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semana UFPR
A Universidade Federal do Paraná publicou, no dia 1° 
de agosto, o edital do processo seletivo 2017/2018, 
com todas as normas que regem o ingresso em cursos 
de graduação em 2018 por meio do vestibular. Entre 
as novidades programadas estão a realização das 
bancas de validação de autodeclaração (para pretos, 
pardos, indígenas e pessoas com deficiência) antes da 
primeira fase do vestibular e a adoção de um fator 
único, válido para todos os cursos, para determinar o 
número de convocados para a segunda fase.

As bancas de validação de autodeclaração  ocorrerão 
no período de 9 a 20 de outubro. Haverá bancas espe   
cíficas para pretos e pardos, para indígenas e para pes
soas com deficiência. A antecipação das bancas visa 
inibir fraudes e permitir que os candidatos cujas auto
declarações sejam invalidadas possam trocar de catego
ria de concorrência.

Outra novidade é que o número máximo de convoca
dos para a segunda fase será igual ao triplo do número 
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de vagas ofertadas para cada curso (N3). Até o vesti
bular anterior, esse número variava conforme o cur
so, seguindo uma tabela com cinco possibilidades. A 
previsão é que, com a mudança, seja menor o número 
de provas discursivas a serem corrigidas, o que contri
buirá para melhorar a qualidade das correções.

O processo

As inscrições para o processo seletivo serão feitas 
apenas pela internet, no período de 16 de agosto 
até as 23 horas do dia 14 de setembro, podendo o 
pagamento da taxa de inscrição ser efetivado até as 
23h59min do dia 15 de setembro.

Este ano a UFPR ofertará via vestibular 5524 vagas, 
divididas em 119 cursos de graduação. São 4734 va
gas para o primeiro semestre e 790 para o segundo.

As provas da primeira fase do vestibular serão apli
cadas no dia 29 de outubro. A segunda fase ocorrerá 
nos dias 26 e 27 de novembro – no dia 26, haverá 

UFPR ANUNCIA BANCAS PARA COTISTAS  
ANTES DA PRIMEIRA FASE DO VESTIBULAR

CLIQUE AQUI

a prova de Compreensão e Produção de Texto e 
no dia 27, a dos cursos com Provas Específicas e de 
Habilidade Específica.

Vestibular 2018/19 terá questões de 
Sociologia e Filosofia 

A UFPR incluirá questões de Sociologia e Filosofia nas 
provas da primeira fase do vestibular a partir do proces
so 2018/19. A medida foi aprovada por unanimidade pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). A reso
lução aprovada prevê a inclusão de 10 questões, divididas 
entre as duas disciplinas. “É um sinal claro do que o Con
selho e a Universidade pensam sobre o papel fundamental 
das Humanidades na formação dos estudantes”, disse o 
reitor Ricardo Marcelo Fonseca.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-divulga-edital-do-vestibular-20172018-que-tera-bancas-para-cotistas-antes-da-primeira-fase/
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UFPR cria programa pioneiro 
para oferta de disciplinas 
transversais em programas 
de mestrado e doutorado
Professores e alunos de mestrado e doutorado da 
UFPR terão, a partir deste semestre, apoio insti
tucional para aperfeiçoar a escrita acadêmica em 
inglês, ampliando as possibilidades de publicação 
de trabalhos e fomentando o processo de inter
nacionalização da universidade. A disciplina “Escri
ta Acadêmica em Inglês” será a primeira de várias 
disciplinas transversais – isto é, focadas em temas 
de interesse comum aos diferentes programas de 
pósgraduação – que a universidade ofertará. As 
inscrições serão feitas a partir do dia 10 de agos
to, exclusivamente pelo Portal do Aluno e pelo 
Portal do Professor, via sistema SIGA.

Bioquímica abre 
processo seletivo para 
mestrado e doutorado
Estão abertas as inscrições para o pro
cesso seletivo dos cursos de mestrado 
e doutorado em Bioquímica da UFPR. 
São 16 vagas: quatro para mestrado e 
12 para doutorado. As inscrições vão 
até o dia 22 de agosto. Inscrições e 
mais informações pelo link a seguir.

UFPR organiza VI Escola de Combustão
O Parque Tecnológico Itaipu de Foz do Iguaçu sediará esta semana (de 7 a 11 de agosto) a sexta edição da Escola 
de Combustão. O evento, organizado pela UFPR, tem como objetivo oferecer capacitação e atualização de conhe
cimentos para profissionais que lidem com geração de eletricidade e processos de combustão de fontes renováveis 
(biogás, biomassa) e fósseis (carvão mineral, gás natural e petróleo). A programação inclui uma mesa redonda sobre 
geração de eletricidade e calor em processos industriais a partir de biocombustíveis, dois cursos intensivos, seis 
palestras e uma mostra permanente de pôsteres contendo as experiências vividas pelos participantes no diaadia 
da profissão. Para mais informações, envie um email para: escoladecombustao2017@gmail.com

Palestra abordará a experiência da morte 
na contemporaneidade
Estão abertas as inscrições para a palestra “Clínica do Luto na Contem
poraneidade”. O evento, que é organizado pela Unidade Escola  Promo
ção da Saúde, acontecerá no dia 16 de agosto.

A palestra será ministrada pelo psicólogo e mestrando da UFPR André 
Machado, que irá abordar a dificuldade de conviver com a ideia da mor
te. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo email unidade.
escola.palestras@gmail.com. Haverá certificação para os participantes.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

http://www.pgbioq.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-cria-programa-pioneiro-para-oferta-de-disciplinas-transversais-em-programas-de-mestrado-e-doutorado/
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NOTAS
Andifes também apoia UFPR 
e Unila
A Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), publicou nota de 
apoio à UFPR e à Unila mani fes tando 
inconformidade com a propos ta de 
Sérgio Souza. A posição da  Andifes, 
que se deu por  aclamação,  reflete 
a opinião unânime dos  diri      gentes 
das instituições federais de ensino 
 superior e reforça a incongruência 
com o con teúdo e a forma da Emen
da Aditiva 55 à Medida Provisória 
785 de 2015.

Conselho Universitário aprova moção de apoio 
à autonomia da UFPR e contra proposta do 
deputado Sérgio Souza
O Conselho Universitário da UFPR aprovou na última quintafei
ra, dia 3, moção de apoio à autonomia da Universidade e contra 
a Emenda Aditiva à Medida Provisória 785, que propõe a criação 
da Universidade Federal do Oeste do  Paraná (UFOPR) a partir da 
 desagregação da Unila e da incorporação de dois campi da UFPR 
(em Palotina e em Toledo). A proposta foi apresentada pelo depu
tado  federal Sérgio Souza, sem que a UFPR tenha sido consultada.
Entre os conselheiros que aprovaram a moção estão profes sores 
representantes de Palotina Luciano Bersot e Carlos Eduardo 
 Zacarkin que reforçaram a preocupa ção manifestada por outros 
presentes e endossaram os posicionamentos já divulgados por 
outras instituições do ensino superior, como a Associação Nacio
nal dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a Uni
versidade Federal do Espírito Santo (UFES). Nesta quartafeira, 
dia 9, estudantes, técnicos e professores realizam uma assembleia 
em Palotina para reforçar a posição do setor sobre o assunto.
Para ler a moção, clique no link ao lado.

Provar abre inscrições para alunos que 
querem mudar de campus, turno ou 
habilitação no mesmo curso
A UFPR abriu nesta segundafeira (7) o período de ins
crições para alunos com registro regular na instituição 
(matrícula ativa ou trancada) que desejem mudar de 
campus, de turno ou de habilitação dentro do mesmo 
curso. É a primeira etapa anual do Processo de Ocupa
ção de Vagas Remanescentes (Provar). As inscrições 
vão até as 16 horas do dia 14 de agosto, no link a 
seguir. 

Podem concorrer alunos que tiverem cumprido no mí
nimo 20% das disciplinas e no máximo 80% da carga 
horária total do curso e que nunca tenham mudado de 
campus, turno, habilitação ou reopção de curso. Os re
sultados da primeira etapa do Provar serão divulgados 
no dia 25 de agosto, no site do programa.

continua>

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/conselho-universitario-aprova-mocao-de-apoio/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/provar/


 semana UFPR  |  7 de AGOSTO 2017

NOTAS

Toma posse a nova direção do Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas
Tomou posse na última semana a nova direção do Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas da UFPR. O diretor Marcos Wagner da Fonseca e 
seu vice, Fernando Motta Correia, assinaram o termo de posse em 
 cerimônia com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da vice 
reitora Graciela Bolzón de Muniz, de colegas professores,  servidores 
e alunos da universidade. Os novos diretores do Setor de Ciências 
 Sociais Aplicadas permanecem nos cargos até 2021.

UFPR assina acordo de cooperação mútua com a Korea 
University
A Universidade Federal do Paraná assinou um acordo de cooperação 
mútua com a Universidade da Coreia (Korea University). A ideia é, a 
partir desse primeiro passo, iniciar uma aproximação acadêmica que re
sulte no intercâmbio de professores, pesquisadores e estudantes entre 
as duas instituições. A iniciativa do acordo partiu da Universidade da 
Coreia, que tem interesse em estreitar o relacionamento com universi
dades da América Latina e, principalmente, do Brasil. Segundo o reitor 
da instituição coreana, Jaeho Yeom, um dos motivos para o sucesso da 
economia em seu país é o alto nível da educação.

Departamento de Engenharia Mecânica 
lança curso de pós-graduação voltado 
para indústria 4.0
O Departamento de Engenharia Mecânica da UFPR 
lançou o curso de pósgraduação latosensu “Indústria 
4.0”. Este é um novo conceito de indústria que englo
ba as principais inovações tecnológicas dos campos de 
automação, como controle e tecnologia da informa
ção, aplicadas aos processos de manufatura. O curso 
é dirigido a profissionais de nível superior com gradua
ção em engenharia, tecnologia, arquitetura, física, quí
mica e áreas afins. A aula inaugural acontece no dia 2 
de setembro e as inscrições podem ser feitas até 15 de 
setembro. As aulas serão ministradas quinzenalmente, 
sempre aos sábados, no Centro Politécnico da UFPR.
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Quer saber mais?  
clique aqui!

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/
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/para-evitar-fraudes-ufpr-tera-banca-para-cotistas-antes-da-primeira-fase-cvd75ppfvmzac9ercu4gi38ok
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produção acadêmica
ESTUDO COM A PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADOR DA UFPR  
INDICA DECLÍNIO DA FERTILIDADE EM HOMENS OCIDENTAIS

total de espermatozóides  entre os  homens da América 
do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia caiu mais 
de 50% em menos de 40 anos. Na América do Sul, 
Ásia e África não foi constatado um declínio significa
tivo, mas isso pode estar associado ao número reduzi
do de estudos sobre o tema nessas regiões.

O artigo publicado afirma que  
os dados “sugerem fortemente  

um declínio significativo na  
saúde reprodutiva masculina que, 

por sua vez, tem sérias implicações 
além da fertilidade e da reprodução, 

dadas as evidências recentes que 
ligam a baixa qualidade do sêmen 

com maior risco de  
hospitalizações e morte”.

Um estudo inédito realizado na escola de Medicina do 
Hospital Mount Sinai, de Nova York, constatou uma 
contínua e acentuada redução na contagem  total de 
espermatozóides em  homens de países  ocidentais. O 
resultado da pesquisa – que tem  entre os  auto res o 
professor Anderson Joel Martino Andrade, do Depar
tamento de Fisiologia da UFPR – indica um problema 
de saúde pública e a redução da fertilidade masculina. 

O estudo foi publicado na principal publicação científi
ca  mundial da área de Biologia Reprodutiva e Gineco
logia e Obstetrícia, a Human Reproduction Update. O 
trabalho – intitulado “Temporal trends in sperm  count: 
A systematic review and metaregression  analysis” 
(Tendências temporais na contagem de esperma: 
 revi  são sistemática e análise de metaregressão) – 
 baseiase na análise de 185 estudos relativos a con
tagem de espermatozóides,  realizados entre 1973 e 
2011. Os pesquisadores constataram que a contagem 

Quer saber mais?  
clique aqui!

Segundo o professor Martino Andrade, novos estu
dos – alguns já em  curso – devem aprofundar a pes
quisa sobre as causas do declínio. O próprio Martino 
Andrade já lidera pesquisas sobre o assunto no Labora         
tório de Fisiologia Endócrina e Reprodutiva da UFPR.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/estudo-com-a-participacao-de-pesquisador-da-ufpr-indica-declinio-da-fertilidade-em-homens-ocidentais/
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perfil
ANTONIO MANGRICH: A NATUREZA COMO INSPIRAÇÃO PARA A CIÊNCIA

“Lutamos muito para criar 
o mestrado. Depois criamos 

o doutorado, e hoje nós 
somos conceito 6 na Capes,  
com grande possibilidade 
de ir a 7 [o conceito mais 

alto da Capes]”.

O professor Antonio Salvio Mangrich conduz sua vida 
de pesquisador com base numa crença: a de que os 
processos desenvolvidos por químicos para projetos 
ambientais devem imitar a natureza. “O que está na 
natureza passou por milhares de anos de evolução. 
Por que vamos inventar uma coisa nova?”,  questiona. 
Professor sênior e bolsista de produtivi dade em pes
quisa nível 1A do CNPq, Mangrich aplica essa filosofia 
em seu laboratório, no desenvolvimento de importan
tes pesquisas na área de solos e fertilizantes, entre 
outros.

Mangrich veio em 1989 da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro para a Universidade Federal do Para
ná, para ser professor de Química na pósgraduação 
em Ciências do Solo, do Setor de Ciências Agrárias. 
Na época, a UFPR não tinha um programa de pós
gradua ção em Química. Mangrich, então, organizou 
um grupo de professores para a criação de um mes
trado na instituição. 

Em 2017, o Programa de PósGraduação em Química comemora 25 
anos de sua implantação na UFPR.

Mangrich foi presidente da Sociedade Brasileira de Química de 
2006 a 2008. Atual mente, faz parte do Comitê Gestor do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente, um dos 
centros de pesquisa em áreas estratégicas do programa conduzido 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Quer saber mais?  
clique aqui!

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/antonio-mangrich-a-natureza-como-inspiracao-para-a-ciencia/
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diálogo com a gestão

Outro ponto que destaco são as mudanças previs-
tas para o processo seletivo do vestibular. Já neste 
ano, haverá bancas de validação de autodeclaração 
antes da primeira fase das provas. Com isso, garan-
timos a transparência do processo de cotas e tam-
bém o eventual  encaminhamento dos concorrentes 
à modalidade correta. Serão bancas para validação 
de inscrições de pretos, pardos, indígenas e  pessoas 
com deficiência. Importante destacar que será a 
 primeira vez que a UFPR terá também uma banca  
de validação exclusiva para candidatos inscritos para 
as vagas destinadas a indígenas.

A última semana foi de debates  importantes na nos-
sa Universidade. Durante as reuniões dos  Conselhos 
Superiores várias das decisões tomadas  influenciam 
tanto a comunidade interna quanto a externa. Eu 
gostaria de destacar algumas delas. A primeira se 
 refere à transformação em moção do COUN, por 
unanimidade, da nota desta Reitoria que se posicio-
na contra Emenda Aditiva à Medida Provisória 785 
e a favor da autonomia universitária. Cada vez mais, 
devemos nos unir para fortalecer a UFPR diante do 
cenário crítico para as universidades públicas.

Por fim, outra mudança importante foi votada no 
Cepe, prevendo a inserção de conteúdos de socio-
logia e de filosofia já nas provas da primeira fase do 
vestibular a partir da seleção 2018/2019. Com isso, 
impulsionamos o ensino médio a ser cada vez mais 
um agente que promove a reflexão e o livre pensa-
mento. Queremos que todos nossos estudantes, o 
tanto quanto possível, ingressem aqui com uma base 
fundamentada e cidadã – que é algo que, sobretudo 
nessa fase do país e da sociedade, é o que mais pre-
cisamos.

Uma boa semana a todas e a todos,

Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor



 semana UFPR  |  7 de AGOSTO 2017

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


