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SEMANA UFPR
CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INCLUSÃO,
POLÍTICAS AFIRMATIVAS E DIVERSIDADE COLOCA
UFPR NA VANGUARDA DA DEFESA DA CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS
O Conselho de Planejamento e
Administração (Coplad) da UFPR
aprovou no dia 29 de novembro,
por unanimidade, a criação da
Superintendência de Inclusão,
Políticas Afirmativas e Diversidade
(Sipad), unidade executiva central
vinculada ao Gabinete da Reitoria
que tem como missão propor,
fortalecer e concretizar políticas
de promoção de igualdade e de
defesa dos direitos humanos.
“É um momento que engrandece
a universidade”, disse o reitor da
UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca.
Ele lembrou que a implantação
de uma superintendência para

gerir exclusivamente as demandas
relativas a direitos humanos, diversidade e diferença na comunidade
universitária coloca a UFPR na
vanguarda brasileira, já que é a
primeira instituição de ensino a dar
essa relevância à temática.
O reitor destacou que a criação da
unidade foi precedida de amplo
diálogo com a comunidade universitária. “Ao longo deste ano nomeamos uma comissão para conversar
com todos os grupos e movimentos envolvidos nesta pauta. Houve,
ainda, diálogo com os setores das
bancadas de técnicos administrativos e discentes”, afirmou.

A Sipad atuará para buscar o desenvolvimento de ações afirmativas; o
reconhecimento da diferença e da
diversidade; o atendimento aos direitos de pessoas com necessidades especiais, com deficiência, altas
habilidades/superdotação, surdos/
as, negros/as, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, povos
do campo, mulheres, LGBTIs, migrantes, refugiados/as, solicitantes
de refúgio ou portadores/as de acolhida humanitária, apátridas e o
 utros
grupos histórica e socialmente subalternizados, no âmbito acadêmico, pedagógico e institucional da
comunidade da UFPR.

“A Sipad atuará
para buscar o
desenvolvimento
de ações
afirmativas”
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Inscrições abertas para o V Encontro do PPGMicrobiologia, Parasitologia e Patologia
O Programa de Pós-Graduação em Microbiologia,
Parasitologia e Patologia (PPGMPP) da UFPR promove entre os dias 5 e 8 de dezembro a quinta edição
do Encontro do PPGMPP. O evento acontecerá no
Departamento de Patologia Básica e celebra os 15 anos de
existência do programa, reunindo palestras de professores
do setor de Biológicas, minicursos e sessões técnicas,
além de apresentações orais e exibição de pôsteres de
alunos da Pós-Graduação. As inscrições são gratuitas.

Farmácia Escola da UFPR promove Campanha
Nacional de Fotoeducação
Anualmente o curso de Farmácia da UFPR, assim como os de outras instituições de ensino superior, realiza a Campanha Nacional
de Fotoeducação com o objetivo de levar à comunidade informações sobre o uso correto de protetores solares e cuidados com a
pele. Neste ano, o tema da Campanha é “Orientações farmacêuticas na luta contra o câncer de pele”. O evento acontece nos dias 7
e 8 de dezembro, no pátio da Reitoria.
Mais informações, acesse >

Mais informações, acesse >

CONTINUA >>>
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Cerimônia de premiação da Olimpíada Paranaense de
Matemática 2017

Lançamento do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 3.0

Acontece no dia 8 de dezembro, às 14h30, a cerimônia de premiação da Olimpíada Paranaense de Matemática de 2017, realizada pelo Departamento de Matemática da UFPR e a Secretaria
de Estado da Educação. A OPRM teve neste ano mais de 4 mil
alunos participando da 1ª fase e foi coordenada pelo professor
Diego Otero, do DMAT/UFPR. O evento será realizado no Teatro
da Reitoria.

A Coordenadoria de Governança e Riscos (CGR) da Pró-Reitoria da PróReitoria de Planejamento, Orçamentos e Finanças (Proplan/UFPR) convida a comunidade acadêmica para o lançamento do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) 3.0 no próximo dia 15 de dezembro. Num primeiro momento, serão apresentadas estatísticas da pesquisa aplicada pela equipe da
CGR quanto ao sistema, seguida por um vídeo institucional e as novidades
da versão 3.0.
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NOTAS
UFPR instala novos paraciclos para a
comunidade universitária
Dez novos paraciclos – cada um com
capacidade para fixar duas bicicletas – foram
instalados na semana passada na UFPR.
São seis no campus da Reitoria e quatro no
Setor de Ciências Biológicas. Agora, no total,
os campi da UFPR em Curitiba possuem
aproximadamente mil vagas para bicicletas. De
acordo com a Suinfra, a intenção é ampliar os
estudos para inserção de novos paraciclos no
próximo ano, em locais com alta demanda.

Índice da Confederação de Empresas
Juniores coloca UFPR entre as 10
universidades mais empreendedoras
do País
A UFPR está entre as 10 instituições de ensino
superior mais empreendedoras do País, segundo levantamento feito pela Confederação
Brasileira de Empresas Juniores. Esta é a
segunda edição do Índice das Universidades
Empreendedoras. Para elaborar o ranking
foram ouvidos mais de 10 mil estudantes nas
27 universidades federais do País, e também
coletadas informações e dados de mais de 50
outras instituições de ensino superior. O índice
leva em conta indicadores ligados a infraestrutura, internacionalização, capital financeiro,
cultura empreendedora, inovação e extensão.

Conselho Universitário aprova moção
de apoio à greve dos servidores
técnico-administrativos
Em reunião na última quinta-feira (30), o
Conselho Universitário da UFPR aprovou
moção de apoio à paralisação dos servidores
técnico-administrativos das universidades federais. A moção classifica a paralisação como “um
movimento de luta e resistência à retirada de direitos inalienáveis e rejeita, no âmbito da UFPR,
ações de qualquer natureza que porventura
ameacem o efetivo exercício da democracia”.
Também foi aprovada uma moção em defesa
de um modelo nacionalista da indústria do
petróleo, do pré-sal e da justa distribuição dos
recursos em benefício da sociedade brasileira.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Pesquisadores em Farmacologia
e Bioquímica recebem menções
honrosas
Três pesquisadores das pós-graduações
em Farmacologia e Bioquímica da UFPR
receberam menções honrosas por seus
trabalhos nos últimos meses: os mestrandos
em Farmacologia Ana Maria Raymundi e
Jorge Luiz Dallazen e a pós-doutoranda
em Bioquímica Daniele Maria Ferreira. Ana
recebeu menção honrosa por sua análise
aos efeitos do canabidiol no tratamento do
estresse pós-traumático. Dallazen foi homenageado pelo trabalho intitulado “Investigações
adicionais de mecanismos antinociceptivos
e pronociceptivos da Acmella oleracea em
camundongos”. E Daniele recebeu menção
honrosa por sua pesquisa sobre a folha do
jambu no tratamento da colite ulcerativa, uma
doença inflamatória intestinal.

UFPR estabelece parceria com
Universidade de Shinshu
A UFPR assinou um acordo de cooperação
com a Universidade de Shinshu, no Japão. O
convênio estabelece uma parceria ampla em
todas as áreas das duas instituições. Após a
assinatura do acordo, os representantes da
instituição japonesa visitaram laboratórios de
nanotecnologia da UFPR no Centro Politécnico.

Sistema e-Mídia leva informação e
serviço para a comunidade nos restaurantes universitários
Entrou no ar na semana passada uma nova
ferramenta de comunicação da UFPR com
a comunidade universitária: o eMídia, uma
plataforma virtual que exibe notícias relevantes
sobre a universidade e informações de utilidade
pública em monitores de TV com 42 polegadas.
Na primeira etapa, foram instalados monitores
nos quatro restaurantes universitários de
Curitiba (Centro Politécnico, Setor de Ciências
Agrárias, Jardim Botânico e Reitoria). Na próxima etapa, em janeiro, o e-Mídia será instalado
nos quatro campi avançados da UFPR. A ferramenta fica disponível durante todo o horário de
funcionamento dos RUs. O conteúdo é gerado
pela Superintendência de Comunicação da
UFPR (Sucom).

CONTINUA >>>
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NOTAS
Encontro do Pacto Universitário de Educação debate direitos
humanos nas instituições de ensino

Aos 77 anos, matemático Jacob Palis Jr. recebe título
de doutor honoris causa da UFPR

No dia 24 de novembro a UFPR recebeu o I Encontro do Pacto Universitário
de Educação em Direitos Humanos no Estado do Paraná. O evento promoveu iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com instituições
de Ensino Superior que tem o objetivo de superar a violência, o preconceito
e a discriminação, e incentivar atividades educativas de promoção e defesa
dos direitos humanos. A data em que o Pacto celebrou um ano de existência
foi escolhida para realização de um balanço das ações praticadas no período. No encontro, instituições paranaenses de Ensino Superior relataram suas
experiências a partir da adesão ao programa.

O único título de doutor honoris causa concedido pela UFPR em
2017 foi recebido por Jacob Palis Jr. em uma cerimônia no Salão
Nobre do Campus Politécnico. O autor do pedido foi Yuan Jin
Yun, professor do Departamento de Matemática da UFPR, que
concluiu o doutorado em Matemática Aplicada pelo Impa em
1993. A concessão foi aprovada por unanimidade pelo Conselho
Universitário (Coun) pela Resolução 24/2014, em novembro de
2014. Palis Jr. é conhecido pela longevidade de suas pesquisas,
às quais se dedica há mais de 50 anos.

Abertas até 17/12 as inscrições para os programas de
monitoria 2018

Comitiva liderada pela Diretoria de Apoio aos Campi
Avançados visita o Setor Litoral

Fica aberto até 17 de dezembro o prazo para inscrição nos programas de monitoria. Nesta fase, os professores deverão cadastrar,
via intranet, os seus planos, nos quais informarão suas necessidades de monitores para o ano que vem. A novidade neste ano será
a possibilidade de registrar planos que contemplem mais de uma
disciplina e tenham vigência por mais de um ano.

Uma comissão organizada pelo diretor de Apoio aos Campi Avançados
da UFPR, Helton José Alves, visitou na semana passada o Setor Litoral.
Estiveram presentes a vice-reitora Graciela Ines Bolzon de Muñiz, o diretor
da Agência de Inovação, Carlos Yamamoto, o superintendente da Funpar,
João da Silva Dias, e a superintendente de Comunicação e Marketing da
UFPR, Luciana Panke. Os convidados apresentaram as estruturas e serviços desenvolvidas pelas respectivas áreas, com a intenção de aproximar a
administração central e as unidades da UFPR das iniciativas e oportunidades vinculadas ao Litoral do Paraná.

Mais informações, acesse >
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
PESQUISA APONTA UFPR COMO SEGUNDA UNIVERSIDADE DO
BRASIL EM DEPÓSITOS DE PATENTES LIGADAS A TECNOLOGIAS
VERDES
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
relacionados a tecnologias verdes,
depositados por 21 universidades
públicas brasileiras.
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

A pesquisadora Maguel Souza
Silva mostra em sua dissertação
que no período analisado – janeiro
de 2005 a dezembro de 2014 –,
a UFPR depositou 41 pedidos de

patentes relacionadas a tecnologias
verdes (13,9% do total), enquanto a
Unicamp depositou 45.
Os dados analisados pertencem
à base do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e compreendem o período entre os anos
de 2005 e 2014. O recorte temporal
foi escolhido em função da Lei de
Inovação – de 2004 e em vigor desde janeiro de 2005. Considera-se
que a alteração da legislação pode
ter gerado mudança de comportamento nas universidades.

“O destaque nacional da UFPR é
efeito de ações desenvolvidas há
anos, voltadas para disseminação
da cultura do trabalho intelectual.
Saímos de uma posição de coadjuvante no País e, agora, somos
referência na área”, avalia o coordenador de Propriedade Intelectual
da Agência de Inovação da UFPR,
Alexandre Lopes de Moraes.
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PERFIL
#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.
Ivonete Teixeira Rasera - Agronomia
Graduada em Agronomia pela UFPR em 1978, é empresária.
“Optei por Agronomia por ter origem na atividade agropecuária, em
Muzambinho (MG). O curso tem grande tradição na formação de profissionais, entre as diversas universidades do Brasil. Durante sua realização, o curso
me possibilitou começar a vida profissional fazendo estágio em uma empresa
do setor. Hoje, como empreendedora, criei uma empresa voltada à formação
profissional e à classificação de produtos agrícolas. Minha escolha pelo curso
me possibilitou retribuir à sociedade e ao agronegócio os conhecimentos e
treinamentos adquiridos, dando a milhares de pessoas condições de desenvolver suas atividades profissionais. Hoje, verificando a infraestrutura do Setor
de Ciências Agrárias e comparando-a com a época da minha graduação,
vejo que melhorou muito. A UFPR oferece uma infraestrutura que possibilita
aos alunos maior bagagem de conhecimento. Na nossa época, conseguimos
superar desafios e alcançar a plenitude da nossa realização profissional.
Agradeço muito à UFPR por tudo”.

Adriano Massuda - Medicina
Foi secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, secretário de
Saúde de Curitiba e secretário nacional de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do MS, entre outras funções na área pública. É professor licenciado do Departamento de Saúde Comunitária da UFPR e
faz pós-doutorado, como pesquisador-visitante, na área de inovaçao
em sistemas de saúde, na Universidade de Harvard (EUA).
“Eu me formei em Medicina em janeiro de 2004. Fiz residência na
Unicamp (Universidade de Campinas). Medicina não é um curso fácil.
Exige bastante dos estudantes. Mas o que acho que foi mais importante não foi o que aprendi no curso, mas a vivência no ambiente
universitário. Tive uma atuação importante no movimento estudantil.
Sem dúvida, esta possibilidade que o ambiente universitário oferece
além da sua formação específica foi bastante importante para a trajetória profissional que acabei optando, que foi algo fora do tradicional. Consegui, de certa forma, vencer a pressão social para fazer uma
área de especialidade com reconhecimento social. Optei por uma
área social e de medicina preventiva. Depois, eu me especializei na
gestão de saúde pública e em sistemas de saúde, que também estou
estudando agora, em Harvard. O ambiente da universidade federal
pública te permite isso. Voltando para a UFPR, espero contribuir para
que ela tenha ainda mais relevância nacional no debate dos sistemas
de saúde do Brasil e do mundo. Não podemos perder a dimensão de
que uma Universidade tem que formar cidadãos comprometidos com
o desenvolvimento deste País. Vejo isso na UFPR e uma capacidade
de captação de grandes inteligências. Temos que aproveitar bastante
a matéria-prima que temos, que é de alta qualidade”.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
A Superintendência de Inclusão,
Políticas Afirmativas e Diversidade
(Sipad) foi oficialmente criada
na semana passada, a partir
da aprovação do Conselho de
Planejamento e Administração
(Coplad). A UFPR é a única universidade federal com uma superintendência específica para promover
ações e discussões sobre os vários
temas que são afetos à essa nova
unidade. Estamos na vanguarda do
compromisso de promoção enfática dos direitos humanos.
O nascimento da SIPAD é resultado
de um diálogo amplo com os movimentos envolvidos com o tema, assim como com técnicos, docentes

e discentes estão envolvidos neste
trabalho. É para nós um motivo de
orgulho protagonizar uma gestão
que prioriza os eixos da inclusão e
dos direitos humanos e promove
mecanismos para balizar as ações
dentro da Universidade e também
servir de modelo para a sociedade.
Também temos uma outra novidade que afeta o importante tema
da pós-graduação “stricto sensu”.
O Conselho de Ensino e Pesquisa
(Cepe) aprovou a nova resolução
que regimenta essa área, atualizando nossas normas ao momento
atual (a resolução anterior era
de 2009) e proporcionando aos
colegiados dos programas mais li-

berdade para a tomada de algumas
decisões.
Lembro que todas as resoluções
aprovadas estão no site da
Secretaria dos Órgãos Colegiados
para ampla consulta.
Todos da comunidade acadêmica
sabemos que esses são dias de
bastante trabalho no encerramento
do semestre. Desejo uma semana
com tranquilidade para os encaminhamentos necessários para o
findar do ano.
Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor

ESTAMOS NA
VANGUARDA
DO COMPROMISSO DE
PROMOÇÃO
ENFÁTICA
DOS DIREITOS
HUMANOS.

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

