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UFPR PENSANDO O BRASIL PROMOVE DEBATE 
SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA NESTA 
TERÇA-FEIRA

PERFIL
Pioneira em metodologia de 
pesquisa, Maria do Rosário 
Knechtel completa 49 anos de 
UFPR

PRESTE ATENÇÃO

PRODUÇÃO ACADÊMICA
Professora da UFPR participa de trabalho 
do Ipardes que projeta envelhecimento da 
população do Paraná

DIÁLOGO COM A GESTÃO

UFPR NA MÍDIA

NOTAS
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semana UFPR
A reforma da Previdência será o tema da segunda 
edição do UFPR Pensando o Brasil, ciclo de debates 
que a Universidade Federal do Paraná promove para 
aprofundar a discussão sobre assuntos relevantes da 
agenda nacional. O encontro, aberto ao público, acon-
tecerá nesta terça-feira, dia 1° de agosto, às 19 horas, 
no Setor de Ciências Sociais Aplicadas – Auditório 
Professor Ulysses de Campos, reunindo quatro espe-
cialistas no assunto.

Estão confirmadas as presenças de Gilberto Bercovici, 
advogado e professor titular de Direito Econômico e 
Economia Política da Faculdade de Direito da USP; 
e Juliana Bueno, assessora legislativa do Senado 
Federal e criadora do Projeto Cidade 50-50 da ONU 
Mulheres, focado na implementação de políticas 
públicas transversais para melhorar a vida de mu-
lheres e meninas nas cidades brasileiras. Também 

julho 2017

participarão o professor de Direito do 
Trabalho e Seguridade Social da UFPR 
Sidnei Machado, que fará a apresentação 
do debate; e, como media dora, a profes-
sora Carolina Bagattolli, do Departamento 
de Economia e do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas da UFPR.

Este é o segundo encontro do ciclo UFPR 
Pensando o Brasil. O primeiro, em junho, 
tratou da reforma trabalhista. Mais qua-
tro debates estão agendados até o fim do 
ano: sobre Opinião Pública e Pós-Verdade 
(12 de setembro), Desigualdade e direitos 
sociais no Brasil: movimentos, conflitos e 
alternativas  (28 de setembro), Reforma 
Política (17 de outubro) e Violência de 
Gênero (21 de novembro).

UFPR PENSANDO O BRASIL PROMOVE DEBATE SOBRE 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA NESTA TERÇA-FEIRA

CLIQUE AQUI

http://www.ufpr.br/portalufpr/programacao-ufpr-pensando-o-brasil/
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preste atenção

UFPR oferece curso de Metodologia 
para Filosofia para professores do 
ensino fundamental 
Termina nesta segunda-feira (31) o prazo para inscrições no 
curso de extensão Metodologia para Filosofia com Crianças, 
aberto a professores do ensino fundamental e estudantes 
de licenciatura. A intenção é preparar docentes para tratar 
temáticas filosóficas por meio de histórias infantis e ativida-
des lúdicas. As aulas acontecem de 2 a 12 agosto, apenas 
aos sábados, das 8h às 17h, no Edifício Dom Pedro I da 
Reitoria da UFPR.

Estão disponíveis 20 vagas. Os interessados devem preen-
cher o formulário de inscrição, no link a seguir.

Inscrições abertas para curso de extensão 
em Elaboração e Análise de Projetos 
Industriais
Estão abertas as inscrições para o curso de extensão em Elaboração e 
Análise de Projetos Industriais. O curso é gratuito e oferece um total de 
40 vagas, sendo 20 para estudantes da UFPR e 20 para alunos de ou-
tras instituições. As aulas têm início no dia 7 de agosto e os interessados 
podem efetuar a inscrição até o dia 1°.

Progepe promove palestra sobre influência 
da alimentação na memória
Estão abertas as inscrições para a palestra “Como a alimentação pode 
melhorar sua memória e concentração”, que acontecerá dia 14 de agosto, 
a partir das 14 horas, na Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe).  
Servidores, professores e outros integrantes da comunidade acadêmica 
podem participar gratuitamente do evento, que é promovido pela Unida-
de de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas (UCAP) da UFPR.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmzgJ5TMZbguQJARI3WEaUBDNypgsF98yGgza98FstMqwkQ/viewform
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-de-extensao-em-elaboracao-e-analise-de-projetos-industriais/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/abertas-as-inscricoes-para-palestra-sobre-influencia-da-alimentacao-na-memoria-14-de-agosto/
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NOTAS
Novo Sistema de Progressão Docente torna processo 
mais rápido e transparente
Já está disponível o novo Sistema de Progressão Docente – uma  ferra-
menta que, a partir de uma base de dados única, automatiza etapas do 
processo, tornando-o mais simples, ágil, confiável e transparente. Desen-
volvido pelo Centro de Computação Eletrônica (CCE) da universidade, o 
novo sistema atende a uma antiga reivindicação dos docentes e, além de 
facilitar as progressões, oferecerá à UFPR um banco de dados importante 
para o planejamento institucional.

Ufes e UFFS publicam notas de apoio à UFPR  
em defesa da autonomia universitária
A proposta de criação de uma nova universidade federal no 
Paraná, a partir da desagregação da Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana  (Unila) e da incorporação de 
dois campi da UFPR (em Palotina e em Toledo), vem receben-
do manifestações contrárias de diversas instituições. Nos últi-
mos dias, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) publicaram no-
tas de apoio à UFPR e à Unila, que são contrárias à proposta, 
apresentada pelo deputado federal  Sérgio Souza.
Na nota publicada em seu site, a administração central da 
Ufes classifica a proposta como “arbitrária” e diz que a cria-
ção da nova universidade “compromete e descaracteriza as 
duas instituições”. Assinada pelo reitor em exercício, Antônio 
Inácio  Andrioli, a nota da UFFS destaca que “o princípio da 
 autonomia universitária deve ser respeitado e qualquer alte-
ração precisa ser amplamente acadêmica com a comunidade 
acadêmica e com a sociedade”.

UFPR inicia processo de aproximação com empresas de 
nanotecnologia
A UFPR iniciou na última semana um movimento que busca a ampliação no 
relacionamento entre empresas e universi dade. A instituição já possui al-
guns convênios e parcerias com organizações privadas, que objetivam oti-
mizar os esforços em torno do desenvolvimento de tecnologias e da for-
mação de nossos estudantes. O tema foi discutido durante uma reunião 
mediada pela vice-reitora, professora Graciela Inês Bolzón de Muniz, que 
explicou que  a parceria público-privado é importante tanto para as empre-
sas quanto para a universidade.

continua>
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NOTAS
Convênio com Universidade de Soka, no Japão, 
deve ser ampliado
Representantes da Universidade de Soka, no Japão, que é uma 
das mais antigas parceiras internacionais da UFPR, reuniram-se 
com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca no dia 21  para estrei-
tar as relações e discutir a ampliação do convênio existente há 
28 anos ininterruptos entre as instituições. O objetivo da atual 
gestão é ampliar o processo de internacionalização da UFPR. 
Nesse sentido, a intenção é expandir o convênio com a univer-
sidade japonesa, hoje restrito ao nível de graduação, também 
para os cursos de pós-graduação.

UFPR assina convênio com a Universidade de Columbia
A Universidade Federal do Paraná assinou no dia 25 um convênio com a 
Universidade de Columbia (Columbia University) de Nova York. A iniciati-
va surgiu por meio de uma cooperação que as instituições mantêm desde 
2009 no campo de pesquisas de geotecnologia aplicada à análise ambien-
tal. Agora, abre-se a possibilidade de expansão para outros campos. O pes-
quisador Pietro Ceccato, do International Research Institute for Climate and 
Society (IRI), unidade da instituição nova-iorquina, foi figura chave para o 
fechamento do acordo. O professor faz parte de uma equipe de monitora-
mento ambiental via satélite que envolve diversos países. 

Universidade dá boas-vindas a alunos estrangeiros
Aconteceu no dia 25 a solenidade de recepção e acolhimento dos es-
tudantes estrangeiros que farão intercâmbio na UFPR pelos próxi-
mos seis ou 12 meses. Os alunos de outros países vêm ao Brasil para 
a mobilidade acadêmica, viabilizada pela Agência UFPR Internacional, 
com o objetivo de cursar disciplinas de graduação ou pós-graduação, 
aprender português e conhecer a cultura local. Estavam presentes in-
tercambistas franceses, alemães, japoneses, coreanos e de vários paí-
ses da América do Sul.

Projeto Mais Cultura completa dois anos de atuação no 
litoral do Paraná
Dois anos após ser criado, o projeto Mutirão – Mais Cultura na UFPR 
ganhou novo fôlego, com a liberação de mais uma parcela de recursos 
advindos de um edital dos ministérios da Cultura e da Educação. Os re-
cursos permitiram articular atividades de extensão já desenvolvidas por 
vários setores em diferentes localidades do litoral do Paraná. A UFPR 
foi uma das nove Universidades selecionadas pelo edital Mais Cultura, 
cuja meta é desenvolver e fortalecer o campo das artes e da cultura no 
país, com ênfase na inclusão social e no respeito e reconhecimento da 
diversidade cultural. 
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ufpr na mídia

Quer saber mais?  
clique aqui!
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Veja mais destaques

Quer saber mais?  
clique aqui!

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/contagem-de-espermatozoides-de-homens-de-paises-ocidentais-ricos-caiu-mais-da-metade-21631597#ixzz4nySVPZQy
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
https://www.bemparana.com.br/noticia/515943/livro-ensina-como-multiplicar-a-araucaria
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produção acadêmica
PROFESSORA DA UFPR PARTICIPA DE  
TRABALHO DO IPARDES QUE PROJETA  
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO PARANÁ

mentos, óbitos e os saldos migratórios. ”A ideia é que, 
agora, gestores e pesquisadores transformem esses 
dados em informações importantes para subsidiar o 
planejamento dessas políticas”, afirma.

A professora explica ainda que o Paraná está em uma 
situação de estabilidade. “O Estado, assim como Santa 
Catarina, é, de certa forma, pioneiro no País em en-
velhecimento da população. Enquanto algumas unida-
des da federação ainda estão passando por esse es-
tágio de transição demográfica, o Paraná já tem esse 
cenário mais consolidado. Isso gera uma demanda de 
ações por parte dos governantes, não mais prioritaria-
mente dedicadas aos mais jovens e crianças.Por outro 
lado, o perfil do mercado de trabalho vai ter que mu-
dar. Haverá consequências tanto na educação quanto 
na saúde pública, questões que precisam ser pensadas 
para um planejamento futuro”, afirma.

O Paraná está envelhecendo e vai precisar cada vez mais 
de políticas públicas destinadas aos idosos. A constatação 
vem de uma projeção feita pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), a partir de 
um trabalho que contou com a participação da  professora 
Raquel Guimarães, do Departamento de Economia da 
Universidade Federal do Paraná.

O estudo mostra que até 2040 o número de habitantes 
do Paraná, que hoje é de 11.243.000 pessoas, chegará a 
12.208.000. As projeções apontam ainda para o aumen-
to da população idosa e redução do percentual de jovens. 
A população de 0 a 14 anos, que hoje representa 20% 
do total, deve cair para 14%. Por outro lado, a população 
idosa (65 anos e mais) passa dos atuais 9,2% para quase 
19,9%.

A professora Raquel Guimarães explica que as projeções 
levam em consideração o estoque de população, nasci-

Raquel Guimarães é 
professora adjunta 

do Departamento de 
Economia da UFPR 

Quer saber mais?  
clique aqui!

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/professora-da-ufpr-participa-de-trabalho-do-ipardes-que-projeta-envelhecimento-da-populacao-do-parana/
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perfil
PIONEIRA EM METODOLOGIA DE PESQUISA,  
MARIA DO ROSÁRIO KNECHTEL COMPLETA 
49 ANOS DE UFPR

no ano de 1968, integrando o quadro do curso de 
Ciências Sociais. São 49 anos dedicados à instituição – 
e engana-se quem pensa que ela agora tem uma vida 
calma. Com mais de 80 anos de idade, Maria do Rosá-
rio continua muito ativa.

Entre aulas e orientações de 
doutorandos do Programa 

de Pós-Graduação em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
(Made), que ajudou a fundar, 

Maria do Rosário precisa 
equilibrar a vida familiar e uma 

agenda lotada de compromissos 
profissionais e acadêmicos.

O Made é certamente o projeto a que mais tem-
po se dedicou na UFPR. Fundado em 1993, na 
esteira da emergência da temática ambiental, foi 
um programa pioneiro no Brasil nesta área. Ma-
ria do Rosário Knechtel participou ativamente da 
composição do projeto pedagógico. “Convidaram 
alguns professores para organizar este curso. Não 
tínhamos praticamente nada sobre Meio Ambien-
te aqui no Brasil e pediram que nós sugeríssemos 
uma ementa. Quando viram a proposta que eu 
fiz, a professora Magda disse que eu deveria fazer 
parte do corpo docente do programa.” Foi assim 
que ela passou a compor, desde o início, o quadro 
de professores do programa.

Em 2013, ao tomar posse na Academia Feminina 
Paranaense de Letras, a professora foi homena-
geada pelo Instituto Histórico e Geográfico de 
Palmeira com um livro que conta parte de sua 
história, escrito por Arthur Orlando Klas.

Não seria exagero dizer que a professora Maria do 
Rosário Knechtel é uma das principais referências da 
UFPR quando o tema é metodologia de pesquisa. A 
socióloga e educadora iniciou sua história na instituição 
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diálogo com a gestão
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E neste sentido, esta semana já começamos com 
um assunto polêmico e fundamental na vida de todo 
brasileiro. Amanhã, dia 01, promovemos a segunda 
edição do ciclo “UFPR pensando o Brasil”, agora so-
bre a Reforma da Previdência. Convidamos quatro 
profissionais de formações distintas para exporem 
prós e contras das mudanças propostas. É de suma 
importância que estejamos abertos ao diá logo para 
buscar compreender o momento atual do país.  Sen-
do a favor ou contra a reforma, esperamos que você 
possa participar do evento, compartilhar ideias e se-
guir formando sua opinião com base em argumentos 
sólidos.  

Nos vemos amanhã, 19h, no auditório do campus do 
Jardim Botânico.

Um bom e produtivo semestre a todos e a todas!

Ricardo Marcelo Fonseca – Reitor

Hoje recomeça o semestre letivo para a maio-
ria dos nossos cursos de graduação. Também tere-
mos novos estudantes ingressando na Universida-
de. Isto é motivo de alegria e de expectativa. Sem 
dúvidas, novos conceitos serão apresentados, novos 
questio namentos virão e, como resultado, mais co-
nhecimento adquirido. É a sua formação pessoal e 
profissional que está recomeçando.
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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


