesas com 
pessoal.

27,2% 
FOI A REDUÇÃO NO VALOR  

PARA INVESTIMENTOS

O orçamento de capital sofreu corte de 27,2%, o 
que limita significativamente a capacidade de inves
timento da UFPR. Após a redução, o valor para in
vestimentos em 2017 é de R$ 22.186.876,00. Para 
custeio o orçamento prevê R$ 173.164.995,00 – R$ 
11,3 milhões a menos do que no ano passado, o que 
representa um corte de 6,1%.

ORÇAMENTO PARA CUSTEIO 
TEVE CORTE DE  

R$ 11,3 MILHÕES

junho 2017

Quer saber mais?  
clique aqui!

Sobre esse orçamento reduzido ainda pesa o contin-
genciamento feito no início de maio pelo governo 
federal, que implicou um corte linear de 10% nos 
recursos destinados para todas as unidades setoriais 
e da administração central da UFPR.

Para minimizar o efeito dos cortes, a Reitoria está 
concentrando os ajustes nas despesas gerais e em 
contratos com terceirizados. Por outro lado, manteve 
os valores para bolsas e auxílios para alunos caren
tes, sem qualquer redução, e aumentou os recursos 
destinados para aulas de campo, laboratórios, apoio 
à publicação de livros e manutenção de equipamen
tos multiusuários, que são compartilhados por vários 
cursos.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/coplad-aprova-orcamento-da-ufpr-para-2017/
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preste atenção
Inscrições para 
oficinas do Festival de 
Inverno da UFPR vão 
até 2 de julho
Ficam abertas até o dia 2 de julho 
as inscrições para as oficinas do 
Festival de Inverno da UFPR. 
São 14 oficinas divididas em três 
categorias  Aprimoramento, Adulto 
e ArteEducação  , nas cidades de 
Antonina, Matinhos e Paranaguá. 
Para se inscrever é preciso 
preencher um formulário online.

Ciclo de Palestras em  
Gestão Pública
O Curso de Administração Pública realiza no dia 3 
de julho o segundo evento do Ciclo de Palestras 
de Gestão Pública. Entre os temas discutidos 
estão a “Democracia digital e os desafios para a 
gestão pública” e as “Redes de financiamento de 
campanha no Brasil”. É necessário fazer inscrição.

Mestrado e Doutorado do 
Programa de Pós-graduação 
em Ciência - Bioquímica 
estão com inscrições abertas
O Programa de PósGraduação em Ciência  
Bioquímica está com inscrições abertas para 
mestrado e doutorado. Ao todo serão ofertadas 
dez vagas: duas para mestrandos e oito para 
doutorando. Os candidatos devem se inscrever 
até o dia 23 de julho.

Professor da École de Hautes Etudes en 
Sciences Sociales fala sobre precariedade 
profissional na França e no Brasil
O diretor de Estudos da École de Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS/Paris), professor Serge Paugam, estará na UFPR no dia 27 de 
junho, para proferir a conferência “A precariedade profissional na 
França e no Brasil: estamos falando da mesma coisa?”. 

Mesa redonda reúne pesquisadoras para 
debater riscos para a democracia
Acontece nos dias 26 e 27 de junho, na Faculdade de Direito da 
UFPR, o I Encontro de Pesquisa Por/De/Sobre Mulheres. Além de 
debates sobre inúmeros temas relacionados à mulher, a programação 
inclui, como evento paralelo, a mesa redonda “Democracia em Saia 
Justa”, com a participação de pesquisadoras de várias instituições.

CLIQUE!

CLIQUE!

CLIQUE!

CLIQUE!

CLIQUE!
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http://www.proec.ufpr.br/festival2017/links/inscricoes.html
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/festival-de-inverno-da-ufpr-abre-periodo-de-inscricoes-em-oficinas/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/ciclo-de-palestras-em-gestao-publica/
http://www.pgbioq.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/professor-da-ecole-de-hautes-etudes-en-sciences-sociales-fala-sobre-precariedade-profissional-na-franca-e-no-brasil-dia-27/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/mesa-redonda-reune-pesquisadoras-para-debater-riscos-para-a-democracia-dia-27/
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NOTAS
UFPR promove capacitação de 
auditores internos de instituições de 
ensino superior

Auditores de instituições de ensino superior 
de vários estados estiveram em Curitiba para 
parti cipar de uma semana de capacitação orga-
nizada pela UFPR, por meio da PróReitoria de 
Gestão de Pessoas, em parceria com outras 
universidades. O evento foi planejado para pre
parar os profissionais para o uso de  plataformas 
públicas de dados e promover a reflexão  sobre 
a administração pública, os controles e as for
mas como relatórios gerados pelos departamen
tos de auditoria podem sustentar o processo 
decisório das gestões das universidades.

Colabore com o novo  
Guia de Fontes da UFPR

A Superintendência de Comunicação e 
Marketing ( Sucom) está produzindo uma nova 
versão do Guia de Fontes da UFPR. O objetivo 
é manter um banco de  dados com informações 
atualizadas sobre os professores/pesquisadores 
da universidade e suas respectivas áreas 
de conhecimento, para uso tanto da 
imprensa quanto de outras universidades e 
pesquisadores. A contribuição dos professores 
é fundamental para que a ferramenta alcance 
seus objetivos. Se você ainda não enviou suas 
informações para o Guia de Fontes, acesse o 
formulário:

Curso de Engenharia Elétrica comemora 50 anos da formatura da primeira turma

O curso de Engenharia Elétrica da UFPR comemorou no dia 14 de junho os 50 anos da  formatura de sua  primeira turma. A soleni
dade aconteceu no Salão Nobre do  Setor de  Tecnologia e homenageou professores, estudantes e técnicos que fizeram parte  desta 
 história. O objetivo de sua criação foi suprir a demanda de profissionais no Estado do  Paraná que iniciava seu processo de industria
lização. A maior parte dos professores foram os  engenheiros que trabalhavam na Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Semana do Migrante foi celebrada com 
debates, cultura e comida típica

Uma programação que incluiu oficinas, debates, 
atividades culturais e comida típica nos 
Restaurantes Universitários marcou a Semana do 
Migrante na UFPR. A universidade é pioneira entre 
as instituições de ensino superior do Estado – e 
uma das únicas do País – no desenvolvimento de 
um amplo projeto de acolhimento de refugiados e 
de estrangeiros com visto humanitário: o Programa 
Política Migratória e Universidade Brasileira. A 
UFPR promoveu, para lembrar o Dia Mundial do 
Refugiado (20)  uma extensa programação ao 
lado de outras organizações que integram a Rede 
de Proteção e Apoio dos Direitos Humanos para 
Migrantes e Refugiados do Paraná.

continua>

https://docs.google.com/forms/d/14KNpH69qBqF3BYeGpPwAxMShKp07f7283I9k-O6KkG4/viewform?edit_requested=true
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NOTAS
Dois pesquisadores da UFPR foram indicados para 
representar o Brasil em evento do BRICS

Os professores Rodrigo Reis e Eduardo Gulin estão entre os  quatro 
indicados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para  representar 
o  Brasil no 2nd BRICS Young Scientist Forum, que vai acontecer 
em julho, em Hang Zhou, na China. O fórum, que terá como temá
tica central a construção de jovens lideranças na ciência, tecnologia 
e inovação, antecede  a Reunião Ministerial de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (STI) e fornecerá uma plataforma de intercâmbio acadêmi
co e de políticas para jovens cientistas, além de ser uma oportuni dade 
para fortalecer as cooperações.

Todos os usuários dos RUs de Curitiba devem digitar números 
de CPF ou GRR

A partir de agora, todos os usuários dos restaurantes universitários da UFPR em 
Curitiba precisam digitar os números do seu CPF ou do Registro Acadêmico em 
 terminais instalados na entrada dos quatro RUs  da capital. A  medida é parte do 
perío do de testes do Sistema de Controle de Acesso aos RUs, que será feito por 
20 a 30 dias pela Pró- Reitoria de  Administração da UFPR (PRA). De acordo com 
o pró-reitor, Marco  Cavalieri, o sistema objetiva garantir mais eficácia no controle 
de acesso dos usuários.

Estudantes de Comunicação recebem  
Prêmio Expocom 2017

Dois grupos de estudantes de Comunicação Social foram premiados na 
versão regional de um dos mais  importantes congressos nacionais da 
área, o Intercom Sul, sediado na Universidade de Caxias do Sul (UCS). 
Ao todo o curso teve oito trabalhos finalistas, dos quais dois foram con
templados nas categorias “ Website”, com o projeto intitulado “Elas edu
caram na ditadura”, orientado pelo professor José Carlos  Fernandes e 
apresentado pela líder da equipe, a estudante Helena  Salvador; e “Ro
teiro de Ficção”, com “Ficção de  Pimenta”, da estudante Carolina Mele
te, orientado pelo professor Fábio Hansen.

#ValorizaUFPR:  
Consumo Consciente

A campanha #ValorizaUFPR, que tem como objetivo fortalecer o papel transforma
dor e de inclusão que a nossa Universidade desempenha para a comunida de aca
dêmica e para a sociedade, entrou em  uma nova fase: reduzir gastos com energia 
elétrica, papel, água, telefone e outros recursos. Seja você também um agente de 
mudanças. Pratique e incentive simples atitudes que transformam nosso dia a dia. 
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ufpr na mídia

Quer saber mais?  
clique aqui!
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Quer saber mais?  
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http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/crise-economica-faz-muitos-refugiados-irem-embora-do-brasil/5955399/
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/tecnologia-pode-ajudar-a-policia-a-identificar-criminosos-com-ajuda-de-moscas/5957562/
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produção acadêmica
PROFESSORA DE SOCIOLOGIA DA UFPR LANÇA LIVRO 
SOBRE CULTURAS EQUESTRES

e práticas equestres pela documentação do  valor 
dos equinos internacionalmente; socialmente, cultu-
ralmente, como objetos de estudos acadêmicos e 
motivadores de políticas públicas. Ele ajuda a com
preender a importância dos cavalos para os  seres 
humanos, ao ofere cer estudos de caso de uma 
 ampla diversidade de culturas.

Com uma análise cuidadosa das relações sociais 
e das dimensões culturais das práticas equestres 
em vários continentes, o livro oferece aos leitores 
maior compreensão sobre as maneiras com que as 
intera ções com cavalos geram conectividade  global 
com identidades localizadas, e vice-versa. A cole
ção de artigos  discute novas fronteiras na pesquisa 
e nas práticas equestres, em perspectivas de mega- 
tendências globais e de microtendências locais.

Quer saber mais?  
clique aqui!

Miriam Adelman, professora do curso de  Ciências 
Sociais e dos Programas de PósGraduação em 
Sociologia e em Letras da UFPR, lançou o livro 
“ Equestrian Cultures in Global and Local Contexts” 
(Culturas equestres em contextos globais e locais), 
pela editora Springer.

A obra tem edição de Miriam Adelman e Kirrilly 
Thompson, pesquisadora do Appleton Institute da 
Central Queensland University (Austrália). Composta 
por 14 capítulos, a edição oferece novas visões sobre 
interações entre as pessoas e os cavalos, e como elas 
são construídas por desafios sociais, culturais e eco
nômicos, além de ampliar o nosso conhecimento das 
atividades equestres para além dos países, culturas e 
regiões geopolíticas mais estudados.

O livro apresenta o contexto sóciocultural mais 
 amplo das relações entre seres humanos e  cavalos 

Estudantes de Comunicação 
Social lançam livro sobre 
mercado editorial  

Estudantes de Comunicação Social da 
UFPR  lançaram o ebook “Rindo de 
Nervoso”, idealizado e escrito durante 
a disciplina de Mercado Editorial, mi
nistrada pelos professores José  Carlos 
Fernandes e Hertz Wendel.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/professora-de-sociologia-da-ufpr-lanca-livro-sobre-culturas-equestres/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/estudantes-de-comunicacao-social-lancam-livro-sobre-mercado-editorial-nesta-quarta-feira-21/
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perfil

Quer saber mais?  
clique aqui!

PROFESSOR DO SETOR DE EDUCAÇÃO  
É O PRIMEIRO CEGO A ALCANÇAR A  
CLASSE DE TITULAR NA UFPR

Foi em clima de emoção que o doutor em Edu
cação Especial Paulo Ross tornouse, no dia 19, a 
primeira pessoa com deficiência visual a alcançar 
a classe de professor titular da UFPR. Aos 52 
anos, Ross exercerá a função no Setor de Educa
ção da universidade, onde já leciona desde 1992. 
Ele foi aprovado pela banca examinadora numa 
sessão assistida por familiares, amigos, colegas 
de profissão e ex-professores.

A sessão coroou uma vida marcada pela supera
ção. “Todos nós nascemos cegos, mas eu nasci 
mais cego que as outras pessoas”, costuma di
zer Ross ao contar a sua história. Ele nasceu em 
Caçador (SC), numa família pobre, e atravessou 
inúmeras barreiras até chegar ao doutorado, na 

USP, e agora ao topo da carreira 
acadêmica. Ross gosta de citar o 
filósofo grego Epicteto para expli
car sua trajetória: “Metade do que 
somos são escolhas, a outra metade 
são circunstâncias. E para mim as 
circunstâncias foram generosas”.

O professor é um crítico do modelo 
educacional brasileiro, que consi
dera pouco inclusivo. Diante dessa 
realidade, Paulo Ross dedicouse a 
pesquisar metodologias, práticas e 
princípios que respeitassem a dife
rença em sala de aula.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/professor-do-setor-de-educacao-e-o-primeiro-cego-a-alcancar-a-classe-de-titular-na-ufpr/
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diálogo com a gestão
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AVANÇOS
Em meio à crise econômica que nos exige medidas para 
adequação ao orçamento reduzido pelo governo federal, 
também temos avanços a celebrar. Na semana passada, o  
Conselho Universitário desatou um nó com a aprovação da 
resolução que trata da flexibilização da jornada de trabalho 
dos servidores técnico-administrativos da UFPR. Encerrou, 
assim, uma polêmica iniciada há seis anos.

Também na semana passada, assinamos com o sindicato 
que representa a categoria dos servidores técnicos, um 
acordo coletivo de trabalho que garante aumento real para 
os trabalhadores da Funpar que atuam no Hospital de Clíni-
cas. O acordo garantiu ganho real de 50% acima da inflação 
do período.

Esses dois avanços só foram possíveis com muito diálogo e transpa-
rência – postura que é nosso compromisso em toda gestão da UFPR. 
Nesse sentido, a partir dessa semana, vamos divulgar uma série de 
informativos via e-mail e também nas redes sociais, com o objetivo 
de minimizar os boatos que circulam na instituição. É a UFPR trans-
parente sempre aperfeiçoando o diálogo e a comunicação com toda a 
comunidade acadêmica e externa.

O semestre letivo está acabando e desejo excelentes férias a todas 
e a todos. Eu começo as minhas agora e nos próximos dias a minha 
querida vice, prof. Graciela estará à frente da UFPR. 

Até a volta,

Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
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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.

semana UFPR


