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O risco que a disseminação de  notícias 

falsas representa para a democracia foi 

o tema central do debate “Opinião pú-

blica e pós-verdade”, realizado na noi-

te do dia 12 de setembro, como parte 

do ciclo UFPR Pensando o Brasil. Estu-

dantes, professores e pessoas da co-

munidade externa lotaram o  auditório 

do Setor de Artes,  Comunicação e 

 Design para assistir ao debate, que 

também foi transmitido pela internet 

pela UFPR TV, com 2,4 mil visualiza-

ções só no Facebook.

O evento teve como convidados os 

jornalistas Rodrigo Flores, diretor de 

conteúdo do UOL, e Juliana Dal Piva, 

subeditora da Agência Lupa, pioneira 

em fact-checking (checagem de 

fatos e dados) no Brasil, e a jornalista 

e professora Kelly Prudencio, do 

Departamento de Comunicação e 

do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFPR. Também par-

ticiparam o professor Emerson  Urizzi 

Cervi, do Depar tamento de Ciência 

Política, como mediador, e a professora 

Regiane Ribeiro, do Departamento de 

Comunicação, como apresentadora.

Ao abrir o debate, o reitor Ricardo 

Marcelo Fonseca disse que a  intenção 

do ciclo UFPR Pensando o Brasil é 

promover reflexões sobre temas fun-

damentais no momento turbulento 

que vivemos e tomar parte no debate. 

“TEMOS HOJE UMA INFLAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES, E A 

UNIVERSIDADE EXERCE A 
FUNÇÃO DE FILTRO NESSE 

CENÁRIO – ESPECIALMENTE 
A UNIVERSIDADE PÚBLICA, 

QUE, APESAR DA CRISE E DE 
MOVIMENTOS QUE VISAM ABALÁ-

LA, PRODUZ 90% DA CIÊNCIA 
GERADA NO PAÍS”, AFIRMOU.

“Frente ao excesso de ruído midiáti-

co, nós, profissionais da comunicação, 

devemos buscar ser melhores guias e 

usar nossa inteligência para não ficar 

à deriva na estupidez coletiva”, disse a 

professora Regiane Ribeiro.

O professor Emerson Cervi  lembrou 

que a expressão “pós-verdade” – 

apontada como a palavra do ano de 

2016 pelo Dicionário Oxford – é na 

verdade um nome novo para algo 

muito antigo. “São conteúdos que se 

utilizam mais da emoção e de cren-

ças pessoais do que de fatos objetivos 

para influenciar a opinião pública. Isso 

não é novo. A diferença é que agora 

experimentamos isso em escala plane-

tária”, afirmou.

De acordo com Cervi, a pós- verdade 

“não é produzida pelo cidadão  comum, 

mas por estruturas especializadas, 

com determinada finalidade que não 

raramente é produzir visões de mundo 

contaminadas por patologias  sociais, 

como xenofobia, homofobia, antisse-

mitismo”. Para o professor, isso  coloca 

em xeque a própria liberdade de ex-

pressão. “Quando produz um deba-

te sectário, e não integrador, a livre 

expressão pode levar ao enfraqueci-

mento do debate democrático. Ela só 

é váli da quando cultiva o ethos demo-

crático. Quando fere a dignidade de 

grupos ou indivíduos, a livre expressão 

fere o ethos democrático”, disse Cervi.

UFPR PENSANDO O BRASIL - JORNALISTAS E PESQUISADORES 
DEBATEM O RISCO DAS NOTÍCIAS FALSAS PARA A DEMOCRACIA

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/ufpr-pensando-o-brasil-jornalistas-e-pesquisadores-debatem-o-risco-das-noticias-falsas-para-a-democracia/
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Mostra em comemoração aos 75 anos 
da Botânica na UFPR 

Começa nesta segunda-feira (18) e vai até 
sexta (22) a mostra “75 anos da Botânica na 
UFPR” entre os dias 18 e 22 de setembro. O 
evento contará com atividades lúdicas para 
crianças e adultos, por meio de jogos interati-
vos que abordam morfologia, anatomia, eco-
logia, entre outras áreas. A mostra será vol-
tada para escolas de ensino fundamental do 
4º ao 9º ano e para a comunidade em geral. 
A exposição estará aberta para o público das 
9h às 11h e das 14h30 às 16h30. O agenda-
mento de visitas escolares deve ser realizado 
pelo e-mail cleusabona@ufpr.br

Sistema de Bibliotecas oferece palestra so-
bre formatação de trabalhos científicos

Dia 21, a partir das 14 horas, o Programa de Educação 
Continuada de Usuários (ProEDUC) do Sistema de 
Bibliotecas da UFPR oferecerá uma palestra de intro-
dução ao LaTex, sistema desenvolvido para forma-
tar artigos, monografias, textos matemáticos, entre 
outras produções. O evento acontecerá no auditório 
da Biblioteca de Ciências Humanas (localizada no 2º 
andar do Prédio D. Pedro I). A palestra é gratuita e 
aberta a toda a comunidade. Os interessados devem 
fazer as inscrições no site http://www.portal.ufpr.br/

Mostra de Canto e Piano “De Voz para Vós”

Todo dia um repertório diferente, escolhido pelos próprios cantores. Esta é a pro-
posta da Mostra de Canto e Piano “De Voz para Vós”, na qual integrantes do Coro 
da UFPR e do Madrigal da UFPR vão compartilhar com o público o resultado dos 
seus esforços de aprimoramento. Os concertos serão realizados nos dias 21, 22 e 
23 de setembro, no Teatro da Reitoria, sempre às 20h30. Entrada: leite longa vida 
ou em pó.

Unidade Escola promove 
palestra sobre gorduras na 
alimentação

No dia 20 de setembro, a Unidade 
Escola – Promoção de Saúde promo-
ve a palestra “Gorduras na Alimenta-
ção”. A palestra é gratuita e voltada 
para alunos, professores, técnicos 
e servidores da universidade. Para 
mais informações e inscrições, aces-
se o link abaixo.

http://unidadeescolapalestras.blogspot.com.br/2017/09/gorduras-na-alimentacao.html
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Proec lança edital para 
novos programas e projetos 
de extensão na UFPR 

O edital para submissão de  novos 
programas e projetos de  extensão 
da UFPR está aberto. A seleção, 
organizada pela Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura (Proec) busca 
atividades para início em 2018. A 
participação é aberta para profes-
sores e técnicos da instituição. O 
documento está disponível no site 
da Pró-Reitoria e deve ser subme-
tido até o dia 30 de setembro.

Agência UFPR Internacional  
seleciona estudantes de graduação 
para programa Escala 

A Agência UFPR Internacional divulgou edital 
de inscrições para a mobilidade de estudantes 
de graduação por meio do programa Escala, 
da Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu (AUGM). As vagas estão disponíveis 
em cinco instituições: Universidad Nacional 
de Córdoba, Universidad Nacional de Cuyo, 
Universidad Nacional del Litoral, Universidad de 
Santiago de Chile e Universidad de la República. 
A escolha da instituição segue a ordem de 
classificação. As inscrições devem ser feitas até 
1° de outubro, no site da Agência UFPR Interna-
cional: Cadastro AUI

UFPR recebe representantes da universidade húngara Loránd Eötvös

A vice-reitora, professora Graziela Bolzón de Muniz, e o professor Luiz Gardenal, re-
presentante da Agência UFPR Internacional, receberam representantes da universi-
dade húngara Loránd Eötvös para uma visita oficial que teve como objetivos estrei-
tar os laços entre as duas mais antigas universidades em seus respectivos países.

Feira de Livro da UFPR 
e Semana Literária Sesc 
movimentam Curitiba esta 
semana

Entre os dias 18 e 23 de setembro, 
acontece na Praça Santos Andrade 
a 36ª Semana Literária Sesc e Feira 
do Livro Editora UFPR. O evento já 
faz parte da agenda cultural da cida-
de de Curitiba e este ano traz diver-
sas atrações. Vários nomes já foram 
confirmados para o evento. Entre os 
destaques estão Verônica Stigger, 
Zé Miguel Wisnik e Walter Silveira. A 
programação traz ainda apresenta-
ções artísticas, exposições, oficinas 
e palestras. Autores e personalida-
des convidadas participam ainda de 
bate-papos, lançamentos de livros e 
mesas redondas.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/proec-lanca-edital-para-novos-programas-e-projetos-de-extensao-na-ufpr/
http://www.internacional.ufpr.br/inscricao
http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/agencia-ufpr-internacional-seleciona-estudantes-de-graduacao-para-programa-escala/
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Relação entre mídia e consumo 
será o tema da IX Enpecom em 
outubro

Pesquisadores da área de Comunica-
ção terão a oportunidade de debater a 
relação entre mídia e consumo durante 
a 9ª edição do Encontro de Pesquisa 
em Comunicação (Enpecom), evento 
anual promovido pelo Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da 
UFPR, que está marcado para ocorrer 
entre 9 e 11 de outubro em Curitiba. Um 
diferencial do encontro deste ano é a 
associação com o VI Encuentro de la 
Red Latinoamericana de Investigadores 
en Publicidad (Relaip) e o II Encontro 
de Consumo e Modos de Vida da Re-
gião Sul (II Consumo Sul).

Estudantes podem se inscrever para o 
Parlamento Universitário até o dia 22

Ficam abertas até a próxima sexta-feira, dia 22, 
as inscrições para a edição 2017 do projeto Par-
lamento Universitário, uma iniciativa da Escola 
do Legislativo e da Assembleia Legislativa do 
Paraná. O objetivo é proporcionar a estudantes 
de graduação conhecimento e vivência sobre 
as atividades do parlamento. As atividades 
acontecerão entre os dias 30 de outubro e 10 
de novembro, no plenário e nas salas de comis-
sões da Assembleia Legislativa. 

Para se inscrever, clique no ícone ao lado: 

Mais informações podem ser obtidas  
nessa mesma página, pelo email  
escoladolegislativo@alep.pr.gov.br  
ou pelo telefone 3350-4138.

Comissão de Acompanhamento 
do Orçamento recebe dados que 
mostram impacto dos cortes do 
governo federal na UFPR

A Comissão de Acompanhamento do 
Orçamento da UFPR recebeu dados 
atualizados sobre o impacto dos cortes 
feitos pelo governo federal na situação 
econômico-financeira da universidade. 
A previsão é que, caso o governo não 
reveja o contingenciamento de recursos, 
a UFPR chegue ao fim do ano com um 
rombo de R$ 7,7 milhões nas contas de 
despesas centralizadas no Departamento 
de Serviços Gerais e RU – que, além dos 
restaurantes universitários, incluem gastos 
como água, luz, telefone, pessoal terceiri-
zado de segurança, limpeza, portaria, 
apoio técnico etc.

http://www.alep.pr.gov.br/escoladolegislativo/parlamento-universitario


SEMANA UFPR | 18 SET 2017

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/projeto-de-extensao-pesquisa-uso-de-agrotoxicos-e-suas-consequencias-na-saude-humana/
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-n-de-universidades-brasileiras-que-acolhem-refugiados,70001984155
https://www.bemparana.com.br/noticia/524993/lancamento-de-minifoguetes-em-curitiba-ja-tem-data-outubro
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http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/projeto-de-extensao-pesquisa-uso-de-agrotoxicos-e-suas-consequencias-na-saude-humana/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/corte-de-verbas-do-governo-federal-impacta-pesquisas-na-ufpr/6132377/
http://www.grupotordesillas.net/pt/projeto-da-ufpr-vai-usar-realidade-virtual-para-alertar-populacao-sobre-trafico-de-animais/
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O Brasil é o maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo desde o ano 
de 2008. E, embora  o Paraná seja 
o segundo estado consumidor de 
agrotóxicos do país, os dados sobre 
o uso desses venenos e das conse-
quências para a saúde e o ambien-
te não estão facilmente  disponíveis 
para as pesquisas. Diante disso, 
criou-se o “Observatório do uso de 
agrotóxicos e consequências para 
a saúde humana e ambiental no 
Paraná”, com objetivo de monitorar 
o uso dos agrotóxicos e suas con-
sequências para a saúde.

O projeto realiza pesquisas e divul-
ga informações sobre contamina-
ções por agrotóxicos. O Observa-
tório é uma parceria entre o Núcleo 

de Estudos em Saúde Coletiva – 
NESC, da Universidade Federal do 
Paraná, o Centro de Apoio Opera-
cional das Promotorias de Justiça 
de Proteção ao Meio Ambiente do 
Ministério Público do Paraná e o Mi-
nistério Público do Trabalho no Pa-
raná – PRT 9ª Região.

Segundo dados do Observatório, 
em 2010 o mercado brasileiro de 
agrotóxicos correspondia a quase 
20% do mercado mundial, em vo-
lume de vendas, enquanto a área 
cultivada no país, que é de 50 mi-
lhões de hectares, representa so-
mente 4% de toda a área cultivada 
pelos 20 maiores países agrícolas. 
As culturas que mais utilizam vene-
nos são as da soja, cana, milho e 

 algodão.

O Observatório pretende contribuir 
para o fortalecimento de uma vigi-
lância popular que se aproprie do 
conhecimento e seja participante 
ativo nas políticas agrárias, de meio 
ambiente, de saúde e da soberania 
alimentar. O projeto de extensão, 
criado em dezembro de 2015, esti-
mula a notificação popular. A pro-
fessora Marcia Marzagão Ribeiro, 
do Departamento de Solos e En-
genharia Agrícola da UFPR, expli-
ca que o Observatório mantém um 
site no qual qualquer pessoa pode 
denunciar os casos de agravos de-
vidos ao uso de agrotóxicos e a 
pulverização aérea dos mesmos.

PROJETO DE EXTENSÃO PESQUISA USO DE AGROTÓXICOS E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE HUMANA

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/projeto-de-extensao-pesquisa-uso-de-agrotoxicos-e-suas-consequencias-na-saude-humana/
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PERFIL

A participação no Programa Ciência sem 

Fronteiras abriu para um ex-aluno da UFPR 

a oportunidade de cursar o mestrado 

na Universidade de Ottawa, no Canadá. 

Formado em Engenharia Civil em 2016, 

Rodrigo  Vilela Gorga iniciou o mestrado 

este ano, num programa desenvolvido em 

convênio com a Carleton University.

Gorga conta que, durante a graduação, pas-

sou um ano no Canadá, entre 2012 e 2013, 

com bolsa do Ciência sem Fronteiras para 

estudar na Universidade de Ottawa e reali-

zar um projeto de iniciação científica duran-

te as férias. “Meu professor orientador da 

iniciação científica foi Dan Palermo, espe-

cialista em estruturas de concreto e análises 

sísmicas. Houve um interesse mútuo em um 

possível mestrado no futuro e a possibilida-

de se concretizou este ano”, diz Gorga.

Como Palermo transferiu-se para outra uni-

versidade, Gorga é orientado por outros 

dois professores, Leandro F. M. Sanchez e 

Beatriz Martin- Perez. “Ela se interessou em 

 desenvolver uma pesquisa comigo, uma vez 

que eu já havia trabalhado bastante com 

método de elementos finitos na UFPR, sob 

a orientação do professor Marco Argenta”, 

conta o mestrando.

Rodrigo Gorga recebeu uma bolsa para de-

senvolver a pesquisa, que tem como tema 

“Modelagem computacional através do mé-

todo dos elementos finitos de uma ponte 

que sofreu reação álcali-agregado”.

EX-ALUNO DA UFPR FAZ MESTRADO NO CANADÁ  
GRAÇAS À PARTICIPAÇÃO NO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
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DIÁLOGO COM A GESTÃO

Começamos a semana com uma exce-
lente notícia. O ranking universitário da 
Folha de São Paulo divulgou que somos 
o primeiro lugar no estado do Paraná, a 
8.ª universidade no ranking brasileiro e a 
4.ª em inovação.

A divulgação do ranking abre uma sema-
na que será bastante movimentada na 
Universidade. Na praça Santos Andrade 
acontece a XV Feira de Livros. Serão 
várias atividades, como conversa com 
os autores, shows musicais, palestras e 
oficinas. E, claro, os grandes astros da 
semana: os livros. A previsão é de 40 mil 
publicações, mais de 15 editoras. Ano 
passado, 12 mil pessoas passaram por lá e 
a expectativa deste ano é de uma visita-
ção ainda maior.

Isso nos orgulha e nos anima muito pelo 
fato de poder compartilhar conhecimen-
tos e sermos uma universidade pública 
que produz e difunde saberes. Ainda que 
o orçamento federal tenha diminuido, os 
investimentos em ciência e em tecnologia 
também, estamos resistindo a esse mo-
mento, nos aproximando cada vez mais 
da comunidade paranense que sempre 
nos apoiou.

Esta semana terei a honra de representar 
a UFPR como palestrante em Harvard 
para falar sobre o ensino superior no 
 Brasil. Seguirei defendendo os princípios 
de uma universidade pública com auto-
nomia e com democracia.

Por sua vez, nossos programas de pós-
graduação estão na grande expectativa 
da divulgações das suas avaliações pela 
Capes, no dia 20. Este é um momento 
muito aguardado pelos nossos pesquisa-
dores e estamos seguros que recebere-
mos o reconhecimento do investimento 
de capital intelectual.

TODOS ESTES FATOS  
SÃO MOTIVO DE COMEMORAÇÃO E 

NOS IMPULSIONAM A SEGUIR FIRMES 
COM UM TRABALHO SÉRIO E INTENSO 
PARA MANTER O NOSSO PATAMAR DE 

REFERÊNCIA NA PESQUISA  
NACIONAL E INTERNACIONAL.

Uma boa e produtiva semana a todas e  
a todos!

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.




