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A aprovação do novo Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 
pelo Conselho Universitário da 
UFPR marcou o fim de um longo 
processo de debates em torno das 
diretrizes que a instituição terá nos 
próximos quatro anos. Iniciado em 
abril, a construção do documento 
envolveu todos os setores e pró-
-reitorias da universidade em um 
processo de diálogo constante com 
a comunidade acadêmica.

O documento é o instrumento que 
estabelece as metas e objetivos 
estratégicos para todas as áreas da 
UFPR nos próximos anos. O pró- 
reitor de Planejamento, Orçamento 
e Finanças, Fernando Mezzadri, des-
taca que é a partir destas diretrizes 
que é possível estabelecer políticas 
de governanças mais transparentes 

cuja implementação possa ser 
acompanhada pelos gestores.

Uma das novidades do plano é 
a formação de uma comissão 
de acompanhamento que será 
implementada em 2018. Segundo 
Mezzadri, a comissão será o meio 
pelo qual a comunidade universitária 
poderá controlar a implementação 
dos objetivos estabelecidos no PDI.

O pró-reitor destaca, ainda, que pela 
primeira vez o documento inclui 
um Plano Pedagógico Institucional 
(PPI), que aborda de forma unifi-
cada o planejamento educacional 
da instituição. “É por meio deste 
instrumento que podemos fomentar 
o que é o nosso foco principal: a va-
lorização do tripé ensino, pesquisa e 
extensão” afirma.

NOVO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
TRAÇA AS DIRETRIZES DA UFPR PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Além do PPI, outros documentos específicos também compõem o PDI, como 
o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(PDTIC). Com a emergência de novas tecnologias de informação, a universi-
dade tem como prioridade a utilização destas inovações para se tornar mais 
eficiente. O PDI é um documento público e em breve estará disponível para 
consulta.

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/novo-plano-de-desenvolvimento-institucional-traca-as-diretrizes-da-ufpr-nos-proximos-anos/
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Abertas as inscrições para a  
XI Jornada de Sociologia da Saúde 

Estão abertas até esta terça-feira, 14 de 
novembro, as inscrições para a XI Jornada 
de Sociologia da Saúde – Território, Rede e 
Atenção Básica da Saúde, que acontece no 
dia 17. A Jornada é promovida pelo Grupo 
de Pesquisa em Sociologia da Saúde (CNPq/
UFPR) e o Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia da UFPR. O evento é gratuito e 
aberto a professores, pesquisadores e estu-
dantes interessados nos estudos da relação 
entre Ciências Sociais e Saúde. Mais informa-
ções no link abaixo.

Professor da Universidade de Shinshu 
fará palestra na UFPR 

O professor Kiyoshi Tanaka, da Universidade 
de Shinshu, no Japão, vai ministrar uma pales-
tra, no próximo dia 24, sobre as possibilidades 
de mobilidade com a instituição japonesa. A 
atividade marca o início do acordo de coope-
ração entre a Universidade Federal do Paraná 
e Universidade de Shinshu, que será assinado 
na mesma data. A programação é aberta ao 
público e acontece das 9h às 11h, no auditório 
do prédio da Administração do Centro Politéc-
nico (1° andar).

III Simpósio de Biologia Celular e Molecular abre inscrições para resumos

Estudantes têm até dia 30 de 
novembro para avaliar a UFPR

A pesquisa de autoavaliação insti-
tucional da UFPR é um instrumento 
que visa oferecer a docentes e ges-
tores da instituição subsídios para a 
melhoria contínua da universidade. 
Por isso, a participação de todos os 
segmentos da comunidade acadêmi-
ca é fundamental. 

Os estudantes podem preencher o 
questionário no link abaixo. 

Estão abertas as inscrições para o III 
Simpósio de Biologia Celular e Mole-
cular, promovido pelo Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Celular e 
Molecular da UFPR. O evento acon-

tece entre os dias 4 e 7 de dezembro 
no Setor de Ciências Biológicas e tem 
por objetivo promover a discussão 
científica e acompanhar o andamen-
to dos projetos de doutorado do 

programa. O evento é gratuito, mas 
os interessados deverão enviar até 
o dia 20 de novembro um resumo 
do trabalho com no máximo 250 
palavras através de formulário online. 

Após este prazo, caso haja vagas 
disponíveis, o Simpósio será aberto 
ao público. 

Formulário online pelo link >

http://www.humanas.ufpr.br/portal/sociologiasaude/x-jornada-de-sociologia-da-saude-medicalizacao-da-vida/
http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZuVBY-w871r5qpIpj5v4zTI7xRJfpxfyNaAhz0LNv7SCjww/viewform
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Novo Sistema de Gestão para 
a pós-graduação garante mais 
transparência 

Mais simples, ágil e seguro para o universo 
acadêmico e científico da UFPR. Esse é 
o conceito da nova versão do Sistema 
Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA 
3.0 da universidade. O objetivo é garantir 
a transparência e organizar as informações 
dos programas de pós-graduação da UFPR 
de forma dinâmica e ágil, ou seja, por meio 
da inteligência artificial, garantir atualizações 
em tempo real por meio da integração entre 
sistemas internos e externos à instituição. 
Desenvolvido internamente pela UFPR, 
o software tem uma base livre, o que o 
torna flexível e independente de licenças e 
pagamentos para seu uso, além disso, foi 
totalmente desenhado para atender às de-
mandas da própria instituição nos seus três 
eixos centrais: pesquisa, ensino e extensão.

Projeto que oferece apoio emocional para estudantes da UFPR 
passa a atender no Setor de Ciências Biológicas 

Os atendimentos no novo local acontecem todas às sextas-feiras, das 9h30 
às 15h30, na sala da Assessoria a Projetos Educacionais e de Comunicação 
(terceiro piso, próximo ao Departamento de Bioquímica). Não é preciso 
agendar horário. Os plantões no Prédio Histórico da UFPR continuam acon-
tecendo das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, no Centro de Psicologia 
Aplicada (CPA).

Revista do Programa de Pós-Graduação em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento é aceita em banco de dados 
internacional da Web of Science

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente – DeMA– da Universidade 
Federal do Paraná integra agora o banco de dados internacional de 
indexação Emerging Sources Citation Index (ESCI) da Web of Science. A 
publicação pertence ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente 
e Desenvolvimento. A DeMA já publicou 49 edições, alcançando mais de 
1 milhão e 800 mil acessos. A revista e outras publicações da UFPR estão 
disponíveis na Biblioteca Digital de Periódicos (BDP).
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Escritórios de alunos egressos 
de Arquitetura e Urbanismo 
conquistam primeiros lugares 
em concurso

Três escritórios de arquitetura, forma-
do por egressos da UFPR – Estúdio 
41, Okabaiasse e Grifo Arquitetura 
– foram premiados no Concurso 
Público Nacional de Projeto de 
Urbanismo e Arquitetura do Setor 
Habitacional Pôr do Sol da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal (CODHAB-DF). 
Segundo a professora Eneida Kuchpil, 
do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo, o reconhecimento dos 
profissionais formados na universi-
dade é de extrema importância no 
panorama da arquitetura brasileira.

Projeto da UFPR proporciona acesso 
a documentos e informações sobre a 
Reforma Luterana

Em celebração aos 500 anos da Reforma 
Luterana, a iniciativa dokumente.ufpr.br e o 
projeto dbp digital – ambos com participação 
da Universidade Federal do Paraná – em par-
ceria com o Instituto Histórico IELB de Porto 
Alegre, proporcionam acesso a documentos 
e informações sobre as comemorações que 
aconteceram no Brasil em 1917, por ocasião 
dos 400 anos da Reforma. 

O material pode ser acessado pelo link >

Na Hemeroteca Digital de Periódicos, 
 encontram-se cinco edições especiais, do 
Evangelisch-Lutherisches Kirchenblatt für 
Süd-Amerika. Acesse pelo link abaixo.

Provar-UFPR oferece 344 vagas 
para graduados há pelo menos 
dois anos, quem busca nova 
habilitação e ex-alunos

Está aberta a oportunidade para que 
os candidatos externos concorram 
a 344 vagas de graduação pelo 
Processo de Ocupação de Vagas 
Remanescentes (Provar) da UFPR. 
Os editais contemplam candidatos 
que estão nas seguintes situações: 
graduados há pelo menos dois anos, 
graduados que procuram outra ha-
bilitação no seu curso e ex-alunos da 
UFPR que não concluíram o curso. 
As inscrições podem ser feitas até as 
23 horas do dia 27 de novembro e as 
taxas custam de R$ 80 a R$ 160. A 
seleção terá como base a análise do 
histórico escolar de graduação.

Mais informações, pelo link >

http://dokumente.ufpr.br/pt-br/documentacao.html
https://sibihomologa.c3sl.ufpr.br/dokumente/pt-BR/collections/1884/49406
http://www.prograd.ufpr.br/portal/provar/)
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http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/como-doar-o-corpo-para-uma-universidade-depois-de-morrer/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/edicoes/v/vestiba-procura-por-cursos-semipresemciais-esta-crescendo/6261354/
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http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/11/1932738-perpetuacao-de-clas-na-politica-do-parana-e-estudada-em-universidade.shtml
https://www.correiodolitoral.com/23333/ufpr-debate-desenvolvimento-territorial-sustentavel
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O professor Carlos Ricardo Soccol, 
do Departamento de Engenharia 
de Bioprocessos e Biotecnologia, 
está entre os 14 pesquisadores bra-
sileiros homenageados com o II 
Prêmio Cientistas e Empreendedor 
do Ano do Instituto Nanocell, que 
também agraciou uma empresa da 
área de biotecnologia. Os vencedo-
res foram indicados pela comunida-
de científica e depois submetidos à 
votação pela internet, da qual par-
ticiparam mais de 50 mil pessoas, 
segundo os organizadores.

Neste ano, as premiações fo-
ram divididas em seis categorias: 
Agro&Industrial, Produtos Naturais, 
Doenças Emergentes, Saúde 

Mental, Biologia Sintética, Química 
Fina de Materiais e mais uma de 
Empresas de Biotecnologia. 

Carlos Soccol é graduado em 
Engenharia Química, mestre em 
Tecnologia de Alimentos pela 
UFPR e doutor em Engenharia 
Biológica /Engenharia Enzimática, 
Microbiologia e Bioconversão, 
pela Université de Technologie de 
Compiègne e Institut ORSTOM/IRD 
(França). O pesquisador também é 
Doutor Honoris Causa da Université 
Blaise Pascal-França, Prof. HDR da 
Univesité Aix- Marseille-França e foi 
eleito membro titular da Academia 
Brasileira de Ciências na área das 
Engenharias em 2013.

Sua produção científica já foi re-
conhecida com diversos prêmios 
e títulos, entre eles: Best Scientific 
Achievement of the Year 2001 by 
Ministry of Sugar of Cuba (MINAZ); 
Outstanding Scientist Award- 
5th International Conference on 
Industrial Bioprocesses, Taipei-
Taiwan, em 2012; Prêmio Henri 
Nestlé em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, em 2014 e Medalha 
Polytech pela Reseau Écoles d’In-
génieurs de France, em 2015.

PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE  
BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA RECEBE PRÊMIO  
CIENTISTAS DO ANO DO INSTITUTO NANOCELL

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/professor-do-departamento-de-engenharia-quimica-recebe-premio-cientistas-do-ano-do-instituto-nanocell/
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O momento é tenso, é de ataque 
ao serviço público, é de luta e é de 
resistência. Justamente por isso, é 
preciso ter absoluta clareza sobre 
as posições que cada um de nós 
assume e as razões efetivas que as 
suportam.

Tivemos que tomar decisões difí-
ceis nos últimos dias. Ainda que 
discordemos e lamentemos a ar-
gumentação jurídica utilizada pelo 
Supremo Tribunal Federal a respei-
to do direito de greve de servidores 
públicos, é papel da Reitoria ser 
transparente e alertar que não pode 
deixar de considerar uma determi-
nação vinculante da mais alta corte 
do País.

O cenário é complexo, mas exige 
ao menos duas coisas importantes. 
A primeira é a lucidez de análise 
necessária, que deve avaliar a no-
vidade do contexto que vivemos 
e como as posições que temos 
devem se confrontar com o duro 
cenário do plano institucional e ad-
ministrativo. Precisamos ter espírito 
institucional para conseguirmos nos 
mover nos espaços estreitos em 
que nos encontramos nesses tem-
pos difíceis. Ter coragem às vezes 
pode significar demonstrar respon-
sabilidade.

A segunda é solidariedade. Não 
tenho dúvidas que diante dos ata-
ques que a Universidade e o serviço 
público estão sofrendo, todos te-
mos que nos engajar. 

AS UNIVERSIDADES E SUAS 
ADMINISTRAÇÕES SÃO VÍTIMAS 
DESSE TEMPO HISTÓRICO, COMO 

OS SERVIDORES TAMBÉM SÃO. 
PRECISAMOS ESTAR JUNTOS. 
SINDICATOS, UNIVERSIDADES, 

ANDIFES E AS BASES DOCENTE, 
DISCENTE E DOS TÉCNICOS. 
DIVIDIR AGORA FORTALECE 

QUEM NOS ATACA. 

Nesse espírito, portanto, é que a 
atual gestão da Universidade se 
coloca aberta e solidária para o diá-
logo permanente, para a negocia-
ção contínua e para a avaliação 
conjunta desse momento de crise e 
de luta.

Ricardo Marcelo Fonseca - reitor
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