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Candidatos aprovados na primeira 
fase do vestibular 2017/2018 da 
UFPR fizeram neste domingo e se-
gunda-feira as provas da segunda 
fase. Dos 13.323 candidatos convo-
cados, 724 (o equivalente a 5,43 %) 
não compareceram.

Entre os candidatos convocados 
para a segunda fase estão 436 
“treineiros” (geralmente alunos do 
ensino médio que estão fazendo o 
vestibular por experiência). 

A segunda fase do processo 
seletivo começou no domingo 
com a prova de Compreensão e 

Produção de Textos, comum a 
todos os candidatos. Na segunda-
feira, foram aplicadas as provas de 
Habilitação Específica para aqueles 
que desejam ingressar nos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, Design 
Gráfico ou Design de Produto.

O resultado da segunda fase deve 
ser divulgado no dia 12 de janeiro 
de 2018. O Vestibular 2017/2018 é 
o maior da história da UFPR em 
número de candidatos – 0,3% a 
mais que no ano passado, quando 
houve 54.992 candidatos para 
5.494 vagas.
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CAPA promove mesa redonda para 
desmistificar publicações acadêmicas

O Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) 
promoverá nesta quarta-feira, 29 de novembro, uma mesa 
redonda com editores de vários periódicos nacionais e 
internacionais  para debater e  desmistificar o processo 
de publicações acadêmicas. O intuito do evento é ajudar 
a tornar mais transparentes as etapas e procedimentos 
de submissão e análise de artigos, compartilhando expe-
riências. O evento ocorrerá  das 14 às 19 horas, no Setor 
de Educação Profissional e Tecnológica – SEPT e também 
será transmitido ao vivo pela UFPR TV. 

Abertas inscrições de resumos para o XII Bienal do 
Colóquio de Transformações Territoriais

Estão abertas as inscrições para a XII Bienal do Colóquio de 
Transformações Territoriais, que acontecerá entre os dias 8 e 
10 de agosto de 2018 na cidade argentina de Bahía Blanca. O 
evento é promovido pela Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu (AUGM) e tem por objetivo reunir pesquisadores e es-
tudantes de pós-graduação de diversas áreas para debater o tema 
“Questões e desafios nas territorialidades emergentes”, buscando 
unir academia, gestão pública e sociedade civil em propostas de 
ação sobre o território.

Os interessados em expor trabalhos no evento deverão enviar até 
o dia 1° de dezembro um resumo estendido.

Mais informações, acesse >

CONTINUA >>>

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/eventos/abertas-inscricoes-de-resumos-para-o-xii-bienal-do-coloquio-de-transformacoes-territoriais-ate-1-de-dezembro/
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Unidade Escola recebe inscrições para 
palestra sobre Lúpus Eritematoso 
Sistêmico

A Unidade Escola – Promoção de Saúde pro-
move a palestra “Lúpus Eritematoso Sistêmico 
– aspectos da doença e tratamento”. No even-
to, serão abordadas questões sobre a doença, 
causas, diagnóstico e tratamento. A palestra 
será ministrada pela professora, farmacêutica 
e doutora em Ciências Farmacêuticas Helena 
Lobo. Para participar, é preciso fazer a inscri-
ção, gratuita, no site. As vagas são limitadas. 

Inscrições no site, acesse >

Estudantes têm até o dia 30 para res-
ponder à pesquisa de avaliação da 
UFPR

Alunos da UFPR que ainda não participaram 
da pesquisa de avaliação interna da institui-
ção têm até o próximo dia 30 para responder 
ao questionário. A participação é importan-
te para fornecer à universidade subsídios para 
o planejamento de ações nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão. Esta é a segunda etapa 
da avaliação institucional anual. A primeira, em 
outubro, foi aberta a professores e técnicos 
administrativos.

Para responder ao questionário, acesse >

Inscrições abertas para o V Encontro 
do PPG-Microbiologia, Parasitologia e 
Patologia da UFPR

O Programa de Pós-Graduação em Microbio-
logia, Parasitologia e Patologia (PPGMPP) da 
UFPR promove entre os dias 5 e 8 de dezem-
bro a quinta edição do Encontro do PPGMPP. 
O evento acontecerá no Departamento de Pa-
tologia Básica e celebra os 15 anos de existên-
cia do programa, reunindo palestras de pro-
fessores do setor de Biológicas, minicursos e 
sessões técnicas, além de apresentações orais 
e exibição de pôsteres de alunos da Pós-Gra-
duação. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo site. 
 
Para se inscrever, acesse >

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewfO7iAl8lZDG0QFI8LhoIGMkJ4EKznklcwhtPomk1dzGpmQ/viewform
http://unidadeescolapalestras.blogspot.com.br/
http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/
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Dia de Campo aborda sistemas 
integrados e sustentabilidade de 
produção

Encurtar a distância do conhecimento pro-
duzido na UFPR em relação aos produtores 
rurais foi um dos objetivos do 3º Dia de 
Campo em Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária, que aconteceu no último dia 22 
na Fazenda Experimental Canguiri da UFPR. O 
evento, que contou com cerca de 120 partici-
pantes, teve como público professores e estu-
dantes de ciências agrárias, lideranças rurais, 
produtores agrícolas em geral, profissionais e 
empresas da área.

CONTINUA >>>

Pesquisa aponta UFPR como segunda 
universidade do Brasil em depósitos de 
patentes ligadas a tecnologias verdes

Uma pesquisa de mestrado desenvolvida por 
meio de um convênio entre o Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)  aponta a Universidade Federal do 
Paraná como a segunda colocada em número 
de depósitos em tecnologias ambientais, atrás 
apenas da Unicamp. O estudo é baseado na 
análise de documentos de patentes relaciona-
dos a tecnologias verdes, depositados por 21 
universidades públicas brasileiras.

Crise provocada por cortes no orça-
mento das universidades federais é 
debatida na Câmara dos Deputados

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, 
participou, em Brasília, de um debate sobre 
os problemas decorrentes dos cortes nos 
recursos destinados às universidades federais 
e à área de ciência e tecnologia. O encontro, 
que reuniu representantes de várias entidades e  
instituições públicas de ensino superior, ocorreu 
na Comissão Geral formada no Plenário da 
Câmara dos Deputados para tratar do tema. O 
debate foi proposto pela presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa das Universidades 
Federais, deputada Margarida Salomão (PT-
MG), que pediu aos parlamentares a apresenta-
ção de emendas impositivas para suplementar 
o valor destinado à educação.
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Procuradora da UFPR recebe homenagem “Personalidade 
Afro-Paranaense”

Dez mulheres receberam o diploma de “Personalidade Afro-Paranaense” do 
Governo do Estado do Paraná. Entre as homenageadas do evento está Dora 
Lucia de Lima Bertulio, Procuradora da Universidade Federal do Paraná. A 
Procuradora participou ativamente dos processos de implementação de 
programas de ação afirmativa para inclusão de população negra no Ensino 
Superior e mercado de trabalho. Bertulio também colaborou com a imple-
mentação das cotas nas Universidades Federais de Alagoas, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Sergipe e instituições 
estaduais do Paraná.

UFPR mantém plataforma de dados on-line para pesquisas 
sobre educação

Pesquisadores, estudantes, profissionais da educação, jornalistas e outros 
interessados em dados educacionais podem acessar gratuitamente uma 
plataforma on-line que a Universidade Federal do Paraná mantém desde se-
tembro do ano passado. O site do Laboratório de Dados Educacionais reúne 
dados e indicadores da educação básica e superior, detalhados por estados, 
municípios e escolas. A ferramenta foi desenvolvida pelo Núcleo de Políticas 
Educacionais (NuPE), do Setor de Educação, e pelo Centro de Computação 
Científica e Software Livre (C3SL), do Setor de Exatas da UFPR.

CONTINUA >>>



NOTAS
SEMANA UFPR | 27 NOV 2017

UFPR está entre as primeiras universidades do país a usar 
simuladores virtuais no ensino e aprendizagem da anatomia

Os alunos do curso de Medicina do campus Toledo da UFPR terão sua 
formação complementada, a partir do próximo semestre, com o uso de 
uma tecnologia disponível em poucas universidades brasileiras. São mesas 
digitais para estudos anatômicos virtuais, que permitem fazer desde o 
diagnóstico até o planejamento e a simulação de procedimentos cirúrgicos.
Na semana passada a equipe do curso recebeu treinamento durante dois 
dias para o uso de novas mesas. O novo recurso, com tecnologia 3D, é uma 
forma nova de estudar anatomia, uma vez que permite criar, por meio de 
dados, condições similares a casos clínicos de pacientes. 

Professora de universidade italiana visita a UFPR

A UFPR recebeu no último dia 22 a visita da professora Paula Sinibaldi, da 
Universidade de Roma Tor Vergata (Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”), da Itália. As duas instituições têm um acordo de cooperação 
envolvendo o curso de Direito, Nutrição, Educação Física e as áreas de 
saúde. Em reunião, representantes das universidades discutiram a renovação 
do acordo e a inclusão de outras atividades de áreas mais abrangentes e 
interdisciplinares.
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http://www.ufpr.br/portalufpr/ufpr-na-midia/
https://www.bemparana.com.br/noticia/538188/alunos-da-ufpr-oferecem-aulas-gratuitas-para-aprovados-na-1a-fase-do-vestibular
http://www.bemparana.com.br/noticia/538592/ufpr-e-a-segunda-no-ranking-de-depositos-de-patentes-ligadas-a-tecnologias-verdes
http://www.blogdaluciane.com.br/2017/11/centro-de-estudos-do-mar-participa-de-projeto-nacional-que-monitora-fauna-marinha-e-ja-atendeu-4-500-animais-encalhados/
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Cerca de 4.500 animais encalhados 
na faixa de praia do litoral para-
naense – 90% deles encontrados 
mortos – foram atendidos por pes-
quisadores da Universidade Federal 
do Paraná nos 27 primeiros meses 
do Projeto de Monitoramento de 
Praias da Bacia de Santos (PMP-
BS). Formado por 56 integrantes, 
o grupo multidisciplinar faz o 
monitoramento diário da região – 
um trabalho que é desenvolvido 
simultaneamente em vários estados 
brasileiros e conduzido como condi-
cionante ambiental pelo Ibama.

A UFPR faz parte de uma coalizão 
de 14 instituições que atuam em 

colaboração para cobrir 800 
quilômetros de praia entre Laguna-
SC a Ubatuba-SP. No Paraná, o 
PMP-BS é executado pelo Centro 
de Estudos do Mar da UFPR, por 
meio do Laboratório de Ecologia e 
Conservação desde 2015.

O trabalho envolve a avaliação e o 
atendimento veterinário a animais 
encontrados vivos pelas equipes. 
Os animais mortos passam por 
necropsia para identificação da 
causa da morte e da condição de 
saúde do indivíduo pré-morte. Os 
resultados das análises realizadas 
podem apontar se houve ligação 
com atividades humanas, como 

pesca, colisão com embarcações e 
até contaminação por óleo.

O monitoramento é diário na parte 
continental do litoral do Paraná e 
em praias expostas da Ilha do Mel. 
Além disso, há ações semanais 
em praias das ilhas das Peças e 
Superagui.

O projeto, que também acontece 
nas Bacias Potiguar e de Campos, é 
considerado inédito no mundo, pela 
intensidade de esforço de monito-
ramento e qualidade de dados ge-
rados, principalmente com enfoque 
em espécies marinhas ameaçadas 
de extinção.

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR PARTICIPA DE PROJETO 
NACIONAL QUE MONITORA FAUNA MARINHA E JÁ ATENDEU 
4.500 ANIMAIS ENCALHADOS

http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/centro-de-estudos-do-mar-participa-de-projeto-nacional-que-monitora-fauna-marinha-e-ja-atendeu-4-500-animais-encalhados/
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CHEILA DE FÁTIMA SERUR FRONZA – Pedagogia

Ex-professora de Contabilidade e Técnicas Comerciais, 
Cheila conquistou posição de respeito no magistério, 
na sua área. Atualmente, atua como contadora.

“Sou suspeita para falar da UFPR. Sua importância na 
minha vida foi fundamental – e imensa. Fui colocada 
ao lado de grandes professores e pesquisadores e 
recebi a semente transformadora do conhecimento. 
Fui contagiada pelas ideias dos meus mestres e 
pelos sonhos que compartilhei, por quatro anos, com 
meus colegas. A UFPR era o berço dos expoentes 
do pensamento, onde entravam os melhores alunos. 
Esta Universidade é a minha casa. É uma fábrica de 
sonhos, que me acolheu e me inspirou. Todos os anos, 
desde que nossa turma se formou, há 41 anos, nós nos 
reunimos para festejar, no mês de dezembro, nossa 
formatura”.

#UFPR105ANOS – A UFPR E EU
A Universidade Federal do Paraná completa 105 anos no dia 19 de dezembro. 
Uma longa história, que influenciou e mudou a vida de milhares de pessoas. Para 
celebrar, nas próximas semanas o portal da UFPR está publicando depoimentos de 
pessoas que têm ou tiveram vínculo com a universidade em algum momento.

JOSÉ LANDI DE SOUZA MELLO – Engenharia Mecânica

José Landi tem uma longa atuação como engenheiro mecânico, 
tanto no setor público quanto no privado. Foi também professor na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Hoje, aposenta-
do, estuda Geografia na UFPR.

“Sou da quarta turma de Engenharia Mecânica, em 1967. Foi a primeira 
turma que fez o curso completo no Centro Politécnico. Era um tempo 
de grande recessão. Mas, apesar dela, todos os colegas que fizeram o 
curso acabaram sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, em parte 
pelo conceito sério que a Engenharia Mecânica da UFPR tinha. Eu, por 
exemplo, fiquei 18 anos na mesma empresa e só saí de lá porque me 
convidaram para participar do projeto Itaipu Binacional, empresa onde 
fiquei até 2001. Devo muito à UFPR. E , agora, voltei para cá. Estou 
cursando o segundo período de Geografia porque, depois que me apo-
sentei, percebi que não era tempo de me acomodar. Foi um desafio que 
aceitei para manter a cabeça ativa e a vitalidade. É uma grande alegria 
voltar para a nossa UFPR”.
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Depois de um ano extremamente 
difícil para as universidades pú-
blicas federais, infelizmente nos 
defrontamos com perspectivas 
pouco animadoras para 2018. Em 
comparação com 2014, o orçamen-
to proposto pelo governo federal 
é 20% menor para custeio e 90% 
menor para investimentos.

Na semana passada, integrei um 
grupo de reitores e dirigentes de 
entidades ligadas ao ensino público 
superior que foi a Brasília com a 
missão de esclarecer e sensibilizar 
deputados federais a respeito do 
tema. Transformada em Comissão 
Geral, a Câmara dos Deputados 
debateu os cortes para o ensino 

superior e para a área de ciência e 
tecnologia.

O cenário preocupante nas uni-
versidades foi relatado pelos pre-
sidentes da Andifes, da Fasubra e 
da Andes, que destacaram o papel 
central dessas instituições para o 
futuro do País. Representantes da 
Proifes e da UNE também estive-
ram presentes.

Também em Brasília, participei de 
reunião da Andifes, durante a qual 
manifestei minha postura solidária 
às reivindicações dos servidores 
técnico-administrativos em greve e 
destaquei a necessidade de buscar 
critérios flexíveis para a negociação 

“Também em Brasília, 
participei de reunião da 
Andifes, durante a qual 
manifestei minha pos-
tura solidária às reivin-
dicações dos servidores 
técnico-administrativos 
em greve e destaquei a 
necessidade de buscar 
critérios flexíveis para 
a negociação com a          

categoria.”

com a categoria. Embora  o raio de 
ação das Reitorias seja pequeno, 
dadas as manifestações do STF e 
da AGU sobre o tema, é imprescin-
dível que o diálogo prevaleça nessa 
situação, na busca da solução mais 
adequada. 

Por fim, destaco que na semana 
passada tivemos a última edição 
do ano do ciclo de debates UFPR 
Pensando o Brasil – desta vez 
tratando da violência de gênero. 
O ciclo será retomado em 2018. 
Queremos continuar dando a nossa 
contribuição para o debate dos 
grandes temas do Brasil.

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.


