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SEMANA UFPR

A semana que passou foi cheia de 
boas notícias para a UFPR. Avalia-
ções divulgadas por diferentes ins-
tituições mostraram avanços impor-
tantes tanto na graduação como na 
pós-graduação.

A avaliação quadrienal da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes), di-
vulgada no dia 19, apontou que dos 
66 programas e cursos da UFPR 
avaliados, 56% possuem nota 5 ou 
mais (as notas vão de 3 a 7). A uni-
versidade saltou de sete para dez 
programas classificados como de 
elevado padrão de excelência – in-
cluindo dois que receberam a nota 
máxima (7), algo inédito na institui-
ção e  no Paraná: o de Química e o 
de Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia.

Dos 66 programas, 29 (o equivalen-
te a 44%) aumentaram a nota em 
relação a 2013; 33 (50%) mantive-
ram a mesma nota e apenas quatro 
(6%) tiveram redução no conceito.

“ESSA AVALIAÇÃO CONFIRMA 
A UFPR COMO A MELHOR 

UNIVERSIDADE DO PARANÁ 
– UMA UNIVERSIDADE QUE 
DEVOLVE À SOCIEDADE OS 

RECURSOS NELA INVESTIDOS, 
NA FORMA DE ENSINO E 

PESQUISA DE QUALIDADE”, 
AFIRMA O PRÓ-REITOR DE 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, 
FRANCISCO DE ASSIS 

MENDONÇA.

LEIA MAIS SOBRE A  
AVALIAÇÃO DA CAPES NO  

LINK ABAIXO

Para a graduação, a boa notícia 
veio do Ranking Universitário Folha 
(RUF), divulgado no dia 18. A UFPR 
aparece como a melhor universida-
de do Paraná e a 8ª do País, e ocu-
pa também o 4º lugar em Inovação, 
com 97,75% de aproveitamento. A 
UFPR ocupa o primeiro lugar, entre 
as instituições do Paraná, em todos 
os cinco indicadores considerados 
pelo RUF para atribuir a nota geral: 
ensino, pesquisa, mercado, inova-
ção e internacionalização.

SAIBA MAIS SOBRE O RUF  
CLICANDO NO LINK ABAIXO

Também vale destacar que nenhum 
dos cursos de graduação da UFPR 
avaliados no último ciclo do Exame 
Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade), do Ministério da 
Educação, teve nota inferior a 4 no 
Conceito Enade, um dos indicado-
res que se baseiam na avaliação. As 
notas vão de 1 a 5. As provas foram 
aplicadas em 2016, apenas para 
cursos das áreas de Saúde e Ciên-
cias Agrárias, e os resultados foram 
divulgados neste mês.

LEIA MAIS NO  
LINK ABAIXO
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http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/capes-aponta-aumento-na-qualidade-da-pos-graduacao-da-ufpr-e-coloca-parana-no-mapa-dos-cursos-de-padrao-internacional/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-aumenta-a-nota-e-se-mantem-como-a-melhor-universidade-do-parana-no-ranking-universitario-folha/
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/cursos-das-areas-de-agrarias-e-saude-da-ufpr-estao-entre-os-melhores-do-pais-de-acordo-com-o-conceito-enade-2016/
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CONTINUA >>>

I Jornada Acadêmica de 
Medicina de Toledo 

Acontece de 28 a 30 de  setembro 
a I Jornada Acadêmica de  Medicina 
de Toledo (JAMT). O evento terá 
como tema central a saúde coleti-
va: novos tempos, novas  epidemias. 
A programação da Jornada  inclui 
palestras, minicursos, oficinas e 
duas mesas redondas: uma sobre 
Saúde Mental do Estudante de Me-
dicina e outra sobre Identidade de 
Gênero. A programação completa e 
mais informações estão disponíveis 
no site (link abaixo).

IV Jornada de Gestão da Informação

O Departamento de Ciência e Gestão da 
Informa ção e o Grupo de Pesquisa em Ciência, 
Informação e Tecnologia (GP-CIT) convida 
a comunidade a participar da IV Jornada de 
Gestão da Informação (SuGestão 2017), que 
acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro. A 
programação do evento conta com palestras, 
workshops, mesas redondas, apresentações 
culturais e de trabalhos científicos.

Mais informações:

Programa de Pós-Graduação em Genética está com inscrições abertas para o 
processo seletivo

Palestra orienta sobre a doação de 
sangue

A Unidade Escola – Promoção de Saúde 
realizará uma palestra sobre a doação de 
sangue no dia 2 de outubro, às 15 horas, 
em sua sede (Rua Padre Camargo, 261).  
No evento serão apresentadas as etapas 
que envolvem a doação de sangue e o 
destino do sangue doado. 

Inscrições pelo link: 

O Programa de Pós-Graduação em Genética 
está com inscrições abertas para o processo 
seletivo, que oferta 28 vagas no Mestrado e 
21 vagas de Doutorado. O ingresso dos no-
vos estudantes acontecerá no primeiro se-
mestre de 2018. As inscrições vão até o dia 

26 de novembro de 2017 e devem ser feitas 
por meio do site do Departamento de Ge-
nética. Nesta mesma página estão os editais 
completos com todos os detalhes do pro-
cesso de seleção (link abaixo).

https://www.eventbrite.com.br/e/i-jornada-academica-de-medicina-de-toledo-tickets-37569321853?aff=eac2
http://www.sugestao.ufpr.br/
http://unidadeescolapalestras.blogspot.com.br/
http://www.genetica.ufpr.br/posgraduacao/selecao.html
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Processo seletivo do mestrado e 
doutorado em Sociologia abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 
de Mestrado e Doutorado em Sociologia da UFPR. 
São ofertadas 37 vagas para o mestrado e 24 para 
o doutorado, que devem ser distribuídas entre 
as linhas de pesquisa: Cultura e Sociabilidades; 
Cidadania e Estado; e Trabalho, Ruralidades e Meio 
Ambiente. As inscrições ficam abertas até 9 de 
outubro e devem ser realizadas no site (link abaixo)

Filosofia abre processo seletivo para 
mestrado e doutorado

Estão abertas até 10 de outubro as inscrições para 
o processo seletivo para mestrado e doutorado em 
Filosofia. Os candidatos devem realizar a inscrição 
através do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-
Graduação (SIGA) e para ser efetivado o candidato 
deve inserir no Sistema os documentos exigidos no 
edital. Mais informações pelo link abaixo.

http://www.humanas.ufpr.br/portal/pgsocio/selecao-2018/
http://www.humanas.ufpr.br/portal/filosofia/pos-graduacao/processo-seletivo/
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Aluno de pós-doutorado é premiado  
em Congresso de Ciência e Tecnologia 
da Madeira 

O aluno Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Ciências dos Materiais da UFPR, obteve o primei-
ro lugar na categoria Trabalho Destaque – Pós-
Graduação do III Congresso Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia da Madeira (CBCTEM), realizado de 4 a 
6 de setembro em Florianópolis (SC). A  pesquisa, 
intitulada “Efeito do tratamento com plasma frio 
na molhabilidade de madeiras tropicais brasileiras”, 
foi orientada pela vice-reitora da UFPR, professora 
Graciela Inês Bolzón de Muniz, e co-orientada pe-
los professores  Washington Magalhães e Silvana 
Nigoski.

Reitora em exercício recebe 
comitiva de universidade alemã 
parceira da UFPR 

Uma delegação da universidade 
Technische  Hochschule Ingolstadt, da 
Alemanha, fez visita à reitora em exer-
cício da UFPR, Graciela Bolzón de 
Muniz. O encontro fortalece a parceria 
entre as universidades, que existe des-
de 2011, quando foi assinado um acor-
do de cooperação. A comitiva alemã 
é integrada pelos professores Werner 
Hubner e Harald Gölinger e pela ge-
rente do projeto Aware na Alemanha, 
Anne-Sophie Lohmeier.

Equipe da UFPR avalia área afetada por tremores em Rio Branco do Sul

UFPR adere ao sistema de ouvidorias 
integradas do Governo Federal

A Ouvidoria Geral da Universidade Federal do 
Paraná aderiu ao Sistema de Ouvidorias do Poder 
Executivo Federal (e-Ouv) para receber e respon-
der denúncias, reclamações, críticas, sugestões e 
elogios. Qualquer cidadão pode acessar o sistema 
para se comunicar com a universidade. O e-Ouv 
funciona como um canal de entrada e de saída 
das manifestações de ouvidoria. Após realizar sua 
manifestação no sistema, a ouvidoria encaminha a 
resposta ao cidadão pelo próprio e-Ouv. O sistema 
é integrado ao e-Sic e ao ReclameAqui e interli-
gado a outras ouvidorias do Executivo Federal. 
Para realizar manifestações, críticas e sugestões, 
o acesso continuará por meio do portal da UFPR. 
Para dúvidas ou informações adicionais, entrar em 
contato pelos números de telefone (41) 3310-2734 
ou (41) 3310-2836.

Uma equipe do Centro de Apoio 
Científico em Desastres da UFPR 
(CENACID) avaliou o tremor ocorri-
do em Rio Branco do Sul no dia 19 
de setembro. Os professores da ins-

tituição  Renato Lima e Adriana Ta-
lamini e a geóloga Fabiane Acordes 
deslocaram-se até o município para 
classificar os efeitos do episódio na 
superfície. Os geólogos visitaram re-

sidências, conversaram com mora-
dores e percorreram a área rural afe-
tada, região onde está localizado o 
epicentro do tremor. A missão cons-
tatou que os tremores geraram mu-

danças perceptíveis na superfície e 
encontrou casas que apresentaram 
fissuras e rachaduras após os tremo-
res. Também houve relato de pisos 
rachados e quedas de objetos.

LINK E-OUV: 

LINK OUVIDORIA GERAL UFPR: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
http://www.ouvidoriageral.ufpr.br/portal/
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http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/ufpr-e-a-8-melhor-do-pais-em-novo-ranking-9jbb8v1alpkkggpmpcbvlyfhw
http://wvutoday.wvu.edu/stories/2017/09/15/wvu-to-formalize-partnership-with-federal-university-of-parana-brazil
http://www.bemparana.com.br/noticia/526799/feira-do-livro-comeca-e-transforma-a-praca-santos-andrade
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Pesquisadores da área de Engenha-
ria Mecânica da UFPR criaram um 
novo sistema para ajudar pessoas 
cegas ou com baixa visão a fazer 
escolhas que envolvem cores. Dife-
rente de outros códigos do gênero 
– que trabalham com idiomas locais 
ou com referências externas aos có-
digos já conhecidos desse público – 
o Sistema de Código de Leitura de 
Cores é inspirado no Sistema Braille, 
o que o torna universal.

“A ideia é contribuir para tornar a 
sociedade mais inclusiva. Uma so-
ciedade na qual uma pessoa cega 
não precise depender de alguém 
para escolher a cor da sua roupa, 
por exemplo”, afirma a doutoran-
da Sandra Regina Marchi, cujo tra-

balho deu origem ao novo sistema. 
Ela foi orientada  pelos professores 
Maria Lúcia Leite Ribeiro Okimoto e 
Ramón Sigifredo Cortés Paredes.

O CÓDIGO DE CORES FOI 
DESENVOLVIDO PARA QUE 
PESSOAS COM LIMITAÇÕES 

VISUAIS POSSAM IDENTIFICAR 
AS CORES DE UMA FORMA 

SIMPLIFICADA, COM BASE NUM 
SISTEMA JÁ CONHECIDO POR 
ELES – O BRAILLE – E QUE É 

INTERNACIONAL.

E essa é a inovação do trabalho, 
uma vez que já existem outros có-
digos de cores no mundo, mas que 
trabalham com idiomas locais ou 
com referências externas aos códi-
gos já conhecidos desse público.

PESQUISADORES DA UFPR CRIAM CÓDIGO DE CORES  
PARA PESSOAS CEGAS E COM BAIXA VISÃO

O código pode ser impresso diretamente sobre objetos, 
obras de arte, etiquetas, embalagens em geral ou colados 
sobre os produtos de diversos materiais, tais como plásti-
cos, acrílicos, vidros, madeiras, metais, cerâmicas, pedras, 
papéis, couro, materiais orgânicos e tecidos. Desse modo 
o usuário do código poderá ter acesso às informações de 
cor sem necessitar de auxílio, explica Marchi.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/pesquisadores-da-ufpr-criam-codigo-de-cores-para-pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/
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A ex- aluna da Universidade Federal 

do Paraná Rita Franco-Santos teve 

seu trabalho de revisão para perió-

dicos científicos reconhecido pelo 

periódico internacional Nature. Rita 

cursou graduação em Oceanografia 

e mestrado em Sistemas Costeiros e 

Oceâ nicos (PGSISCO) no Centro de 

Estudos do Mar da UFPR e, em um 

curto espaço de tempo, tornou-se 

revisora de artigos.

Atualmente, a pesquisadora faz dou-

torado no programa Saúde e Conser-

vação de Ecossistemas Marinhos pela 

Universidade de Bremen e Instituto 

Alfred Wegener para Pesquisa Polar e 

Marinha, em Bremerhaven, Alemanha.

Durante seu mestrado, Rita foi orien-

tada por Érica Vidal, professora do 

PGSISCO. A orientadora indicou a 

aluna para fazer a revisão de um ar-

tigo científico, o editor do periódico 

internacional aceitou a indicação e 

enviou o artigo para revisão, apesar 

da pesquisadora ainda não ter con-

cluído o doutorado. Desde então, 

ela vem atuando como revisora de 

diversos periódicos internacionais.

A reportagem da Nature fala sobre 

como jovens pesquisadores se bene-

ficiam ao revisar o trabalho de outros 

cientistas, e traz dicas para fazer uma 

boa revisão. O processo de revisão 

por pares, ou “peer review”, é o pro-

cedimento adotado por periódicos 

científicos para que os artigos sejam 

avaliados por especialistas indepen-

dentes antes de serem publicados.

Além da entrevista com a oceanó-

grafa, a matéria traz o depoimento 

do editor-chefe do Journal of 

Morphology, que diz que a revisão 

de Rita Santos é “excepcionalmente 

criteriosa e bem escrita”.

OCEANÓGRAFA FORMADA PELA UFPR TEM SEU  
TRABALHO DESTACADO PELA REVISTA NATURE

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/reportagem-da-nature-destaca-o-trabalho-de-oceanografa-formada-pela-ufpr/
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Começamos esta semana com 
muito otimismo, motivados com 
as excelentes notícias dos últimos 
dias. A avaliação da Capes revelou 
que 44% dos nossos programas 
de pós-graduação aumentaram de 
nota. E dois receberam o conceito 
 máximo: são nota 7. São cursos de 
qualidade internacional.

O aumento na internacionalização 
da nossa produção intelectual é 
uma meta a ser alcançada nos 
próximos anos e esta reitoria está 
investindo todos os esforços para 
que isso se realize. As visitas às 
universidades norte-americanas 
Harvard, Columbia, Massachusetts e 
West Virginia e a aproximação com  

a Universidade de Santo Domingo, 
na República Dominicana nos 
trazem um cenário muito favorável 
para multiplicar nossos convênios.

A internacionalização também foi 
um dos critérios do Ranking Uni-
versitário Folha (RUF) na avaliação 
dos cursos de graduação em todo 
o país. A UFPR está em primeiro 
lugar no Paraná, nos cinco indica-
dores: ensino, pesquisa, mercado, 
inovação e internacionalização. E 
nos resultados do Enade, realizado 
pelo Ministério da Educação, todas 
as nossas graduações alcançaram, 
no mínimo, o conceito 4, lembrando 
que as notas variam de 1 a 5.

PARABENIZO ENFATICAMENTE 
NOSSA COMUNIDADE 

ACADÊMICA RESPONSÁVEL 
POR ESSAS CONQUISTAS: 
NOSSOS PESQUISADORES 

E PESQUISADORAS, 
COORDENADORES DOS CURSOS, 

SERVIDORES TÉCNICOS, 
DOCENTES, CHEFES DE 

DEPARTAMENTO, DIRETORES 
E ESTUDANTES. É UM MOTIVO 
MUITO GRANDE DE ORGULHO 

ACOMPANHAR O CRESCIMENTO 
DOS PROGRAMAS, O ÊXITO 
NAS GRADUAÇÕES E SABER 

QUE O TRABALHO DA NOSSA 
COMUNIDADE FAZ A DIFERENÇA 
NA VIDA CIENTÍFICA NACIONAL 

E INTERNACIONAL.

Enfim, espero que essa onda de 
boas notícias nos guie durante a 
semana e possamos somar cada 
vez mais motivos para comemorar 
na UFPR.

Uma boa semana a todos e a todas,

Ricardo Marcelo Fonseca – Reitor



Sucom-Superintendência de Comunicação e Marketing UFPR

(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br

Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.


