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FESTIVAL DE INVERNO COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA,  
COM ATRAÇÕES EM ANTONINA, MATINHOS E PARANAGUÁ

semana UFPR
Começa na próxima sexta-feira, dia 14, a 27ª edição 
do Festival de Inverno da UFPR. Este ano, além da 
tradicional programação em Antonina, pela primei-
ra vez o festival levará atrações para as cidades de 
Matinhos e Paranaguá, onde a UFPR também man-
tém unidades. Além dos espetáculos, o evento tem 
uma programação diversificada de oficinas culturais e 
artísticas.

Este ano a abertura terá um cortejo pelas ruas de 
Antonina, sede das principais atividades do festival. 
Organizada pelo grupo Mandiquera, a concentração 
acontecerá no trapiche da cidade e vai guiar o públi-
co até a Praça Coronel Macedo, onde será realiza-
da a cerimônia de abertura. Em seguida, a principal 
atração da noite, o grupo Paranambuco, continua na 
pegada de ritmos tradicionais, como samba de roda, 
coco e festejos de boi. 

A programação do festival, que vai até o dia 19, inclui 
também 14 oficinas – divididas em três categorias: 
Aprimoramento, Adulto e Arte-Educação – e ativida-
des paralelas, dentre as quais estão o Grupo de Estu-
dos e Pesquisas em Espaço Lazer e Cidade (GEPLEC); 
o Cicloturismo do programa Ciclovida; mostras de 
filmes da cinematografia brasileira e mundial; entre 
outras.

julho 2017

CLIQUE AQUI

A edição 2017 do Festival de Inverno quer reavivar a 
memória da cidade de Antonina e resgatar sua voca-
ção como lugar de produção e expressão cultural, 
além de promover a valorização da diversidade cultu-
ral e da solidariedade entre as comunidades locais. 
Confira a programação completa no site do evento.

http://www.proec.ufpr.br/festival2017/index.html
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preste atenção
Propostas de novos cursos de 
mestrado e doutorado devem 
ser apresentadas a partir de  
1° de agosto
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 
abrirá no dia 1° de agosto o período de recebimento 
de propostas de cursos novos de mestrado e douto-
rado na UFPR. As propostas deverão ser encaminha-
das à PRPPG e cadastradas no SIGA até o dia 10 
de outubro. No site da PRPPG é possível acessar o 
seminário realizado em junho pela Capes, durante o 
qual foram passadas orientações para elaboração de 
propostas de cursos novos.

13º Festival das Interações 
Culturais e Humanísticas
Acontece nesta quarta-feira, dia 12, o Festi-
val das Intera ções Culturais e Humanísticas 
(FICH), que reúne estudantes de todos os 
cursos ofer tados no Setor Litoral, membros 
da comunidade, servidores técnicos e docen-
tes que participaram ou desejam conhecer 
as atividades desenvolvidas no 1.º semestre 
letivo de 2017. É um momento privilegiado 
para expressão dos caminhos que os partici-
pantes das Interações Culturais e Humanís-
ticas (ICH) trilharam ao longo do semestre, e 
para  compartilhar resultados, aprendizagens, 
vivências e reflexões.

Abertas inscrições para o 1º Curso de Inverno de Biologia 
Celular do Câncer
Alunos interessados em fazer o 1º Curso de Inverno de Biologia Celular do Câncer podem garantir 
suas inscrições pelo email biocancerufpr@gmail.com. O curso será realizado de 24 a 28 de julho, 
no Setor de Ciências Biológicas da UFPR. A carga horária é de 24 horas. As vagas são limitadas.

Curso de Extensão “Economia e 
Complexidade: Modelagem Baseada 
em Agentes com LSD”
O Departamento de Economia da UFPR promoverá, entre 17 
e 19 de julho, o curso de extensão “Economia e Complexidade: 
Modelagem Baseada em Agentes com LSD (Laboratory for 
Simulation and  Development). O curso será promovido no 
Laboratório de Informática (no 1º Andar, no Campus Jardim 
Botânico), com os pro fessores João Basilio Pereima e Pedro 
Einloft. 

Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária recebe inscrições de ouvintes
Estão abertas as inscrições para as pessoas que desejam 
participar como ouvintes do VIII Simpósio Internacional de 
Geografia Agrária (Singa 2017) e do IX Simpósio Nacional 
de Geografia Agrária, que acontecerão simultaneamente em 
Curitiba entre os dias 1° e 5 de novembro. A organização é do 
Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra 
(Enconttra), que surgiu no curso de Geografia da UFPR. As 
inscrições podem ser realizadas no site do evento

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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http://www.prppg.ufpr.br/site/blog/2017/06/27/apcn-seminario/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/13o-festival-das-interacoes-culturais-e-humanisticas/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/abertas-inscricoes-para-curso-1o-curso-de-inverno-de-biologia-celular-do-cancer/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/curso-de-extensao-economia-e-complexidade-modelagem-baseada-em-agentes-com-lsd-sera-promovido-de-17-a-19-de-julho/
http://www.singa2017.com.br/
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NOTAS
UFPR adota iniciativa inédita 
para descentralizar compras e 
economizar recursos 
A UFPR está adotando nova sistemá-
tica para descentralizar as compras de 
produtos feitas por meio de pregões, 
economizar recursos públicos e otimi-
zar as entregas de mercadorias. As 
compras continuarão centralizadas na 
Gerência de Planejamento e Controle. 
Porém agora, com base nas demandas 
de materiais de cada um dos campi da 
UFPR, os lotes dos pregões serão fei-
tos separadamente. Os lotes também 
poderão incluir a compra de materiais 
que serão  utilizados por vários campi, 
mas desde que haja proximidade  física 
entre as unidades. A iniciativa é uma 
parceria entre a Diretoria de Apoio aos 
Campi Avançados, a Superintendência 
de Infraestrutura (Suinfra) e o Depar-
tamento de Licitações e Contratações 
(Delic).

Portal da Memória e concurso de ensaios abrem 
celebrações dos 80 anos do Setor de Humanas
O Setor de Ciências Humanas da UFPR lançou um portal para preservar a 
memória da unidade, que completará 80 anos em 26 de fevereiro de 2018. 
A programação antecipada de aniversário inclui um concurso de ensaios, que 
está com inscrições abertas até 26 de setembro. O portal Memória do  Setor 
de Humanas reúne imagens e textos sobre a história da unidade, que teve 
origem na  Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundada em 1938.

Artigo de integrantes de mestrado em Contabilidade 
recebe premiação na França
Os mestrandos Marcos Roberto dos Santos e Márcia Vanessa Formiga e o 
professor Blênio Cezar Severo Peixe, do Programa de Pós-graduação em 
Contabilidade (PGCONT) da UFPR, receberam um prêmio na Universidade 
Jean Moulin III, em Lyon/ França, pelo artigo “Faltam Auditores e Audito-
rias nas Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras?” realizado para 
a disciplina de Accountability no Setor Público.

Curso de Comunicação Social é destaque em premiações nacionais e internacionais
Estudantes e ex-estudantes do curso de Comunicação Social da UFPR foram destaque em três premiações nas áreas de publi-
cidade, jornalismo e audiovisual. No Festival Cannes Lions deste ano, na França, o trabalho The Refugee  Nation,  sobre a dele-
gação de atletas refugiados que participaram das Olimpíadas do Rio em 2016, recebeu um total de 17 premiações. O  artigo 
de Ana  Carolina Maoski, jornalista graduada em 2016, recebeu a terceira colocação no 4 º Prêmio José Marques de Melo de 
Estímulo à Memória da Mídia. Outro destaque foi o primeiro lugar do filme Luto, do publicitário Edu Camargo, no 1º Rally 
Universitário Floripa, parte da 19º Florianópolis Audiovisual Mercosul.

Departamento de Matemática 
oferece atividades nas férias para 
alunos do ensino básico e médio
Para afastar o estereótipo de matéria  difícil 
e fazer com que os jovens se interessem 
pela área, o Departamento de Matemática 
da UFPR promove ao longo do ano uma sé-
rie de atividades destinadas a estudantes de 
todas as idades. Para o mês de julho, estão 
programados dois eventos. O “Brincando de 
Matemático” é dedicado a alunos do ensino 
 médio e o “Matematiza” tem como público-
-alvo alunos do 6º ao 9º ano. Os dois even-
tos acontecem simultaneamente, durante 
quatro dias. É uma oportunida de para os alu-
nos conhecerem uma Matemática dife rente 
da trabalhada na escola.

http://www.humanas.ufpr.br/portal/memoria/textos/
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ufpr na mídia

Quer saber mais?  
clique aqui!
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Veja mais destaques

Quer saber mais?  
clique aqui!

http://bandnewsfmcuritiba.com/esta-aberta-as-inscricoes-para-a-13-edicao-do-brincando-de-matematica/
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
http://guia.gazetadopovo.com.br/materias/27-festival-de-inverno-da-ufpr/?utm_source=twitter&utm_medium=midia-social&utm_campaign=guia
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produção acadêmica
PREVISÕES FEITAS EM ARTIGO DE PROFESSORES DA UFPR SOBRE 
EROSÃO NA ILHA DO CARDOSO DEVEM SE TORNAR REALIDADE ATÉ 2018

gerar uma ligação com a Ilha de Superagüi (no Lito-
ral do Paraná). Essas mudanças afetarão as comuni-
dades que vivem nas proximidades da Barra do Ara-
rapira, de Pontal do Leste e da Enseada da Baleia e 
mudarão tanto a configuração da divisa entre o Pa-
raná e São Paulo quanto o fluxo das correntes cos-
teiras existentes na região.

O grupo monitora o processo de erosão na Ilha do 
Cardoso desde 2001. É um processo que ocorre há 
cerca de 60 anos. O artigo que revela os detalhes 
do estudo só foi veiculado em 2009 porque os pro-
fessores consideraram relevante divulgar o fenôme-
no, que se tornou crítico após as fortes ressacas que 
atingiram o Litoral Sul de São Paulo, em 2016, onde 
fica a Ilha do Cardoso. Quer saber mais?  

clique aqui!

As previsões feitas em 2009 por dois professores 
e pesquisadores do Departamento de Geologia da 
UFPR sobre a erosão que afeta a Ilha do Cardoso, 
na divisa entre o Paraná e São Paulo, devem se tor-
nar realidade até 2018.

No artigo escrito para a revista científica “Quater-
nary and Environmental Geosciences”, os profes-
sores Rodolfo José Angulo, Maria Cristina de Sou-
za e o mestre Marcelo Eduardo Müller previram 
que a erosão provocará o desaparecimento da faixa 
de areia que separa o Mar do Ararapira do Oceano 
Atlântico. Para se ter uma ideia do avanço do fenô-
meno, a largura da faixa de areia passou de 80 me-
tros para os atuais dois metros.

Com isso, haverá o surgimento de uma nova bar-
ra na região a aproximadamente seis quilômetros da 
atual, que sofrerá assoreamento. No futuro, isso vai 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/previsoes-feitas-em-artigo-escrito-por-professores-da-ufpr-sobre-erosao-na-ilha-do-cardoso-devem-se-tornar-realidade-ate-2018/
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perfil

Quer saber mais?  
clique aqui!

FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA:  
UMA REFERÊNCIA NA PESQUISA BRASILEIRA SOBRE O CLIMA

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/francisco-de-assis-mendonca-uma-referencia-na-pesquisa-brasileira-sobre-o-clima/
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diálogo com a gestão
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Este ano, o Festival tem novidades. Além de ser 
realizado na histórica cidade de Antonina, também 
terá atividades em Paranaguá e em Matinhos. Com 
isso, estaremos mais perto dos que participam  da 
UFPR no campus litoral e também da população de 
outras cidades. A iniciativa do pró-reitor Leandro 
Gorsdorf pode abrir espaços para mais participa-
ção e para a ampliação desta atividade que tanto 
traz recursos e cultura para os municipios parana-
enses. Além disso, esse ano o Festival prioriza a 
praça como espaço de encontro. O palco principal 
em Antonina será o coreto, retomando toda a bele-
za da música cantada ao ar livre.

As informações e a programação completas  estão 
disponíveis no nosso portal e outros meios de co-
municação.

Me alegra muito convidar a cada um e a cada uma 
de vocês para participar desta semana de cultura, 
de arte e de beleza. Espero que nos vejamos por lá!

Um abraço carinhoso,

Profª. Graciela Bolzón de Muniz   
Reitora em Exercício

FESTIVAL DE INVERNO
Na noite desta sexta-feira, dia 14/07, 
começará o 27º. Festival de Inverno 
da nossa Universidade. Esta atividade 
é um sonho que foi realizado pelos 
nossos antecessores e propagado por 
uma equipe que faz diariamente uma 
Universidade inclusiva e em contato 
permanente com a comunidade.
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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


