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SEMANA UFPR
ATO CONTRA CORTES DE RECURSOS PARA UNIVERSIDADES
MARCA ENCERRAMENTO DA 9ª SIEPE
“O MOMENTO É DIFÍCIL, MAS
NÃO PODEMOS DESANIMAR,
SOBRETUDO VOCÊS, QUE SÃO
JOVENS”, DISSE MOREIRA.
“NÃO ADIANTA COLOCAR A
CABEÇA NA AREIA PORQUE
NÃO VAI FUNCIONAR. SE NÃO
INFORMARMOS A POPULAÇÃO,
SE NÃO NOS MOBILIZARMOS,
QUEM VAI FAZER ISSO POR
NÓS?”, QUESTIONOU.

A conjuntura brasileira e suas
conseqüências para o progresso
do País permearam os debates
durante a 9ª Semana integrada
de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Siepe) da UFPR. Com a intenção
de mobilizar a comunidade acadê
mica em defesa da ciência e da
educação, a programação incluiu
uma manifestação e uma palestra
com o presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), Ildeu de Castro
Moreira.

“Todo mundo pode fazer alguma
coisa, começando por discutir
com os colegas. Afinal, isso afeta a
todos”, afirmou.

Moreira fez um diagnóstico da
pesquisa brasileira frente aos
contingenciamentos e cortes que
atingiram neste ano universidades,
instituições de fomento e ministé
rios.

São cenários graves: já retido, o
orçamento da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní
vel Superior (Capes) pode cair 34%
em 2018, assim como o do Conse
lho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq). A
situação se reflete na UFPR. Cerca
de 20% dos recursos do orçamento
para 2017 (em torno de R$ 173 mi
lhões, já com cortes) estão sendo
contingenciados.

em que o conhecimento é massiva
mente produzido pelas universida
des públicas”, declarou.

A programação da Siepe em
Curitiba foi encerrada com um ato
contra o desmonte do ensino nas
universidades públicas, que r euniu
representantes de professores,
técnicos e estudantes da UFPR.
O reitor Ricardo Marcelo Fonseca
reforçou a necessidade de mobili
zação. “Chegamos a um tempo em
que é necessário reafirmar o óbvio,
e fazer isso com força: não teremos
um futuro para o Brasil sem pesa
dos investimentos em ciência, so
bretudo num país como o nosso,

CLIQUE AO LADO PARA ASSINAR
A PETIÇÃO ON-LINE PELO FIM
DOS CORTES DE RECURSOS
PARA A EDUCAÇÃO E A CIÊNCIA

SEMANA UFPR | 09 OUT 2017

Semana Acadêmica de Administração Pública
Entre os dias 16 e 20 de outubro o Centro Acadêmico de Administração
Pública promove a Semana Acadêmica do curso no Setor Litoral. O tema
deste ano será “Administração Pública: Possibilidades e Inovações” e
contará com três mesas-redondas, uma palestra e um cine-debate sobre
política brasileira. A programação reúne profissionais da área, alunos
egressos da UFPR e integrantes da administração do Setor Litoral. As
atividades acontecem no período noturno, no Auditório Juliano Funameri
Weiss, e são abertas ao público, mas os interessados devem se inscrever
previamente, pelo link abaixo.

Alunos e professores da UFPR lançam o Outubro Rosa
para animais de companhia
A “Campanha de prevenção e diagnóstico de câncer de mama
em cães e gatos – Outubro Rosa” será focada na educação
e conscientização. Os tutores de cães e gatos e clientes do
Hospital Veterinário da UFPR serão abordados por acadêmicos
de Medicina Veterinária sobre a campanha, e se tiverem interesse
em participar, serão informados sobre a neoplasia mamária em
animais de estimação e irão aprender a palpação das mamas nos
mesmos. Os acadêmicos estarão na recepção do HV nos dias 09,
17 e 27 do mês de outubro, das 8 às 17 horas.
Mais informações no link ao lado.

Abertas as inscrições da V Semana de Oficinas em Arqueologia
O Museu de Arqueologia e
Etnologia (MAE) promove de 6
a 10 de novembro a V Semana
de Oficinas em Arqueologia. A
5ª edição do evento acontece na
Reitoria da UFPR, com integração
da IX Semana de Antropologia

e Arqueologia da UFPR, orga
nizada pelo Departamento de
Antropologia. Além disso, serão
oferecidas duas oficinas de ca
pacitação: “Introdução ao Estudo
de Cerâmicas Arqueológicas
– Guarani”, ministrada pelo pro

fessor da Universidade Federal
de Pelotas Dr. Rafael Guedes
Milheira, das 8h às 12h de 6 a 9 de
novembro e “Aqueomineralogia:
Uma Introdução”, ministrada pelo
professor Dr. Otis Crandell, do
Departamento de Antropologia

da UFPR, das 13h às 18h de 7 a 10
de novembro. As inscrições estão
abertas até o dia 31 de outubro e
podem ser feitas na página da IX
Semana de Antropologia e Arqueo
logia (link abaixo).
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NOTAS
UFPR terá a maior usina solar fotovoltaica do Paraná
UFPR convoca 2570 inscritos no
vestibular pelo sistema de cotas
para bancas de validação
Começa nesta segunda-feira (9) o pro
cesso de avaliação das autodeclarações
apresentadas por candidatos inscritos
para o vestibular 2017/2018 pelo sistema
de cotas. As bancas vão trabalhar até o
dia 20 de outubro, em Curitiba, Toledo,
Palotina, Jandaia do Sul e Matinhos. Foram
convocados 2.570 inscritos, dos quais
2.465 autodeclarados pretos ou pardos, 17
indígenas e 88 pessoas com deficiência.
Esta é a primeira vez que a UFPR realiza
as bancas de validação de autodeclaração
antes da primeira fase do vestibular. A
medida visa permitir que os candidatos
cujas autodeclarações eventualmente
sejam invalidadas continuem participando
do processo seletivo para ingresso na
universidade.

O Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba, abrigará a maior usina solar do
Paraná. A instalação da usina é parte de um conjunto de projetos que também
inclui a troca de mais de 50 mil lâmpadas em vários campi da universidade
e ações de monitoramento do consumo de energia. Os projetos serão finan
ciados com recursos obtidos por meio de editais públicos do setor elétrico e,
além de gerar economia de quase R$ 1,5 milhão por ano a partir do aumento
da eficiência energética, também fomentarão pesquisas em diversos departa
mentos da UFPR.

Projeto da UFPR lança ferramenta de busca e consulta aos programas de
pós-graduação stricto sensu nacionais
O Projeto “Formação Pré-Acadêmica: Afirmação na Pós UFPR (Pré-Pós UFPR)” lançou a
ferramenta de busca e consulta aos programas de pós-graduação stricto sensu nacionais. O
CataPós (Catálogo de Programas de Pós-graduação) tem como objetivo tornar mais fácil o
acesso às informações dos programas e permite filtrar a visualização por meio de critérios
– como instituição de ensino, área de avaliação, graus ofertados, localidade e conceito -,
auxiliando potenciais candidatos a encontrarem os cursos de seu interesse. As informações
foram extraídos da base de dados da CAPES e incluem todos os programas reconhecidos
pela entidade, atualizados de acordo com a última Avaliação Quadrienal 2017.
CONTINUA >>>
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NOTAS
Fecitec incentiva o interesse pela ciência
em estudantes de Palotina e região

Setor de Ciências Agrárias comemora 44 anos com
homenagem a ex-diretores

Cerca de 3 mil pessoas passaram pela 7ª edição
da Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina
(Fecitec), que movimentou a região na última
semana. Foram expostos 80 trabalhos, que
compuseram uma mostra diversificada de ciência
, pesquisa e ideias inovadoras. Desde 2011 a Feira
recebe e expõe trabalhos nas áreas de Inovação,
Química, Física, Biologia e Matemática com a
intenção de incentivar a produção científica nas
escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio. Nesta edição, além de expositores
de Palotina, cidades vizinhas como Maripá e Iporã
também participaram. De acordo com o diretor
do Setor Palotina, Elisandro Frigo, a comunidade
sempre foi grande parceira da Fecitec. “É uma
honra realizar essa Feira de Ciências na univer
sidade, trabalhando com as crianças do nosso
município, que podem oferecer um futuro com
qualidade para o Brasil”.

Uma cerimônia cheia de emoção marcou a comemoração de
44 anos do Setor de Ciências Agrárias da UFPR. O ponto alto
foi a inauguração da galeria dos Ex-Diretores, com fotos dos 11
professores que lideram o Setor desde sua fundação, em 1973.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
ÓPERA RESGATADA POR LABORATÓRIO DA UFPR
DEPOIS DE 300 ANOS É ENCENADA EM CHICAGO
Esquecida por mais de 300 anos, a
ópera Ariane et Bacchus de Marin
Marais (1656 – 1728), que conta a
clássica história da mitologia grega
do envolvimento de Ariadne e Baco,
será novamente encenada graças ao
trabalho do Laboratório de Música
Antiga (Lamusa) da Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
A companhia Haymarket Opera
Company, que atua na Costa Oeste
dos Estados Unidos, apresentou a
versão completa da obra recupera
da. A professora Silvana Scarinci, do
Departamento de Artes da UFPR,
participou das apresentações,
tocando alaúde.

Scarinci liderou todo o processo
de recuperação, que resultou numa
edição crítica da obra. Foi em 2010,
na Biblioteca Nacional da França,
que a professora encontrou uma
edição antiga da ópera. Ela conta
que no mesmo momento lembrou
da famosa ópera L’Ariana, uma tra
gédia de Monteverdi que trata do
mesmo tema, mas da qual restou
apenas um trecho.
“A ópera de Monteverdi foi a primeira a tratar com tanta profundidade
de uma personagem feminina. Hoje ela está perdida. Sobreviveu apenas
o Lamento, que nos dá uma ideia da força que a obra completa devia
ter” conta a professora.
Com as cópias da obra, Scarinci voltou ao Brasil e iniciou o trabalho de
recuperação. Foram sete anos de pesquisas e adaptação da obra, um
trabalho coletivo de fôlego.
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PERFIL
BAIANO, O DOCEIRO DAS AGRÁRIAS
José Alves Pereira, o Baiano, é uma

editora Artesão de Memórias, intitula

O uniforme, uma camisa com a logo

figura quase lendária no Setor de

do “São Baiano das Agrárias – Memó

marca da UFPR, foi presente do pro

Ciências Agrárias da UFPR. Ele co

rias de José Alves Pereira”. O livro foi

fessor Wilson Loureiro, que também

meçou a trabalhar no Setor em 1967,

financiado com a ajuda de ex-alunos

criou o “santinho” do São Baiano

vendendo sorvetes e outras gulosei

do Setor. Baiano também foi agracia

das Agrárias. No impresso, a foto do

mas. Nesse tempo, fez amigos e con

do com o título de Engenheiro Agrô

Baiano e a frase “Protetor, conselhei

quistou a simpatia de estudantes,

nomo Honorário pela A
 ssociação dos

ro e desatador dos nós dos estudan

professores e técnicos administrati

Engenheiros Agrônomos do Paraná,

tes de Agrárias da UFPR”. O folheto

vos que atuam no local.

em 2015.

sugere comer um docinho do Baiano

Todos os dias, das 9 às 16h, de segun

por nove dias seguidos para passar

BAIANO JÁ FOI HOMENAGEADO
EM DIVERSAS FORMATURAS
AO LONGO DESSES ANOS, NA
MAIORIA DAS VEZES COMO
“AMIGO DA TURMA”. TANTAS
QUE ATÉ PERDEU A CONTA.

da a sexta-feira, Baiano (que na ver
dade é cearense, nascido na cidade

nas disciplinas mais difíceis. A brinca
deira é antiga, do tempo do Orkut,

de Crato) marca presença em frente

mas ainda vale.

ao diretório acadêmico de Agrono

Aos 90 anos, ele diz que vai conti

mia da UFPR. Vende doces de todo

nuar trabalhando enquanto tiver saú

“Tenho mais de 30 quadros e home

tipo e conversa com alunos e profes

de. Baiano tem cinco filhos, quatro

nagens em casa”, diz ele. Ganhou

sores. “Isso aqui é uma família”, ga

deles vivos, e cinco netos.

também uma biografia, lançada pela

rante ele.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
A realização da Siepe – Semana
Integrada de Ensino, Pesquisa e
Extensão alcançou números expres
sivos nas três sedes da sua realiza
ção: em Curitiba, Palotina e Jandaia.
Só em Curitiba mais de 6400 pes
soas assistiram a programação e
tivemos os incríveis 4400 autores de
trabalhos! Especialmente, gostaria
de parabenizar as três pró-reitorias
comprometidas com a realização da
jornada – Proec, Prograd e Prppg e
agradecer aos centenas de monito
res e de avaliadores das bancas.
MUITO MAIS QUE NÚMEROS,
A SIEPE REPRESENTA A
UNIVERSIDADE UNIDA E VISTA
POR SEUS INTEGRANTES,
REPRESENTA CELEBRAÇÃO,
REPRESENTA RECONHECIMENTO
E, PRINCIPALMENTE,
REPRESENTA A UFPR FORMANDO
PROFISSIONAIS CAPACITADOS E
COMPROMETIDOS COM O SABER
E COM A ÉTICA.

Também tivemos a alegria de cele
brar as notas recebidas pelos nos
sos programas de pós-graduação. A
avaliação quadrienal da Capes nos
comprovou a excelência dos nos
sos cursos. Com as inéditas notas
máximas em dois cursos, é a UFPR
quem insere o Paraná no cenário das
Universidades com reconhecimento
de qualidade internacional. As pós
em Química e de Engenharia de
Bioprocessamento e Biotecnologia
estão no topo da nossa pirâmide de
qualidade. E trabalharemos desde
já para dar todo o apoio necessá
rio a todos os programas no senti
do de manter e de ampliar seu de
sempenho e sua produção científica.
Queremos seguir formando os me
lhores mestres e doutores do Estado.

Por fim, relembro que a partir do dia
24 teremos a Semana do Servidor,
um momento muito esperado pela
nossa comunidade. Há várias novidades este ano como concurso de
fotografias, homenagem aos que se
aposentaram recentemente, cursos,
visitas técnicas. Ainda há vagas para
as atividades e é uma grande opor
tunidade de integração e valorização
daqueles que fazem o dia a dia da
Instituição.
Lembrem que grandeza da UFPR
deve ser sempre celebrada e relem
brada.
Que tenhamos uma boa semana e
um bom feriado.
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.

