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UFPR INICIA PROCESSO PARA  
CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO

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

PRESTE ATENÇÃO

PRODUÇÃO ACADÊMICA
UFPR tem primeiro writing center do Brasil
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A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (Proec) realizou 
no dia 15 de agosto o 1º Encontro da Creditação da 
Extensão. O evento, que é o primeiro de uma série de 
ações programadas pela Proec, teve como objetivo 
sensibilizar a comunidade acadêmica para que seja 
possível colocar em prática as exigências relativas à 
extensão previstas no  Plano Nacional de Educação 
(PNE) de 2014, que irá até 2024.

AGOSTO 2017

O Plano define que os estudantes 
de graduação devem participar 

dos programas e projetos de 
extensão numa carga horária 

equivalente a, no mínimo, 10% do 
total do currículo. Assim, creditar 

a extensão é uma necessidade 
atrelada à atribuição de créditos 

curriculares para essas atividades e 
a UFPR está se organizada para que 
a implementação dessa exigência 
seja planejada e dialogada com a 

comunidade acadêmica.

UFPR INICIA PROCESSO PARA CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO

CLIQUE AQUI

Para o pró-reitor de Cultura e Extensão, Leandro 
Gorsdorf, o encontro é uma oportunidade para discu-
tir e repensar a extensão dentro da UFPR. Segundo 
ele, a intenção é informar, discutir e fortalecer a exten-
são dentro da universidade.

A professora Dione Maria Menz, responsável pelo 
processo de creditação da extensão da UFPR, lembra 
que a universidade está usando como estratégia, para 
atender ao PNE, conversar com todos os segmentos 
envolvidos nas questões de extensão. Ela explica que 
a principal mudança com a exigência da creditação é 
que os programas e projetos serão uma obrigatorieda-
de curricular, uma vez que farão parte da integraliza-
ção do curso.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-inicia-processo-coletivo-e-dialogado-para-creditacao-da-extensao/
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Prorrogadas as inscrições para cursos 
de capacitação a distância voltados a 
professores e técnicos

A Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas (Ucap) 
prorrogou até 21 de agosto o prazo para inscrições em cinco cursos 
de capacitação na modalidade a distância, destinados a servidores 
técnico-administrativos e docentes da UFPR.

Os cursos são ofertado em parceria com a Coordenação de Integra-
ção de Políticas de Educação a Distância (Cipead), e têm por obje-
ti vo atender demandas institucionais geradas pela expansão dos 
pro  jetos de educação a distância na pós-graduação e extensão, bem 
como a difusão e a democratização do conhecimento. Confira todos 
os cursos no link ao lado.

Projeto ”Vida Sim” abre inscrições para nova turma

O Projeto “Vida Sim”, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e o Centro 
de Atenção à Saúde Mental  (CASA) da UFPR, visa preparar servidores técnicos e docentes para a 
aposentadoria. As inscrições podem ser feitas de 09 de agosto a 22 de setembro no CASA 4, pelo 
email aposentadoria.ufpr@gmail.com ou nos telefones 3350-5776 / 3350-5777. Serão oito encon-
tros semanais com início em 28 de Setembro e término em 07 de Dezembro. Os encontros serão 
sempre às quintas-feiras das 14h  às 17h,  na PROGEPE, Rua Dr. Faivre 590 – Centro. O programa 
é voltado a profissionais com mais de 50 anos, mas pode ter a participação de servidores da UFPR 
de qualquer idade. Neste semestre serão apenas 25 vagas.

Abertas as inscrições para a 
Semana Acadêmica Interativa 
de Música

O Departamento de Artes da UFPR ( DeArtes) 
promove nos dias 4, 5 e 6 de setembro a 
SAIM 3 – terceira edição da Semana Acadêmi-
ca Interativa de Música. A programação inclui 
palestras, mesas redondas, oficinas, grupos de 
apresentação de trabalhos e apresentações 
artísticas. O objetivo central é proporcionar 
aos estudantes de música e de áreas correla-
tas a reflexão acerca de temas relacionados 
com as diversas áreas do saber musical. Para 
mais informações:

Ministra dos Direitos Humanos 
participa de evento que debate 
questões raciais

Entre os dias 21 e 25 de agosto o Centro  Acadêmico 
Hugo Simas (CAHS) realizará a Semana Luiz Gama, 
que tem como tema central a questão racial. A semana 
contará com palestras, mesas-redondas e aulas públicas. 
Dentre as presenças confirmadas está a da ministra dos 
Direitos Humanos Luislinda Valois, que virá a Curitiba na 
quinta-feira (24), às 9h, para falar sobre representativida-
de negra no judiciário. O evento é aberto ao público e a 
programação completa pode ser conferida aqui. O Salão 
Nobre da Faculdade de Direito fica no primeiro andar do 
Prédio Histórico da UFPR.

Exposição “O corpo – figura humana”

O Departamento de Anatomia promove até o dia 25 de agosto a exposi-
ção “O corpo – figura humana”. A ação cultural é vinculada ao projeto de 
extensão “O interior do corpo desvendado”, que realiza ações educativas 
para disseminar a compreensão do corpo humano junto à comunidade 
interna e externa à UFPR. A visitação pode ser feita de segunda a  sexta- 
feira, das 8h às 17h, no Saguão do Departamento de Anatomia - Setor de 
Ciências Biológicas - Centro Politécnico.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

https://www.facebook.com/cahs.direitoufpr/photos/a.723897421048190.1073741826.723897381048194/1200009253437002/?type=3&theater
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/programa-vida-sim-abre-inscricoes-para-nova-turma-ate-22-de-setembro/
http://bit.ly/2wJY0By
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/prorrogadas-as-inscricoes-para-cursos-de-capacitacao-a-distancia-voltados-a-professores-e-tecnicos/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/ministra-dos-direitos-humanos-participa-de-evento-que-debate-questoes-raciais-24-de-agosto/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/exposicao-o-corpo-figura-humana-ate-dia-25-de-agosto/
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Começa o período de inscrições 
para o vestibular da UFPR
Teve início no dia 16 o período de inscri ções  
para o vestibular 2017/2018 da UFPR. As 
inscri ções serão feitas apenas pela internet 
até as 23 horas do dia 14 de setembro. O 
Guia do Candidato, manual de orientações 
aos estudantes que desejam prestar vesti-
bular na UFPR, está disponível no site do 
Núcleo de Concursos. A taxa de inscrição é 
de R$ 120,00 para os candidatos que concor-
rerão às vagas e R$ 119,00 para os treineiros.

NOTAS
Feira de Cursos e Profissões da UFPR 
começa no dia 24

A 15ª edição da UFPR: Cursos e Profissões come-
ça às 9 horas da próxima quinta-feira (24) e prosse-
gue até as 16 horas de domingo (27) no  complexo 
da UFPR em Piraquara, região metropolitana de 
Curitiba. De acordo com os organi zadores, a  Feira 
da UFPR é a maior do Brasil entre as instituições 
de ensino superior.A entrada é gratuita e nos dois 
primeiros dias (24 e 25) a visitação estará aberta 
apenas para grupos de escolas que fizerem agen-
damento prévio. No sábado e domingo (26 e 27) a 
feira receberá o público em geral. Informações no 
link ao lado.

Deputado retira proposta que 
amputaria UFPR para criar nova 
universidade federal
O deputado federal Sérgio Souza retirou na 
 terça-feira (15) a proposta de emenda  aditiva 
que havia apresentado com o propósito de criar 
uma nova universidade federal no Paraná, a 
partir da desagregação da Unila e da incorpora-
ção de dois campi da UFPR (Palotina e Toledo). 
A decisão veio após a intensa mobilização con-
trária à proposta, tanto da parte da UFPR quan-
to da Unila. “Felizmente prevaleceu o bom sen-
so. Se este episódio teve algo de positivo, foi o 
fato de demonstrar a união da comunidade da 
Universidade Federal do Paraná na defesa da 
autonomia e dos valores da instituição”, afirmou 
o reitor Ricardo Marcelo Fonseca.

continua>

http://www.feiradecursos.ufpr.br/?page_id=285
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Trote solidário do curso de Medicina de Toledo 
envolve alunos em pintura de hospital
Calouros e estudantes de todos os períodos do curso de 
Medicina do campus Toledo da UFPR participaram do trote 
solidário, que aconteceu no Hospital Bom Jesus. A atividade 
fez parte da recepção aos calouros. Para os novos alunos, foi 
a primeira experiência dentro de um hospital – espaço que 
vão frequentar ao longo de toda a graduação. A vice- reitora 
da UFPR, Graciela Bolzón de Muniz, estava em Toledo e 
acompanhou uma parte da atividade.

Egresso do curso de Luteria é 
premiado em congresso nacional
O egresso do curso superior de Tecnolo-
gia em Luteria da UFPR Lucas Guilherme 
 Schafhauser foi premiado no 4º Congres-
so Brasileiro de Iconografia Musical e 2º 
Congresso Brasileiro de Pesquisa e Siste-
mas de Informação em Música. Os eventos 
aconteceram em Salvador, na Bahia. Lucas 
 Guilherme recebeu menção honrosa da  
Comissão Científica do Prêmio RIdIm Brasil.

Programa PMUB  é apresentado em jornada internacional
O programa Política Migratória e Universidade 
Brasileira (PMUB) da UFPR foi um dos destaques 
da programação da Jornada de Estudos Migrató-
rios, que aconteceu na Universidade de  Santiago 
do Chile. O evento foi realizado pelo Centro de 
Estudos Migratórios da instituição chilena. A pro-

fessora Tatyana Friedrich, uma das coordenadoras 
do programa, participou da mesa “Migração, edu-
cação e multiculturalidade”, no dia 18 de agosto. A 
proposta foi compartilhar a experiência da UFPR 
nessa área e abordar o papel das universidades na 
educação intercultural.
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https://www.brasildefato.com.br/2017/08/12/doutora-e-travesti-megg-rayara-fortalece-o-combate-a-homofobia-no-meio-academico/
http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
https://www.bemparana.com.br/noticia/520040/grupo-de-psicologia-da-ufpr-ajuda-pessoas-a-superarem-a-dor-do-luto
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produção acadêmica
UFPR TEM PRIMEIRO WRITING CENTER DO BRASIL
Quais os desafios que docentes e alunos en-
frentam ao tentar publicar textos científicos, 
especialmente em revistas internacionais? Foi 
a partir desse questionamento que o Centro 
de Assessoria de Publicação Acadêmica 
(CAPA) da UFPR, o primeiro no país, começou 
a ser pensado.

Inspirado nos writings centers (centros de 
escrita), que começaram a surgir nos Estados 
Unidos, o CAPA já atendeu cerca de 350 
pessoas desde que iniciou as atividades, em 
outubro de 2016. Os serviços oferecidos 
incluem revisão, tradução e tutoria. “É um 
projeto inovador que tem um objetivo muito 
simples: fazer com que os autores acadêmicos 
da nossa comunidade se sintam apoiados”, 
conta o professor Ron Martinez, idealizador e 
diretor do centro.

“É importante salientar que, apesar de ter as 
nossas origens no conceito de writing center, 
o CAPA é um pouco diferente.  Nos writing 
centers dos Estados Unidos, por exemplo, a 
ênfase é no atendimento a alunos de gradu-
ação. No CAPA temos esse foco também, 
mas além disso atendemos alunos da pós-gra-
duação e até docentes da UFPR e de outras 
universidades, que geralmente vêm ao CAPA 
pedindo ajuda com artigos científicos. Não 
existe outro centro igual no mundo, somos 
únicos nesse sentido”, explica o professor 
Martinez.

De acordo com Martinez, o pioneirismo 
traz também desafios, entre os quais o de 
conscientizar as pessoas sobre a natureza do 
centro: “O nosso desafio é criar na universi-
dade uma cultura  em torno da escrita que 
jamais existiu no Brasil”.

 CLIQUE 

No CAPA os alunos e professores têm 
com quem conversar sobre o ato de 
escrever academicamente. Além disso, 
pessoas especializadas auxiliam no 
processo de elaboração de todo tipo 
de trabalho acadêmico escrito, em 
português, inglês e outros idiomas.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-tem-primeiro-writing-center-do-brasil/
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perfil
AUTISTA E DISLÉXICO, LUCAS DALCIN VENCE DIFICULDADES E  
CONCLUI CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES NO SETOR LITORAL
O nome dele é Lucas Fernandes Dalcin. 
Nasceu em Piracicaba (SP), há 26 anos, e 
mora em Matinhos, no Litoral do Paraná, 
há sete. Em junho deste ano, Lucas apre-
sentou  seu trabalho de conclusão do 
curso de Licenciatura em Artes no  Setor 
Litoral da UFPR. Uma conquista para 
qualquer estudante, mas que, para ele 
teve um sentido ainda mais especial, por-
que Lucas é autista e disléxico.  Caçula de 
uma família de três irmãos, ele também 
foi o primeiro do grupo a obter formação 
universitária.

Sensível às questões sociais, Lucas for-
mulou seu TCC (orientado pela profes-
sora Luciana Ferreira) baseado em um 
tema de fundo humanista: “Idosoteca – 
possí veis benefícios de um espaço lúdi-
co”, que propõe a criação de oficinas de 

 artes em casas de repouso para idosos, possibilitan-
do a  integração entre eles e a sociedade. Recebeu 
nota máxima da banca – APL (Aprendizagem Plena) 
– e elogios à qualidade do trabalho dos avaliadores 
Elaine Arns e Anita Brito.

“Espero que isso estimule outros estudantes a fre-
quentar uma faculdade e chegar onde cheguei”, diz 
Lucas, que planeja trabalhar na implan tação do pro-
jeto para os idosos, ser professor e continuar seus 
estudos. “Vou continuar  estudando e fazer uma pós-
graduação”, diz.

Lucas teve sua trajetória acadêmica acompanhada de perto 
pela equipe da Seção de Políticas Afirmativas e Assuntos 
Estudantis do Setor Litoral (Sepol), em parceria com o Núcleo 
de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE).

 CLIQUE 

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/autista-e-dislexico-lucas-dalcin-vence-dificuldades-e-conclui-curso-de-licenciatura-em-artes-no-setor-litoral/
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diálogo com a gestão
nossa importância para a comunidade parana ense. 

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer os 
mais de 90 cursos de graduação e, claro, conversar 
com alunos e professores das mais diversas  áreas 
de conhecimento. Além disso, as  Pró-Reitorias de 
Graduação e de Extensão e  Cultura, Empresas 
Juniores, o Núcleo de Concursos, o Celin, Jogos 
de Química, UFPR TV, Rádio UNIFM, Associação 
de Amigos do Hospital das Clínicas, os Projetos 
Fibra, Yapira, Octano e Baja também participam do 
evento. Enfim, será uma oportunidade grandiosa de 
integração!

A semana que se inicia é particularmente especial 
para nós, da comunidade UFPR, pois abrimos as 
portas da Universidade aos jovens que pretendem 
estudar aqui. Não apenas os futuros estudantes, 
mas também suas famílias e seus amigos estarão 
na tradicional Feira de Profissões para conhecer 
um pouco mais do que a Universidade Federal do 
Paraná pode oferecer.

Este ano a Feira completa 15 anos com previsão 
de receber 110 mil pessoas. Não é à toa que nossa 
Feira é considerada uma das maiores do país. Esse 
número impressiona e demonstra a dimensão da 

Na quinta-feira pela manhã, estarei na  solenidade de 
abertura com outros gestores e membros da comuni-
dade acadêmica, para dar as boas-vindas aos nossos 
visitantes e desejar quatro dias muito agradáveis e de 
intercâmbio de informações. 

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos! Espero que 
saiam da experiência instigados com os novos conheci-
mentos. 

Um abraço e boa semana a todas e a todos, 
Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor
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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


