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Campanha divulga para comunidade da UFPR os
serviços da recém-criada Coordenadoria de
Governança e Riscos
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SEMANA UFPR
Campanha divulga para comunidade da UFPR os serviços da
recém-criada Coordenadoria de Governança e Riscos
A Coordenadoria de Governança
e Riscos (CGR) da UFPR está iniciando uma campanha institucional
para divulgar a nova unidade para
o corpo de servidores da UFPR.
Realizada em parceria com a área
de Comunicação Institucional e
Marketing, a campanha tem a
intenção de levar ao conhecimento
dos servidores os serviços prestados pela CGR, que são voltados
para o gerenciamento de riscos e a
melhoria da governança interna e
do fluxo de processos.
No setor público, governança
compreende essencialmente os
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática
para avaliar, direcionar e monitorar

a atuação da gestão, com vistas à
condução de políticas públicas e à
prestação de serviços de interesse
da sociedade. Com base nesses
princípios, o trabalho de uma unidade de governança tem o objetivo
de melhorar a agilidade, a eficiência
e a inovação administrava, além
de promover transparência, modernizar e desburocratizar os atos
administrativos.
A Coordenadoria de Governança
e Riscos da UFPR foi aprovada
pelo Conselho de Planejamento
e Administração (Coplad) no
dia 28 de fevereiro deste ano. A
unidade, vinculada à Pró-Reitoria
de Planejamento, Orçamento e
Finanças (Proplan), atende a uma

Instrução Normativa Conjunta de
2016 do governo federal que busca
fixar parâmetros e critérios para
melhorias na gestão pública, visando uma melhora na capacidade de
atendimento aos cidadão e eficácia
dentro das esferas administrativas
federais.
As atribuições da CGR incluem
assessoria em governança institucional; análise de processos de
trabalho; assessoria em indicadores
de desempenho; gestão de custos;
gestão de riscos gestão do Sistema
Eletrônico de Informação (SEI);
e manutenção do organograma
da UFPR. Todos os servidores ou
colaboradores, no interesse de suas
atividades na instituição, podem

acionar a CGR pelo telefone 33605083 ou pelo e-mail cgr@ufpr.br.
O pró-reitor de Planejamento,
Orçamento e Finanças, Fernando
Mezzadri, lembra que a criação da
unidade foi uma das prioridades da
atual gestão: “Falar em governança
e gestão de risco no contexto
atual do Brasil nos parece muito
oportuno. É necessário termos
boas práticas institucionalizadas na
universidade, que envolvem, além
de mapeamento de processos,
a gestão de risco com foco nos
recursos humanos, tecnológicos,
financeiros e burocráticos”.
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Segunda edição do Festival Lux Mundi traz arte
colaborativa à UFPR

Olimpíada Paranaense de Matemática recebe
cadastro de coordenadores locais

Acontece no dia 28 de abril, no pátio da Reitoria da UFPR,
a segunda edição do festival Lux Mundi, criado por alunos
do curso de Música. A primeira edição do evento reuniu
mais de 500 pessoas. Este ano, espera-se o dobro de
participantes. Estão inscritos mais de 40 artistas de vários
estados, selecionados por meio de edital público. Ao longo
do evento, se apresentarão os grupos Júlio Borba e Banda,
Doberrot, Céu de Vênus e Expresso Vermelho, todos da
cena local curitibana. O Festival Lux Mundi 2018 ainda terá
performances, exposições, projeções e outras atrações que
só serão reveladas no dia.

A Olimpíada Paranaense de Matemática 2018 (OPRM)
iniciou a etapa de cadastro dos coordenadores locais,
que serão responsáveis pelo processo da primeira fase de
provas. Podem participar integrantes do corpo docente de
instituições de ensino públicas e particulares do estado do
Paraná. Os interessados devem solicitar o cadastramento
pelo e-mail oprm.ufpr@gmail.com, até o dia 27 de abril.
Mais informações acesse>>

Mais informações acesse>>

CONTINUA >>>
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UFPR recebe em maio curso de educação
ambiental em bem-estar animal

Pint of Science leva a ciência das bancadas dos
laboratórios para mesas de bares

O Laboratório de Bem-Estar Animal da UPFR recebe o
Curso de Educação Ambiental Humanitária em BemEstar Animal, realizado pelo Fórum Nacional de Proteção
e Defesa Animal (FNPDA). Esse curso já capacitou mais
de 10 mil professores em todo o país e será promovido
em Curitiba no dia 10 de maio. Na mesma semana, estará
também nas cidades de Quatro Barras, Guaratuba e
Paranaguá. A capacitação será ministrada pela geógrafa
e pós-graduada em Educação Ambiental Elizabeth
MacGregor, diretora da FNPDA.

Cientistas de 56 cidades brasileiras se preparam para
participar de um dos maiores eventos dedicados à
divulgação da ciência no mundo: o Pintof Science. Nos
dias 14, 15 e 16 de maio, eles vão se unir a pesquisadores de
outros 20 países e deixarão as bancadas dos laboratórios
para ocupar mesas de bares e conversar sobre suas
pesquisas com a população. Em Curitiba, haverá 15
palestras, das quais 13 serão ministradas por pesquisadores
da UFPR. A expectativa é de que 50 mil pessoas de todas
as regiões do Brasil compareçam aos bate-papos.

Mais informações acesse>>

Mais informações acesse>>
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NOTAS
Lars Grael e especialistas estrangeiros estarão no 3º
Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte

Inaugurado o Laboratório de Compatibilidade
Eletromagnética

O medalhista olímpico Lars Grael e a PHD em Gestão Esportiva Chris
Green (Universidade de Illinois, nos EUA) estão entre os convidados
para o 3º Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte,
que acontece entre os dias 25 e 27 de abril no auditório do Setor de
Ciências Sociais Aplicadas, no campus Botânico. Durante o evento, o
Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade (Cepels) da UFPR vai
lançar o maior banco de dados sobre o esporte já criado no País, com
informações sobre cerca de 46 mil atletas brasileiros de todas as faixas
etárias, categorias e modalidades esportivas, além de informações sobre
as organizações esportivas brasileiras. O seminário é organizado pelo
Cepels, com apoio do Ministério do Esporte. A programação completa
está disponível no site do seminário.

A UFPR inaugurou, no dia 18 de abril, o Laboratório de Compatibilidade
Eletromagnética (LCE) no Departamento de Engenharia Elétrica. O novo
espaço acadêmico é fruto de uma parceria entre a UFPR, por meio dos
professores Bruno Pohlot Ricobom e Marlio José do Couto Bonfim, e
a empresa alemã Unify, que doou todos os equipamentos.O LCE será
usado para pesquisas na área de eletromagnética, bastante importante
hoje em dia por conta dos inúmeros equipamentos sem fio que temos
no nosso cotidiano. Este é o único laboratório do Paraná que possui uma
câmara anecoica – sala projetada para conter reflexões, tanto de ondas
sonoras quanto eletromagnéticas.

Para maiis informações acesse >>

CONTINUA >>>
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NOTAS
UFPR tem primeira semana acadêmica
voltada para a cultura dos povos
indígenas

Livro resgata lutas de movimentos
sociais paranaenses

Curso de Administração do Litoral
lança revista eletrônica

Pela primeira vez, indígenas que estudam na
UFPR têm uma semana acadêmica voltada especificamente para a sua cultura. A I Semana
Acadêmica dos Estudantes Indígenas foi aberta no dia 18 de abril, véspera do Dia do Índio.
Idealizado e organizado por alunos, o evento
teve mesas redondas, apresentações e oficinas
que destacaram o valor da cultura indígena e
das políticas afirmativas existentes. Indígenas
egressos da UFPR compartilharam suas experiências e trajetórias e lideranças comentaram
sobre a presença dos povos na universidade.

O livro “Paraná Insurgente” reúne artigos científicos de 22 historiadores, geógrafos e juristas

O curso de Administração Pública do Setor Litoral lançou o primeiro número da Gestus –
Cadernos de Administração e Gestão Pública.
O objetivo da publicação, totalmente online, é
divulgar trabalhos acadêmicos, reflexões e relatos de experiências ligada a esta área do conhecimento. A revista eletrônica tratará de temas como gestão pública, políticas públicas,
gestão de políticas públicas e gestão social.
Objetiva, ainda, inspirar inovações na administração pública local, bem como ampliar o engajamento e a compreensão do que se entende por interesse público.

que se dedicam aos estudos de movimentos
sociais paranaenses. O livro foi organizado
pela professora de História da UFPR Joseli
Maria Nunes Mendonça e pelo professor
JhonatanUewerton Souza, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
(IFPR). A obra está disponível a partir deste
mês para download gratuito e uma pequena
tiragem de exemplares será lançada no dia 4
de maio, no Campus Reitoria, em Curitiba.
Para o livro acesse >>

Para conhecer acesse >>
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Pesquisadores do CEM monitoram espécies de golfinhos
incomuns na região
teceu durante um monitoramento
de rotina na área da plataforma rasa
do Paraná e em zonas estuarinas
(ambientes aquáticos de transição
entre um rio e o mar).

A equipe do Laboratório de
Ecologia e Conservação (LEC) do
Centro de Estudos do Mar (CEM)
avistou duas espécies de golfinhos
não muito comuns na região do litoral paranaense. A observação acon-

Os pesquisadores avistaram um
grupo misto de golfinhos-pintados
(Stenellafrontalis) e de golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiopstruncatus).
A primeira espécie não é comum
no litoral paranaense, mas pode ser
avistada quando há maior produção
primária na região, já que segue as
correntes com mais alimento. Já a
segunda pode ser encontrada nas
áreas costeiras, principalmente na
região da Ilha dos Currais e Figueira.
De acordo com a bióloga Camila

Domit, os golfinhos mais comuns
no litoral do estado são da espécie
Sotaliaguianensis, popularmente
conhecidos como boto-cinza.
Os monitoramentos acontecem
para avaliar a ocorrência de
mamíferos e tartarugas marinhas,
assim como o comportamento dos
animais na região, a forma como
se organizam e, principalmente, se
estão sendo impactados por atividades antrópicas (resultantes da
ação humana).
Domit alerta que, com base nos resultados das pesquisas do laboratório, percebe-se que muitas espécies
de golfinhos começam a apresentar
doenças características de animais

estressados pela degradação do
ecossistema. “Isso indica que está
na hora de cuidarmos da nossa
região, para que a situação não se
agrave e, no futuro, afete também a
nossa saúde”.
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PERFIL COM A GESTÃO
DIÁLOGO
No começo de março, anunciamos na reunião do Conselho
Universitário um conjunto de
providências destinadas a dar andamento aos processos de progressão
docente na UFPR. Havia um grande
volume de processos represados,
gerando uma compreensível insatisfação entre os professores.
Passados menos de dois meses,
é uma satisfação constatar que o
cenário é outro. Ajustes em procedimentos e sistemas feitos pela
Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD), pela Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas (Progepe)
e pelo Centro de Computação

Eletrônica (CCE), somados ao reforço na equipe, permitiram resolver
quase a totalidade dos processos
antigos e normalizar o fluxo de
progressões.
Assim, encontra-se resolvido um
dos principais nós que identificamos
ao assumir a Reitoria, e que era nosso compromisso solucionar. Novos
ajustes estão sendo estudados para
tornar o processo ainda mais ágil.
Também compartilho com vocês
a informação de que na semana
passada recebi do Sinditest a pauta
de reivindicações para o acordo
coletivo de trabalho 2018/2019 dos
trabalhadores da Funpar lotados no

HC. É uma negociação que começa
em clima de confiança e respeito
mútuos, estabelecidos já no primeiro ano da gestão, quando firmamos
com a categoria um acordo histórico, que ampliou direitos sociais e
assegurou ganho salarial real, acima
da inflação.
É a demonstração do nosso
respeito pelos trabalhadores que
contribuem para fazer do HC uma
referência na área da saúde e um
orgulho para todos nós.
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.

