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CAMPANHA ESCLARECE COMUNIDADE ACADÊMICA 
SOBRE TEMAS DE INTERESSE COMUM 

semana UFPR
A Superintendência de Comunicação da UFPR 
lançou no dia 28 uma campanha para esclarecer 
a comunidade acadêmica sobre temas que são de 
interesse de professores, técnicos e estudantes, mas 
muitas vezes são pouco compreendidos. Na primeira 
etapa, a campanha trata do orçamento da Univer-
sidade para este ano, os cortes feitos pelo governo 
federal e as medidas que estão sendo tomadas para 
enfrentar o momento de crise.

Denominada “Fato ou Boato? UFPR Transparente”, 
a campanha consiste numa série de conteúdos que 
serão enviados por e-mail e também postagens na 
página da Universidade no Facebook.

O primeiro material esclarece que, ao contrário do que circulou em panfletos distribuídos na Universidade, 
não houve corte o valor destinado ao pagamento de bolsas em 2017. O Programa Nacional de Assistência 
Estudan til (PNAES) está entre os poucos que não sofreram cortes no orçamento do governo federal. O 
número de bolsas permanência até aumentou, de 2.810 para 3.138. Portanto, não procedem as informa-
ções sobre cortes contidas em panfletos distribuídos na universidade.

julho 2017

Quer saber mais?  
clique aqui!

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/campanha-esclarece-comunidade-da-ufpr-sobre-o-orcamento-2017/
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preste atenção
Feira de Cursos e 
Profissões da UFPR 
abre inscrições 
para escolas
Estudantes e professores de 
escolas interessados em visitar a 
15ª Feira de Cursos Profissões da 
UFPR, que será realizada de 24 
a 27 de agosto, devem se apres-
sar. As inscrições para as visitas 
em grupo (que acontecerão nos 
dias 24 e 25) já estão abertas e 
devem ser feitas exclusivamente 
no portal do evento. Há limitação 
de vagas por período e, à medida 
que vão sendo preenchidos, os 
horários são bloqueados.

Jornada de Jovens Pesquisadores 
da AUGM está com inscrições 
abertas para trabalhos
Estão abertas as inscrições para a seleção de trabalhos 
de pesquisa e extensão de estudantes de graduação, 
mestrado e doutorado da UFPR para participação na 
25ª Jornada de Jovens Pesquisadores da Associação 
de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM). As 
inscrições devem ser feitas até o dia 9 de julho de 2017.

Alunos, professores e servidores 
da UFPR podem fazer curso 
intensivo de inglês gratuito
Alunos, servidores e professores da UFPR podem 
praticar leitura, escrita e conversação em inglês no 
curso intensivo oferecido pelo programa Idiomas sem 
Fronteiras em julho e agosto. O curso gratuito terá aulas 
presenciais nos campi Reitoria, Botânico e Politécnico. 
As inscrições podem ser feitas no portal do programa 
Idiomas sem Fronteiras até o dia 4 de julho. 

Ciclo de Palestras de Gestão Pública 
O Curso de Administração Pública promove nesta segunda-feira, 3 de 
julho, às 19 horas, mais uma palestra do ciclo sobre Gestão Pública. 
O professor Dr. Rodrigo Rossi Horochovski falará sobre as “Redes de 
financiamento de campanha no Brasil: centralidade e desempenho 
eleitoral”. O evento acontece no Auditório Juliano Fumaneri Weiss,  
no Setor Litoral e os interessados devem se inscrever no link abaixo. 

Corpos Inquietos seleciona performances 
para simpósio no litoral do Paraná
O núcleo de pesquisas Corpos Inquietos, do curso de Artes da UFPR  
(Setor Litoral), seleciona, até o dia 7 de julho, performances para apre-
sen   tação pública na cidade de Matinhos. A iniciativa, em parceria com 
a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), integra a programação 
do “III Simpósio Inquietude e Caretice – a performance dentro da 
Insti     tuição”. As apresentações acontecerão no campus do Setor Litoral 
no dia 16 de julho e fazem parte do 27º Festival de Inverno da UFPR.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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http://www.feiradecursos.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/jornada-de-jovens-pesquisadores-da-augm-esta-com-inscricoes-abertas-para-selecao-de-trabalhos/
http://isfaluno.mec.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZP0SYITyy2xk4JL-KHSFitAsEZCSbOHJma9lMxHeT_2jzCQ/viewform?c=0&w=1
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/corpos-inquietos-seleciona-performances-para-simposio-no-litoral-do-parana/
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NOTAS
PRAE reúne técnicos para elaborar política 
de assistência e apoio para estudantes 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFPR (PRAE) 
iniciou no dia 28 a elaboração do seu planejamento estra-
tégico e da política de assistência e de apoio para os es-
tudantes da UFPR, focada em dois pilares fundamentais: 
a  inclusão e a permanência dos alunos. O 1º Fórum da 
PRAE durou dois dias e reuniu os técnicos dos campi da 
UFPR ligados à unidade. A PRAE coordena importantes 
programas de atendimento e de permanência, oferecen-
do aos alunos assistência psicossocial; apoio às suas orga-
nizações estudantis; incentivo à prática de esportes e à 
saúde; acesso aos restaurantes universitários e aos ônibus 
da linha Intercampi; e incentivo a ações de formação aca-
dêmica e profissional. A unidade gerencia, ainda, projetos 
ligados ao Probem e ao Promissaes, destinado a estudan-
tes estrangeiros participantes do Programa PEC-G.

Curso de Administração recebe  
Láurea Acadêmica em reconhecimento à  
nota 5 no Enade

O Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-
PR) entregou ao curso de Administração da UFPR a Láurea 
Acadêmica, um reconhecimento pela nota 5 obtida no 
último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), que o coloca entre os cinco melhores do País. 
O desempenho resulta de um conjunto de esforços que 
o curso vem fazendo ao longo dos anos e que inclui 
incentivo à iniciação científica, programas de monitoria e 
premiações para alunos e professores.

Autista e disléxico, Lucas Dalcin 
vence dificuldades e conclui curso 
de Licenciatura em Artes no Setor 
Litoral

Lucas Fernandes Dalcin, estudante de  Artes 
do Setor Litoral, apresentou no dia 23 o tra-
balho de conclusão de curso de Licenciatu-
ra em Artes. Uma conquista para qualquer 
estudante, mas que para ele teve um sentido 
ainda mais especial, porque Lucas é autista e 
disléxico. Sensível às questões sociais, Lucas 
formulou seu TCC (orientado pela professo-
ra Luciana Ferreira) baseado em um tema de 
fundo humanista: “Idosoteca – possíveis be-
nefícios de um espaço lúdico”, que propõe a 
criação de oficinas de artes em casas de re-
pouso para idosos, possibilitando a integra-
ção entre eles e a sociedade.

Universidade Aberta da Maturidade encerra 
sua quinta turma com muita festa

Uma solenidade realizada no auditório do Setor de Sociais 
Aplicadas marcou o encerramento das atividades da quin-
ta turma da Universidade Aberta da Maturidade (UAM). A 
cerimônia reuniu familiares dos participantes, além de pro-
fessores da UAM e dirigentes da UFPR. O projeto teve sua 
primeira turma em 2012 e surgiu como uma opção para 
promover o convívio entre idosos e combater a exclusão 
que esse período da vida tende a criar.

continua>

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/1o-forum-da-prae-inicia-elaboracao-do-planejamento-estrategico-e-da-politica-de-assistencia-e-apoio-para-estudantes-da-ufpr/
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NOTAS
Lançada a rede de coletivos de mulheres Democracia em 
Saia Justa

Foi lançada, no dia 27, a rede de coletivos Democracia em Saia Justa, que 
reúne uma série de organizações formadas por mulheres e tem o propósi-
to de ampliar a visibilidade dos grupos e das discussões sobre temas rela-
cionados à mulher. Inicialmente, farão parte da rede os grupos Visibilidade 
Feminina, Política por/de/para Mulheres e A Fala no Lugar do Falo (blog 
que dá voz ao gênero feminino). As abordagens do tema serão feitas por 
meio de podcasts, Facebook e YouTube. A rede foi lançada durante o I 
Encontro de Pesquisa Por/De/Sobre Mulheres, que reuniu professoras e 
pesquisadoras de diversas instituições de ensino superior.

Inédito no Brasil, projeto de Engenharias transporta 
propostas de alunos da sala de aula para o Youtube

Alunos dos cursos de Engenharias Civil e Mecânica da UFPR estão desen-
volvendo a iniciativa, inédita no Brasil, de levar projetos (conversíveis ou 
não em negócios) da sala de aula para o Youtube. O projeto surgiu pelas 
mãos do professor-doutor Roberto Gregório da Silva, titular da discipli-
na de Administração de Engenharia. Com até três minutos de duração, os 
 vídeos postados no Youtube foram produzidos por 27 grupos de estudan-
tes e estão disponíveis no canal “Ideias Engenharia – UFPR”. Em apenas 
três semanas, já foram assistidos por cerca de 180 mil pessoas.

COUN aprova flexibilização da jornada de trabalho 
dos técnico-administrativos

O Conselho Universitário aprovou no dia 22 a resolução que trata da 
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-adminis-
trativos da UFPR. A decisão encerrou uma polêmica iniciada há seis 
anos, quando a proposta de flexibilização da jornada para 30 horas 
semanais começou a ser construída pela Reitoria por meio de discus-
são com os representantes dos servidores. A aprovação da nova re-
solução significa também a adequação da UFPR às exigências legais 
feitas pela Controladoria Geral da União em relação ao tema.

Depósito de inservíveis só receberá bens até 
3 de julho

O Departamento de Serviços Gerais da UFPR só recebe-
rá bens inservíveis, que posteriormente serão leiloados, até 
esta segunda-feira, 3 de julho. Depois, os dois depósitos 
utilizados para armazenar o material serão fechados até a 
realização do leilão. Bens inservíveis são todos os bens pa-
trimoniados que viraram sucata porque estão danificados e 
não podem mais ser utilizados ou, ainda, porque se torna-
ram obsoletos. O leilão para a venda destes bens deverá 
acontecer em meados de agosto e será o primeiro do ano.
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ufpr na mídia
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http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/litoral-sul-e-vale/erosao-faz-vila-mudar-de-lugar-na-ilha-do-cardoso-em-cananeia/?cHash=d442405cb066bed98a45d4d616aaf32f
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
https://www.bemparana.com.br/noticia/510840/feira-de-cursos-e-profissoes-da-ufpr-espera-publico-recorde-de-95-mil-pessoas
http://www.gazetadopovo.com.br/justica/pena-de-morte-por-que-os-estados-unidos-tem-repensado-a-pratica-6vi83i5hvms76mvyey6yzizmq
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produção acadêmica
EMBRAPA E UFPR LANÇAM LIVRO COM TECNOLOGIAS 
PARA CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE

rações sobre suas aplicações, vantagens e desvanta-
gens, visando contribuir ao desenvolvimento de uma 
silvicultura sustentável.

A publicação é voltada a técnicos, extensionistas, 
produtores rurais e estudantes que trabalham com 
a árvore-símbolo do Paraná, além de autoridades 
que tratam do assunto. Financiada com recursos do 
CNPq, a obra tem tiragem impressa limitada, mas 
está disponível online. Exemplares impressos  serão 
distribuídos para instituições de pesquisa e ensino, 
órgãos governamentais e agências de desenvolvi-
mento.

Quer saber mais?  
clique aqui!

A Embrapa Florestas e a Universidade Federal do 
Paraná lançaram o livro “Araucária: particularidades, 
propagação e manejo de plantios”, obra que tem 
como editores técnicos o pesquisador Ivar Wendling 
e o professor Flávio Zanette.

A intenção dos editores é estimular a conservação 
da espécie, que está na lista das ameaçadas de ex-
tinção, mediante seu uso. Ou seja, que produtores 
rurais e outros interessados sintam-se estimulados a 
cada vez mais plantar araucária e possam manejá-la, 
de acordo com critérios técnicos e dentro do permi-
tido pela legislação.

Para isso, o livro aborda a produção de mudas de 
qualidade, tanto por enxertia quanto estaquia, a for-
mação de pomares de araucárias de pinhão precoce 
e critérios de manejo para a araucária, com conside-

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160811/1/Araucaria.pdf
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/no-dia-da-araucaria-embrapa-e-ufpr-lancam-livro-com-tecnologias-para-conservacao-da-especie/
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perfil

Quer saber mais?  
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JOSÉ VIRIATO COELHO VARGAS: 
INOVAÇÃO EM ENERGIAS SUSTENTÁVEIS
A busca de soluções sustentáveis para a geração de 
energia e para a destinação e o tratamento adequa-
dos de resíduos estão entre as principais preocupa-
ções mundiais da atualidade. E é justamente a essas 
duas áreas que o professor José Viriato Coelho 
Vargas, do Departamento de Engenharia Mecânica 
da UFPR, vem dedicando sua vida de pesquisador. 
Integrante do seleto grupo de pesquisadores 1A do 
CNPq, Vargas trabalha com uma equipe multidisci-
plinar para produzir pesquisa de ponta na área de 
energias renováveis.

José Vargas está na UFPR desde fevereiro de 1996. 
Atualmente, atua no Núcleo de Pesquisa e Desen-
volvimento em Energia Autossustentável (NPDEAS) 
e em laboratórios do Departamento de Engenharia 
Mecânica: um na área de células de combustível e 
outro de gerenciamento térmico, que apoia indús-
trias da região de Curitiba. O professor também é 

um dos membros representantes da comunidade 
científica brasileira no Comitê Gestor do Fundo 
Setorial de Energia do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações.

“Eu me interessei por engenharia depois de ter 
contraído algumas das doenças da região amazôni-
ca. Eu senti que era uma atividade muito arriscada, 
então resolvi dar um destino novo à minha carreira”, 
lembra. Ele cursou Engenharia Mecânica e de Auto-
móveis no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de 
Janeiro. “Foi muito bom, porque ali descobri a minha 
verdadeira vocação profissional”, diz.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/jose-viriato-coelho-vargas-inovacao-em-energias-sustentaveis/
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diálogo com a gestão
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FATOS OU BOATOS?
Esta semana assumi temporariamente a reitoria da nossa amada 
Universidade. É um desafio que vivo com muito orgulho. A adminis-
tração pública requer múltiplas capacidades, entre elas, saber escla-
recer a comunidade envolvida em relação às conversas que ocorrem 
nos corredores. 

Nestes seis meses de gestão, observamos como várias informações 
podem estar desencontradas e, para sanar isso, esta semana lança-
mos a série “Fatos ou Boatos – UFPR transparente”. Com notas cur-
tas e claras, veiculadas no portal da UFPR e nas redes sociais, vamos 
minimizar as dúvidas sobre o uso de dinheiro público, as prioridades 
na administração, os cortes que estamos sofrendo do governo fede-
ral, entre outros temas que possam surgir no decorrer do ano. Essa 
série de publicações vem complementar as informações sobre ensi-
no, desenvolvimento, pesquisa e extensão, que já estão veiculadas 
nestes mesmos veículos de comunicação.

Com um bom diálogo todos nos entendemos e 
essa é uma das nossas metas: seguir com conversas 
conciliadoras, promovendo a UFPR cada vez mais 
transparente.

Boa semana a todas e a todos, 

Prof. Graciela Bolzón de Muniz   
Reitora em Exercício
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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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