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UFPR lança disciplina transversal de Métodos
Estatísticos em Pesquisa Científica; inscrições vão
até o dia 16
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SEMANA UFPR
UFPR lança disciplina transversal de Métodos Estatísticos
em Pesquisa Científica; inscrições vão até o dia 16
Científica, que está com inscrições
abertas até 16 de março. Projeto
pioneiro no Brasil, as disciplinas
transversais abordam temas
comuns aos diferentes programas
de pós-graduação e são abertas
a alunos de todas as áreas de
conhecimento, o que contribui para
a racionalização dos recursos da
Universidade.

Depois do sucesso da primeira
edição – que atraiu mais de 500
alunos para as aulas de Escrita
Acadêmica em Inglês –, a UFPR
retoma neste semestre o projeto
das disciplinas transversais. Desta
vez, a disciplina ofertada é a de
Métodos Estatísticos em Pesquisa

As inscrições para o curso devem
ser feitas exclusivamente por meio
do sistema SIGA (portal do aluno
da UFPR), e são abertas a alunos
de todos os cursos de pós-graduação da UFPR. O aluno que quiser
cursar a disciplina deverá observar
as ”disciplinas disponíveis” e selecionar a disciplina de interesse, so-

licitando a matrícula. Já o docente
que tiver interesse em se inscrever
deverá acessar o portal do SIGA no
menu ”Disciplinas”.
Aulas começam dia 21
São 200 vagas na modalidade presencial e outras 200 na modalidade
remota – em que as aulas serão
transmitidas ao vivo, via internet,
com alta qualidade.
A aula inaugural será em 21 de março, a partir das 14h, no Anfiteatro
de Ciências Sociais Aplicadas, no
campus Botânico da UFPR, com
a presença do pró-reitor de PósGraduação, Francisco Mendonça. O
curso prossegue até 11 de julho de
2018.

“É um projeto pioneiro e inovador,
que faz parte do esforço da UFPR
para qualificar cada vez a formação
de seus alunos de pós-graduação”,
afirma Mendonça. O coordenador
do novo curso e do Laboratório
de Estatística e Geoinformação,
professor Paulo Justiniano Ribeiro
Junior, também participará da aula
inaugural, explicando o funcionamento e o conteúdo do curso.
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UFPR sediará XVII Congresso
Brasileiro e X Congresso Internacional
de Psicologia do Esporte e do
Exercício
O Programa de Pós-Graduação em Educação
Física da UFPR (PPGEDF), em parceria com
a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício (ABEPEEx),
sediará de 18 a 20 de abril o XVII Congresso
Brasileiro e X Congresso Internacional de Psicologia do Esporte e do Exercício (Conbipe).
Mais informações, acesse >

III Seminário Internacional de Políticas
Públicas para o Esporte acontecerá
em abril
O Núcleo de Estudos em Políticas Públicas
para o Esporte (Neppe) da Universidade
Federal do Paraná promove de 25 a 27 de
abril o III Seminário Internacional de Políticas
Públicas para o Esporte. A programação
do evento, que tem apoio do Ministério do
Esporte, inclui rodas de conversa e palestras
com profissionais brasileiros e estrangeiros
da área. O seminário acontecerá no Auditório
Prof. Ulysses de Campos, localizado no Setor
de Ciências Sociais Aplicadas. As inscrições
são gratuitas e podem ser realizadas no site
do NEPPE..
Inscrições no site, acesse >

Coro da UFPR apresenta espetáculo
Requiem de Dvořák
Em 2018 o Coro da UFPR completa 60 anos
de dedicação à pesquisa, estudo e difusão da
música erudita por meio do canto coral. Para
dar início às comemorações, o Coro abre sua
temporada oficial de espetáculos com a reapresentação de “Requiem” de Dvořák, de 12 a
15 de março no Teatro da Reitoria, 20h30. A
entrada é gratuita, mas pede-se uma uma caixa de leite longa vida ou em pó, para doação
ao Instituto Semeando a Paz.

Mais informações, acesse >
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NOTAS
Campus de Jandaia do Sul arrecada 3,7 toneladas de alimentos
na 5ª Semana de Recepção dos Calouros da UFPR

UFPR apresenta pesquisas sobre cidades inteligentes em
painel no Smart City Expo

O campus de Jandaia do Sul da UFPR arrecadou 3,7 toneladas de alimentos
na 5ª Semana de Recepção dos Calouros. As entidades beneficiadas com
as doações foram quatro: Asilo São Vicente de Paula, Associação Flor Arte
Vida, Fazenda da Esperança e Lar São Francisco de Assis. Além da coleta
de alimentos, a 5ª Semana de Recepção – promovida com o tema “Juntos
Voamos Mais Alto” – fez uma importante parceria com o Hemocentro de
Apucarana, que possibilitará aos estudantes a formação de cadastro de doador de sangue e de medula óssea. A iniciativa consolida o compromisso do
campus com a comunidade local, firmado desde a implantação da unidade,
em fevereiro de 2014

Um grupo de professores da Universidade Federal do Paraná apresentou
algumas das pesquisas relacionadas à temática das cidades inteligentes em
um painel no evento Smart City Expo. A programação aconteceu no espaço
do Vale do Pinhão. O painel abordou a importância da gestão da informação
em projetos de smart cities. Seis professores da instituição apresentaram
experiências em projetos, envolvendo diversas áreas.
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NOTAS
Pesquisadores da UFPR lançam e-book gratuito sobre
Jornalismo Político
Está disponível para acesso gratuito o e-book Estudos sobre Jornalismo
Político, lançado esta semana pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação
Política e Opinião Pública (CPOP) e o Grupo de Pesquisa em Comunicação,
Política e Tecnologia (PONTE), ligados ao Programa de Pós-Graduação em
Ciência Política (PPGCP) da UFPR. A coletânea reúne trabalhos produzidos
por investigadores vinculados aos dois grupos, com o objetivo de contribuir
para a consolidação da literatura sobre o assunto no Brasil. O e-book é está
disponível nos sites do CPOP e do PONTE.

Companhia Téssera recebe grupo de pesquisa sobre dança
No dia 5 de março, a Téssera – Companhia de Dança da UFPR, recebeu a
equipe do projeto “O Olhar na Dança”, que visa pesquisar sobre o processo
criativo artístico de várias companhias nacionais. A iniciativa investigará
como acontece a criação de coreografias e como os coreógrafos do
Téssera produzem os passos. Idealizado pela bailarina e pesquisadora Juana
Miranda, com apoio do Núcleo de Pesquisa da Cena (KOH), “O Olhar na
Dança” observa a troca sobre a união das linguagens do teatro, dança e
cinema na cena, pesquisando em grupos e companhias de todo o Brasil.
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NOTAS
Colaboradoras do Complexo HC lançam livros sobre
planejamento estratégico e arquitetura hospitalar

Aula inaugural do Projeto Conviver reúne profissionais da
educação básica

Duas colaboradoras do Complexo Hospital de Clínicas lançaram, no dia 2 de
março, livros nas áreas de planejamento estratégico e arquitetura hospitalar.
A administradora Luana de Assis publicou a obra “Planejamento Estratégico
em Hospitais Universitários Federais”, de sua autoria e também do professor
Christian Luiz da Silva, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná”
(UTFPR), que foi baseada na sua pesquisa de dissertação de mestrado.
Já a enfermeira Graciele de Matia lançou o livro “Ambiente e Arquitetura
Hospitalar”.

O primeiro encontro presencial do Projeto Conviver foi realizado no dia 3 de
março, no Teatro da Reitoria da UFPR. Cerca de 300 professores e gestores
de 114 escolas de Curitiba e região metropolitana participaram. A aula inaugural foi marcada pela palestra da professora Aída Monteiro da Universidade
Federal de Pernambuco. O Projeto está entre quatro propostas nacionais
selecionadas pelo Ministério da Educação para a formação de profissionais
da educação básica voltada para a educação em direitos humanos e diversidade.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Estudantes produzem livro de receitas para estimular
interesse de crianças pela culinária
Uma ideia antiga virou trabalho de
conclusão de curso da nutricionista
Ana Paula Garcia, recém-formada
na UFPR, com colaboração da estudante de Design Daniele Carvalho.
As duas produziram um livro de
receitas voltado ao público infantil.
Intitulado “O que é que a banana
tem?”, o livro é interativo e reúne
uma série de receitas com banana.
A banana foi escolhida por ser um
alimento que ganha as crianças pela
doçura, praticidade e textura, além
de poder ser incluída em várias
receitas.O livro da dupla reúne
receitas como arroz com banana,
bolacha de banana e cuque, todas

pensadas para permitir a participação dos pequenos: “A ideia é fazer
a criança ‘colocar a mão na massa’
literalmente, participar da produção,
não apenas colocar os confeitos
como geralmente acontece” conta
Ana.
O design foi essencial para o livro
sair de acordo com os objetivos.
Ana Paula e Daniele levaram em
conta a psicologia das cores para
atrair o público: “Usamos tons
neutros e desenhos que não fazem
distinção de gênero, mostrando que
o livro é tanto ‘para menina’ quanto
‘para menino’. É para todas as
crianças cozinharem com a família”,

explica Daniele, destacando as cores do livro e a fonte de texto usada.
A escolha das receitas foi baseada
em estudos nutricionais e critérios
como uso de ingredientes fáceis,
praticidade e sabor. O livro, que
teve orientação da professora Giane
Sprada, fez sucesso na banca que
avaliou o TCC e chamou a atenção
dos docentes, incentivando as
autoras a pensar na publicação do
material futuramente: “Pensamos
em produzir um box de livros no
mesmo estilo, sendo cada um com
um ingrediente que seja importante
para a cultura brasileira”, explica
Ana.
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PERFIL
Mulheres da UFPR: Maria do Rosário Knechtel completa
50 anos dedicados ao ensino e à pesquisa
como a criação dos Programas de
Pós-Graduação de Educação (PPGE)
e, na década de noventa, no de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Dema), o primeiro a tratar desta
temática no Brasil.

No ano de 1968, a Universidade
Federal do Paraná recebia no seu
quadro docente uma jovem que colocaria seu nome entre as referências
no campo da pesquisa da instituição.
A socióloga e educadora Maria do
Rosário Knechtel começava sua trajetória acadêmica que se desdobraria
nas próximas décadas em marcos

Knechtel trazia na bagagem uma
experiência inicial muito frutífera no
campo da produção de conhecimento, um projeto que desenvolveu
como professora do curso normal
ainda na cidade de Ponta Grossa.
Ela coordenou suas alunas na busca
de traçar um panorama do contexto
socioeducacional da época. A experiência seria apenas o primeiro passo
de uma trajetória de décadas dedicadas ao contínuo aperfeiçoamento no
campo da metodologia da pesquisa.
Foi pelas mãos de outras duas mulheres que a professora adentrou ao

mundo acadêmico. A primeira delas
foi a professora Maria Olga Mattar, a
quem teve oportunidade de conhecer durante o curso de graduação,
que fazia na Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR). Mattar
percebendo o potencial de Knechtel
a apresenta para Zélia Miguel Pavão,
ambas já eram docentes na UFPR,
em uma época em que as mulheres
começavam a adentrar nos espaços
acadêmicos.
Outra conquista foi a participação
na organização do Programa de
Pós-graduação em Educação da
UFPR, hoje um dos mais tradicionais
da instituição. Era apenas o primeiro,
nos próximos anos seria convidada
a contribuir com a criação de cursos
de pós-graduação em várias universidades entre elas a de Ponta Grossa

(UEPG), de Blumenau (FURB) e de
Joinville (UNIVILLE).
Certamente o projeto com que
mais se envolveu foi a criação do
Programa de Pós-graduação em
Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Dema) da UFPR. Dos seus 50 anos
de UFPR metade dedicou a este
trabalho.
Mas se engana quem pensa que a
professora, com mais de 80 anos,
está apenas colhendo os louros
deste trabalho. Knechtel continua
em atividade como pesquisadora e
orientadora e atualmente ela trabalha
em dois projetos de pesquisa.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Há poucos dias comemoramos
os 80 anos do Setor de Ciências
Humanas e nesta semana é a vez
de celebrar os 25 anos do Setor
Palotina. Fruto de esforços de
diversos servidores técnicos e
servidores docentes, que, unidos
à comunidade local, conseguiram
dar forma ao sonho de promover a
expansão universitária.
Levar o ensino público e gratuito
ao interior do Estado significa auxiliar a promoção do crescimento
em vários sentidos. Primeiramente,
visa atender as demandas regionais
de formação profissional. Depois,
pesquisas e projetos desenvolvidos
tanto na graduação, quanto na
pós-graduação, aperfeiçoam os conhecimentos e fornecem subsídios
para a inovação, a sustentabilidade

e a prestação de serviços à comunidade. Neste sentido, destaco
o crescimento econômico proporcionado pela chegada de uma
universidade do porte da nossa
UFPR a Palotina. A economia se
movimenta, atrai investidores, o

Levar o ensino
público e
gratuito ao
interior do
Estado significa
auxiliar a
promoção do
crescimento em
vários sentidos.
mercado imobiliário e a construção
civil se expandem para dar conta

dos novos moradores, o comércio
ganha clientes e empregos gerados. A cidade cresce. A UFPR se
expande. Todos ganham com essa
parceria.
Com esse raciocínio de aproximar
saberes e áreas da UFPR é que está
sendo lançada a segunda turma
das disciplinas transversais da
pós-graduação. A iniciativa inédita
começou ano passado reunindo
500 estudantes presenciais e à distância. Este ano a cadeira será de
Métodos Estatísticos em Pesquisa
Científica e até 16 de março é
possível se inscrever pelo sistema
SIGA. Gostaria de frisar e agradecer
os esforços da equipe da PRPPG
e dos professores colaboradores,
assim como a equipe técnica que
transmite as aulas. Sem esse grupo

reunido, cada um com seu conhecimento, essa iniciativa não seria
possível.
São as parcerias que fazem com
que a Universidade seja cada vez
mais plural, mais democrática e
mais inclusiva. É o diálogo que traz
as soluções para qualquer conflito
e é desejar o bem da Instituição
que nos leva a crescer juntos. E
essa Reitoria vai sempre apoiar as
iniciativas de diálogo, de promoção
de conhecimento e de crescimento
para a comunidade.
Uma boa semana a todas e a todos,

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.

