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UFPR REALIZA PRIMEIRA FASE DO VESTIBULAR 2017/2018
A Universidade Federal do Paraná
iniciou a semana fazendo parte da
história de vida de 49334 candidatos, que realizaram, no domingo, a
prova da primeira fase do Processo
Seletivo 2017/2018 para ingresso na
instituição. Estavam inscritos 55209
concorrentes, no entanto, 10,64% o equivalente a 5875 pessoas - não
compareceram ao primeiro dia de
prova.
Do total de faltantes, 4.746 foram
em Curitiba (9,75% dos 48.698 que
fizeram a prova na capital), 464 em
Toledo (17,48% de 2.655), 390 em
Jandaia do Sul (23,81% de 1.638),
144 em Palotina (12,74% de 1.130) e
131 em Matinhos (12,04% dos 1.088
que fizeram provas na cidade).

Antes do início das provas, às 14h,
o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, o
pró-reitor de Graduação, Eduardo
Barra, o coordenador do Núcleo
de Concursos, Mauro Belli, e a superintendente de Comunicação,
Luciana Panke, percorreram duas
salas de aula para desejar boa sorte aos candidatos. “Sabemos que
vocês se prepararam muito para
estar aqui. Hoje é um dia especial.
Tenham tranquilidade e confiança.
Queremos desejar a todos uma boa
prova. A UFPR recebe vocês, hoje,
de braços abertos”, disse o reitor
aos candidatos.

A segunda fase do Vestibular 2017/2018 da UFPR será
em 26 e 27 de novembro (com as provas, respectivamente, de Compreensão e Produção de Textos e de
Habilidades Específicas). 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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Abertas inscrições para Seminário
sobre Função Pública
Estão abertas até o dia 3 de novembro as
inscrições para o Seminário sobre Função
Pública, que a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas da UFPR (Progepe) promove
no dia 7, em parceria com a Escola de
Administração Fazendária – ESAF. O seminário visa conscientizar servidores da UFPR
e de outros órgãos públicos sobre a importância de se sentirem responsáveis pelo
Estado brasileiro e de buscar alternativas
modernas para que a máquina estatal
funcione melhor. O evento, no Auditório da
Progepe, terá como palestrantes os professores da UFPR José Henrique de Faria e
Liana Maria da Frota Carleial e o Juiz da 13ª
Vara da Fazenda Pública de São Paulo Luis
Manuel Fonseca Pires. As inscrições podem
ser feitas no link abaixo.

UFPR vai sediar simpósio
internacional sobre exame que
atesta proficiência em Língua
Portuguesa
Curitiba vai receber de 9 a 11 de novembro o IV Simpósio Internacional
Celpe-Bras, que reunirá pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, professores e coordenadores de postos aplicadores do exame
para obtenção do Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros. O simpósio está
sendo organizado pelo Centro de
Línguas e Interculturalidade da UFPR
(Celin), que é um dos 28 postos apli
cadores do exame no Brasil e o único
em Curitiba.

Campus de Ciênicas Sociais Aplicadas
recebe seminário internacional sobre
economia e complexidade
Entre os dias 7 e 10 de novembro acontece no
Campus de Ciências Sociais Aplicadas (Jardim
Botânico) o seminário internacional ‘Advances
in Economic Dynamics and Development:
Economics and Complexity’*. O evento, que
vai para sua quarta edição, é promovido pelo
Programa de Pós-Graduação em Economia da
UFPR e pelo grupo europeu ISIGrowth Project.
Além da UFPR, o encontro conta com a presença
de pesquisadores e professores da Universidade
de Campinas (Unicamp), das universidades italianas de Sant’Anna e L’aquila e da Universidade de
Sussex, no Reino Unido.
Mais informações, acesse >

Mais informações, acesse >

CONTINUA >>>
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Turma de mestrado em
Psicologia da UFPR promove
seminário sobre prematuridade
No próximo dia 13 de novembro, a
turma de mestrado em Psicologia
da UFPR promoverá na sala 200 do
bloco de Direito do Prédio Histórico a
segunda edição do Seminário sobre
Prematuridade. O evento será aberto
ao público e estudantes que pesquisam o tema podem submeter pôsteres
até o dia 12. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas no link abaixo.

Simpósio Internacional de
Geografia Agrária terá aula
pública no sábado
Com o intuito de reunir O Coletivo de
Estudos Sobre Conflitos pelo Território
e pela Terra (Enconttra) da UFPR realiza
até domingo (5) o VII Simpósio Internacional de Geografia Agrária (Singa 2017)
e o IX Simpósio Nacional de Geografia
Agrária. O evento reúne pesquisadores,
movimentos sociais e outros interessados
na construção de uma agenda conjunta
de pesquisas e ações de articulação
social. No sábado (4) pela manhã acontecerá o Singa na Rua, uma aula pública
aberta para a população, nas escadarias
do Prédio Histórico, na Praça Santos
Andrade.

Inscrições abertas para mestrado
em Desenvolvimento Territorial
Sustentável
Estão abertas as Inscrições para o Processo Seletivo 2018 do curso de Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável do Setor Litoral da UFPR. Os
interessados devem inscrever-se até o
dia 20 de novembro.
Mais informações, acesse >
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NOTAS
Editora UFPR disponibiliza
parte de seu catálogo em
formato digital gratuito
A Editora UFPR disponibilizou em
seu site 26 livros digitais para download gratuito. A maioria das obras já
conta com versão impressa (comercializada no site da Editora UFPR
e na Livraria UFPR) e agora passam a estar disponíveis na versão
digital. Os livros selecionados para
inaugurar a coleção digital abrangem as áreas de História, Sociologia,
Direito, Filosofia, Antropologia,
Meio Ambiente, Artes, Psicologia,
Educação. O objetivo é democratizar o acesso às obras da Editora,
que tem como missão apresentar à
sociedade, sob a forma de livros, o
conhecimento científico e cultural
produzido não apenas pela UFPR,
mas por pesquisadores nacionais e
internacionais.

PIBID: universidades
paranaenses e diretor da Capes
discutem mudanças em reunião
na UFPR
Representantes de universidades paranaenses com projetos no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), defenderam a manutenção do programa ao diretor de
Formação de Professores da Educação
Básica da instituição, Marcelo Câmara
dos Santos, durante reunião na Reitoria
da UFPR. As preocupações dizem respeito ao impacto de alterações na estrutura e na gestão do programa anunciadas recentemente pelo Ministério da
Educação (MEC). As instituições pediram que as novas regras não acarretassem descontinuidade do programa voltado ao incremento das licenciaturas.

Convênio estabelece parceria
entre UFPR e Universidade de
Huddersfield na área de Design
Com o objetivo de estabelecer uma
parceria de longo prazo, a Universidade
Federal do Paraná e a Universidade de
Huddersfield, na Inglaterra, assinaram um
convênio. A iniciativa surgiu a partir da
identificação de interesses em comum
na área de Design. O convênio abrange
visitas, mobilidade acadêmica e parcerias
em projetos de pesquisa e eventos. Há
também oportunidades de intercâmbio
mútuo de informações decorrentes de
pesquisa, além do intercâmbio de material acadêmico e de publicações.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Artigo de professores da UFPR
é premiado no Congresso Brasileiro
de Educação em Engenharia
O professores Júlio Gomes e Laila Valduga
Artigas, respectivamente do Departamento
de Hidráulica e Saneamento (DHS) e do
Departamento de Construção Civil (DCC),
foram premiados por um artigo apresentado
no XLV Congresso Brasileiro de Educação
em Engenharia (Cobenge/2017), promovido
pela Associação Brasileira de Educação em
Engenharia (Abenge). O evento aconteceu no
final de setembro, em Joinville (SC). O título
do artigo é “Avaliação da ausência de pré-
requisitos na retenção em disciplinas do curso
de Engenharia Civil da UFPR”.

Livro da Editora UFPR é um dos
finalistas do Prêmio ABEU 2017
A obra “Atlas Anatômico e Histológico do
Caranguejo-uçá”, publicada pela Editora
UFPR é uma das finalistas da categoria
Ciências da Vida do prêmio da Associação
Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu),
em sua edição de 2017. O livro tem como
autores Gisela Geraldine Castilho-Westphal,
Antonio Ostrensky, Diogo Barbalho Hungria,
Karin Cristina Escobar Yamashiro, Livia
Blanche e Walter Antonio Boeger.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
UFPR PARTICIPA DE PESQUISA QUE REVELA A DIVERSIDADE DE
PLANTAS DA AMAZÔNIA
A Amazônia abriga a maior floresta
tropical úmida do mundo, com valor
inestimável para a manutenção do
equilíbrio do planeta. Apesar da
inquestionável biodiversidade, não
se sabia ao certo o número de espécies de plantas conhecidas em suas
florestas, com estimativas variando
de dezenas a centenas de milhares
apenas para as angiospermas (plantas com flores).
Um levantamento detalhado, com
base em dados taxonomicamente
verificados a partir de coleções de
herbários e museus, foi realizado
por uma equipe de 44 cientistas
de países amazônicos, da Europa e
dos Estados Unidos. O resultado foi

publicado na revista Proceedings
of the National Academy of
Sciences em setembro deste
ano. O trabalho, liderado pelo Dr.
Domingos Cardoso, da Universidade
Federal da Bahia, e a pela Dra. Tiina
Särkinen, do Jardim Botânico Real
de Edimburgo, Escócia, teve a participação, dentre outros pesquisadores, do professor do Departamento
de Botânica da UFPR, Renato
Goldenberg.

número menor do que os apresentados em trabalhos publicados até
então.

O estudo revelou que a diversidade
conhecida de plantas com sementes
(angiospermas e gimnospermas)
na bacia amazônica abrange 14.003
espécies. Menos da metade dessas
espécies (6.727) são árvores, um

O trabalho publicado mostra o
papel fundamental dos catálogos
de espécies taxonomicamente
verificados por especialistas para
os estudos em biodiversidade.
“Sem essa base científica podemos

Os autores enfatizam que a publicação da lista não significa que a flora
amazônica já esteja completamente
conhecida. Muitas novas espécies
de plantas são descobertas todos
os anos, tanto no campo como em
herbários e museus, e grande parte
da vasta Amazônia continua pouco
conhecida ou mesmo inexplorada.

estar colocando em risco nossa
biodiversidade, patrimônio único e
insubstituível, simplesmente por falta de um conhecimento realmente
qualificado” explica Cardoso.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
No domingo acompanhei, pela primeira vez como reitor, o vestibular
da UFPR, que este ano teve 49.334
candidatos realizando a prova
da primeira fase. Foi uma alegria
saudar esses estudantes, cujas
inscrições reafirmam a confiança
da sociedade na nossa instituição
e na qualidade da formação que
oferecemos.
Acredito que grande parte do interesse em ingressar na UFPR vem do
fato de a Universidade jamais ter se
distanciado dos valores e princípios
que sempre orientaram sua história
centenária – nem mesmo diante da
grave crise que afeta as universidades federais nem da conjuntura
conturbada que vivemos, marcada

por ameaças a conquistas e direitos
históricos. Ao contrário, é preciso
que isso seja reforçado neste momento, que exige firmeza e posicionamento claro das instituições.
Uma mostra disso foi dada na
semana passada pelo Conselho
Universitário, ao aprovar por unanimidade moção em que manifesta
preocupação com a proposta de
estabelecer no sistema de ensino
do Estado do Paraná o Programa
Escola sem Partido.
Essa proposta, consignada no projeto de lei 606/2016, que tramita na
Assembleia Legislativa, atenta contra a liberdade de pensar, ensinar
e aprender, que tanto nos custou
recuperar no Brasil. Mais que isso,

como destaca a moção aprovada
pelo Coun, “institui sementes que
podem descambar até mesmo em
controle e perseguição”.
O DOCUMENTO É UMA
REAFIRMAÇÃO DO
COMPROMISSO DA UFPR
COM A LIBERDADE DO
ESPAÇO EDUCACIONAL E
COM A MANUTENÇÃO DE
UMA RADICAL PLURALIDADE
NO NOSSO AMBIENTE, QUE
DEVE CONTRIBUIR PARA UMA
CULTURA DE CADA VEZ MAIS
DIREITOS E DE CIDADANIA
MAIS QUALIFICADA: PLURAL,
LIVRE, SEM INTOLERÂNCIA OU
CENSURA.
Ricardo Marcelo Fonseca – Reitor

LEIA A ÍNTEGRA DA
MOÇÃO APROVADA
PELO COUN NO
LINK ABAIXO

Sucom-Superintendência de Comunicação e Marketing UFPR
(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br
Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.

