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UFPR LANÇA GUIA PARA ESTIMULAR  
GESTÃO CONSCIENTE DOS RECURSOS

PERFIL
Aprovado em Oxford aos 22 
anos, ex-aluno que ingressou 
na UFPR por cotas sociais 
volta como professor para 
retribuir à instituição

PRESTE ATENÇÃO

PRODUÇÃO ACADÊMICA
UFPR obtém patente de invenção nos  
Estados Unidos

DIÁLOGO COM A GESTÃO

UFPR NA MÍDIA
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semana UFPR
A UFPR lançou na semana passada o Guia de Boas 
Práticas para a Gestão Consciente dos Recursos. A 
publicação faz parte da terceira fase da campanha 
“Valoriza UFPR” e visa reduzir gastos de custeio, es-
timulando a comunidade acadêmica a usar de forma 
racional itens como papel, água, telefone e energia 
elétrica.

O Guia de Boas Práticas traz dicas simples e fáceis 
de serem colocadas em prática, mas que, na correria 

AGOSTO 2017

do dia a dia, acabam passando despercebidas. Esta 
fase da campanha tem como mote “Simples atitudes 
transformam nosso dia a dia. Mude agora. Transforme 
sempre” e quer reforçar que, apesar da necessidade 
atual de redução de despesas – por conta das restri-
ções orçamentárias – ser um agente de transformação 
deve fazer parte do cotidiano da universidade.

“Poupar energia elétrica, papel, água e telefone, entre 
outras despesas, tem agora um significado que vai 

UFPR LANÇA GUIA PARA ESTIMULAR  
GESTÃO CONSCIENTE DOS RECURSOS

CLIQUE AQUI

para além do tema sempre presente da sustentabilida
de: significa também contribuir para que não faltem 
recursos essenciais para a UFPR até o final deste ano. 
Racionalizar, nesse contexto, é não só preservar os 
recursos públicos. É também valorizar a Universidade 
Federal do Paraná”, lembra o Reitor Ricardo Marcelo 
Fonseca

Conheça o material e adote as ideias.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-lanca-material-para-gestao-consciente-dos-recursos


preste atenção

 semana UFPR  |  14 de AGOSTO 2017

Divulgado o 
calendário do 
Provar 2018
A UFPR divulgou na semana pas-
sada o calendário do Provar 2018. 
A primeira etapa, com inscrições 
abertas até esta segundafeira (14), 
é voltada para alunos com registro 
regular na instituição (matrícula 
ativa ou trancada) que dese jem 
mudar de campus, de turno ou 
de habilitação dentro do mesmo 
curso. Os resultados desta etapa 
etapa serão divulgados no dia 25 
de agosto, no site do programa. A 
próxima etapa do Provar ocorrerá 
a partir do dia 4 de setembro, e 
será aberta a alunos de outras Ins-
tituições que desejam transferência 
para a UFPR.

Confira no link abaixo o calendário 
completo.

Palotina receberá em setembro exposição 
“Bicho, quem te viu, quem te vê!”
A montagem da exposição em Palotina é fruto de uma parceria entre o Setor Palo-
tina da UFPR, Prefeitura do município, Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – Reserva Biológica das Perobas e Ecocataratas. O objetivo é fo-
mentar e fortalecer iniciativas de conservação da biodiversidade na região oeste do 
Paraná.A exposição será aberta no dia 7 de setembro, às 8h30, no Museu Público 
de Palotina. Após esse dia, ficará aberta para visitação às segundas e quintasfeiras, 
das 8 horas às 9h30 e das 16h30 às 19 horas. Agendamento de visitas e outras 
informações: bichoufprpalotina@hotmail.com

Aberto o período de 
submissão de trabalhos para o 
evento ‘Luto e suas interfaces’
O 2º Ciclo de Debates do projeto de extensão “Luto 
e suas interfaces” do Departamento de Psicologia da 
UFPR, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, 
convida pesquisadores para apresentação de estu-
dos relacionados ao tema. As inscrições devem ser 
feitas de acordo com as regras do edital, até o dia 8 
de setembro.

PET de Filosofia promove ciclo de conferências 
sobre o feminino e o pensamento ocidental
Acontece nesta segunda e terçafeira (14 e 15 de agosto), no Edifício D. Pedro II da Rei-
toria, o evento “Diotima e as Outras – ciclo de conferências sobre o feminino e o pen-
samento ocidental”, promovido pelo Programa de PósGraduação de Filosofia da UFPR 
e pelo Programa de Educação Tutorial de Filosofia. De acordo com a organização do 
evento, “o propósito é evidenciar o valor do feminino no pensamento ocidental, nas suas 
mais variadas manifestações, não obstante séculos de depreciação e até mesmo de ten-
tativas de negálo”. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição previamente.

Ciências Sociais promove  
XI Semana Acadêmica
Começa nesta segunda, dia 14, e vai até quartafeira 
(16) a XI Semana Acadêmica de Ciências Sociais da 
UFPR. Alunos e outros interessados poderão participar 
das atividades, que incluem mesas redondas, rodas de 
conversas, grupos de trabalho, um minicurso do Pro-
grama de Educação Tutorial da UFPR (PET) e um cine 
debate. Entre os temas em discussão estará a reforma 
do ensino médio. As inscrições devem ser feitas no pri-
meiro dia da Semana Acadêmica, presencialmente.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

http://www.prograd.ufpr.br/portal/provar/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/aberto-o-periodo-de-submissao-de-trabalhos-para-o-evento-luto-e-suas-interfaces/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/aberto-o-periodo-de-submissao-de-trabalhos-para-o-evento-luto-e-suas-interfaces/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/aberto-o-periodo-de-submissao-de-trabalhos-para-o-evento-luto-e-suas-interfaces/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/palotina-recebera-em-setembro-exposicao-bicho-quem-te-viu-quem-te-ve/
https://docs.google.com/document/d/1sh8_wGKqWGfGF5pc2Of2aXZE4jStTu4ck4PahtJ0M6M/edit?usp=sharing
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/provar-abre-inscricoes-para-alunos-da-ufpr-que-querem-mudar-de-campus-turno-ou-habilitacao-no-mesmo-curso/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/pet-de-filosofia-promove-ciclo-de-conferencias-sobre-o-feminino-e-o-pensamento-ocidental-14-e-15-de-agosto/
https://www.facebook.com/events/1370989752954325/
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NOTAS
Hospital de Clínicas comemora 
56 anos com lançamento de nova 
marca e campanha
O Hospital de Clínicas da UFPR, maior hospi-
tal público do estado do Paraná, festejou seus 
56 anos com o lançamento da nova marca do 
Complexo do Hospital de Clínicas (CHC), site 
institucional e campanha de comunicação inter-
na. Em discurso durante a cerimônia, a superin-
tendente do CHC, Claudete Reggiani, lembrou 
que todo aniversário é importante e a comemo-
ração desta data é feita para reunir as pessoas 
que ajudam a unidade e agradecer o apoio. O 
reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, res-
saltou a parceria entre a universidade e o CHC 
e a importância do sentimento de afeição que 
os trabalhadores possuem.

Aula inaugural abre semestre das 
graduações a distância da UFPR
A UFPR recebeu  280 estudantes que fo-
ram aprovados no Processo Seletivo para 
Educação a Distância (EAD), nos cursos de 
Administração Pública e Pedagogia. As duas 
graduações são ofertadas no modelo de 
educação híbrida, que exige dos estudantes 
tanto atividades presenciais quanto a dis-
tância, em parceria entre a UFPR e a Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB). A turma 
2017 de Administração Pública é a quarta a 
ingressar na UFPR e será oferecida em dois 
polos: um em Curitiba e outro em Rio Ne-
gro. Já o curso de Pedagogia está em sua 
sexta turma, mas, pela primeira vez, será 
ofertado apenas em Curitiba.

Setor Palotina rejeita proposta de emenda 
que cria nova universidade federal

Em assembleia no último dia 9, o Setor Palotina da 
UFPR posicionouse de forma unânime contra a 
Emenda Aditiva à Medida Provisória 785/2017, que 
propõe a criação de uma nova universidade federal no 
Paraná a partir da desagregação da Unila e da incorpo
ração de dois campi da UFPR: Palotina e Toledo.). 
Participaram cerca de 400 pessoas, entre estudantes, 
professores e técnicos do setor. O texto da Emenda 
Aditiva à MP (que originalmente trata do Fundo de 
Financiamento Estudantil) é de autoria do deputado 
federal Sérgio Souza. Os participantes da assembleia 
aprovaram manifesto e abaixoassinado declarando 
repúdio à Emenda Aditiva, que será encaminhado para 
o Congresso Nacional. Também foi aprovada a partici-
pação de representantes do Setor na audiência pública 
“Unila Resiste”, que vai acontecer em Foz do Iguaçu no 
dia 17 de agosto.

continua>
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NOTAS

Professoras da UFPR têm obra de Sociologia aprovada em Programa 
Nacional do Livro Didático

Estudantes de Fisioterapia pesquisam a eficácia de métodos analgésicos 
para a dor lombar

UFPR participa de pesquisa internacional sobre Game 
of Thrones
A UFPR está participando de uma pesquisa sobre a  série Game of 
 Thrones. O estudo é liderado pela Aberystwyth University, do  Reino 
Unido, e envolve pesquisadores de 12 países. Na UFPR, o trabalho é 
coordenado pela professora Valquíria Michela John, do Programa de 
PósGraduação em Comunicação (PPGCom). O objetivo é produzir 
 dados sobre como a narrativa de fantasia, presente em filmes e séries, 
encontra lugar nas histórias modernas. Na UFPR, os integrantes do Nú-
cleo de Estudos em Ficção Seriada (Nefics), que faz parte do PPGCom, 
vão participar da pesquisa na etapa da interpretação dos resultados, 
que deve acontecer até o fim deste ano.

CCE processou 22.407 matrículas para o segundo 
semestre
Enquanto parte da comunidade acadêmica da UFPR estava em férias, 
em julho, um grupo de servidores teve trabalho extra. É a equipe de pro-
fissionais da Divisão de Apoio (DAU) do Centro de Computação Eletrôni-
ca (CCE), que mais uma vez concluiu com sucesso o processamento das 
solicitações de matrículas de veteranos e de calouros da UFPR. Foram 
22.407 solicitações, das quais pouco mais de 21 mil de veteranos e cerca 
de 1.300 de calouros. Para efetivar as matrículas, o CCE obedeceu a três 
calendários de processamento diferentes, de 212 cursos. 

O livro didático “Sociologia”, produzido por 
três professoras da Universidade Federal do 
Paraná – duas aposentadas e uma coorde-
nadora da PósGraduação em  Sociologia – 
é uma das cinco obras da disciplina aprova-
das no Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) 2018 em todo o Brasil.
As sociólogas Silvia Maria de Araújo,  Benilde 

Lenzi Motim – docentes aposentadas da 
UFPR – e Maria Aparecida Bridi – profes-
sora do Departamento de Sociologia e do 
Programa de PósGraduação em Sociologia 
da UFPR – produziram juntas uma obra que 
aborda os três pilares da ciência de maneira 
diluída: Antropologia, Sociologia e Política.

A dor lombar, ou lombalgia, é um  problema 
que, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), afeta 80% da população em 
algum período da vida, sendo uma das prin-
cipais causas de afastamento do trabalho. 
Na UFPR, um estudo com paci entes volun-
tários, iniciado há dois anos pelo curso de 
Fisioterapia, procura verifi car quais os recur-
sos mais eficazes para aliviar a dor, entre os 

comumente utiliza dos por fisioterapeutas. 
Até agora já foram registrados resultados sa-
tisfatórios a respeito da aplicação da TENS, 
que proporcionou o alívio imediato da dor. 
Os resul tados sobre a corrente interferencial 
ainda estão sendo avaliados. O projeto tem 
previsão de duração de, pelo menos, mais 
três anos.



ufpr na mídia
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Quer saber mais?  
clique aqui!

Veja mais destaques

Quer saber mais?  
clique aqui!

https://www.bemparana.com.br/noticia/519282/piraquara-recebe-feira-de-cursos-da-ufpr-neste-mes
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
http://misionesonline.net/2017/08/05/preocupacion-academicos-desmantelamiento-del-proyecto-unila-impactara-universidades-brasil-latinoamericanas/
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produção acadêmica

UFPR OBTÉM PATENTE DE INVENÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS
A Universidade Federal do Paraná 
 acaba de obter a patente de uma in-
venção nos Estados Unidos. Tratase 
de um material que permite detectar 
a presença de agentes infecciosos. A 
invenção é resultado de uma colabo-
ração entre a UFPR, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, a 
Funda    ção Oswaldo Cruz, o Instituto 
de Biologia Molecular do Paraná e 
Instituto Carlos Chagas. As pesquisas 
começaram em 2007 e tiveram o 
apoio do CNPq.

O objetivo da pesquisa foi o desen-
volvimento de novas tecnologias para 
diagnóstico de doenças causadas por 
microorganismos que fossem relevan-
tes para a saúde pública. O material 
desenvolvido, que pode ter a  forma 
de microesferas (beads) ou filamentos, 
é com  posto por material polimérico 
inerte que após modificação de sua 
superfície permite detectar a presen-
ça de diferentes agentes infecciosos.

De acordo com o professor Cyro 
Ketzer Saul, do Laboratório de 

Inovação em Tecnologia de Sensores 
da UFPR e um dos inven tores dessa 
tecnologia, as estruturas produzidas 
pelo processo desenvolvido no Brasil 
apresentam grandes vantagens em 
relação aos produtos existentes no 
mercado atualmente. O mate rial faci-
lita os diagnósticos e a obtenção de 
resultados mais rápidos nos exames, 
além do baixo custo da matéria prima 
e elevada produtividade da técnica. 
“O  material, em si, já existia, mas 
conseguimos fazer de uma forma mais 
simples e eficiente”, explica ele.

Quer saber mais?  
clique aqui!

O material desenvolvido 
permite detectar a 
presença de agentes 
infecciosos

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-obtem-patente-de-invencao-nos-estados-unidos/
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perfil
APROVADO EM OXFORD AOS 22 ANOS, EX-ALUNO 
QUE INGRESSOU NA UFPR POR COTAS SOCIAIS VOLTA 
COMO PROFESSOR PARA RETRIBUIR À INSTITUIÇÃO

“incentivar 
profissionais a 
serem donos de suas 
próprias carreiras, 
e principalmente, 
devolver à UFPR o que 
ela me proporcionou”.

“A UFPR é minha casa, minha morada. É a etapa 
mais importante. Sem a UFPR eu não seria nada.” 
É assim que Juliano Morimoto Borges, formado em 
Ciên cias Biológicas pela UFPR, explica sua decisão 
de retornar à universidade como professor visitante 
do Programa de PósGraduação em Ecologia e Con-
servação. Doutor em Zoologia pela prestigiosa Uni-
versity of Oxford, do Reino Unido, ele afirma que, 
mais do que compartilhar conhecimento, pretende 

Borges entrou na UFPR em 2009, 
por meio de cotas sociais. Durante 
a graduação, entre 2012 e 2013, foi 
selecionado pelo Programa Ciência 
sem Fronteiras, na modalidade gradu-
ação sanduíche, para estudar duran-
te um ano na universidade italiana 
Elettra  Sincrotrone Trieste, nas áreas 
de biologia molecular e estrutura de 
proteínas. Mesmo com a realização 
do intercâmbio, que costuma adiar 
em um ou dois períodos a conclusão 
do curso no Brasil, Borges formouse 
seis meses antes do prazo.

 

Pouco depois, aos 22 anos, ele in-
gressou no progra ma de doutorado 
em Zoologia de uma das mais reno  
madas universidades do mundo, a 
University of Oxford. Mais uma vez, 
concluiu o curso antes do previsto, 
em três anos.

Os estudos de Borges em Oxford 
tiveram como tema central a “seleção 
sexual, a nutrição e o conflito  sexual”, 
tema que gerou, recentemente, a 
publi        cação de dois artigos em perió-
dicos internacionais, e que  ajudam a 
compreender a evolução das espé-
cies.

Hoje Juliano é 
pesquisador na 

 Macquarie University, 
na Austrália, e  

professor visitante da   
Pós-Gradua ção em 

Ecologia e Conservação 
da UFPR. 

Em outubro o pesquisador deve 
retornar à universidade paranaen-
se para falar sobre “Seleção  sexual, 
comportamento e nutrição”, tema 
atrelado à sua tese de doutorado.
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diálogo com a gestão

A comunidade de Toledo, por sua vez, fez circular 
um manifesto em que ressalta que a iniciativa fere 
a autonomia da universidade e não implicaria em 
ampliação efetiva do ensino superior no Paraná.  É 
o Oeste do Paraná mobilizado contra esta ruptura 
e, principalmente, contra a ameaça à autonomia 
universitária.  

Também o Conselho Universitário da UFPR apro-
vou moção em que se posiciona contra a Emenda 
Aditiva à Medida Provisória 785 (que originalmente 
trata do Fundo de Financiamento Estudantil) e a 
favor da autonomia universitária.

São sinalizações contundentes de que a UFPR não 
renunciará à sua autonomia e à liberdade de deci-
dir seus próprios rumos. Essas manifestações não 
podem ser ignoradas pelo Congresso Nacional e 

Se ainda restava alguma dúvida sobre a unidade 
da nossa universidade em torno da defesa de sua 
autonomia, esta se dissipou na semana passada. As 
comunidades acadêmicas de Palotina e de Toledo 
posicionaram-se de maneira firme contra a propos-
ta que desincorpora os dois campi da UFPR para 
agregá-los a uma nova universidade federal, que 
incorporaria também a Universidade da Integração 
Latino-Americana (Unila).

Em Palotina, o repúdio à proposta – de autoria do 
deputado federal Sérgio Souza – foi aprovado de 
forma unânime em assembleia com a participação 
de cerca de 400 pessoas, entre professores, alunos 
e servidores técnico-administrativos.

 Lá também lideranças da cidade se posicionaram 
contra.  

AUTONOMIA

especialmente pela bancada paranaense, que cer-
tamente tem apreço e respeito pela história cente-
nária da UFPR e por sua enorme contribuição para 
o desenvolvimento do Paraná.

Que este sentimento de união nos guie no trabalho 
diário de produzir uma Universidade de referência. 
Boa semana a todas e a todos.  

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


