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Universidades entregam ao governo documento
que pede mais estudos sobre complexo portuário em
Pontal do Paraná
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SEMANA UFPR
Universidades entregam ao governo documento que pede
mais estudos sobre complexo portuário em Pontal do
Paraná

Os reitores colocaram as universidades à disposição para
auxiliar na análise do projeto e de seus impactos. Foto:
Leonardo Bettinelli/UFPR.

Os reitores das instituições de
ensino superior do Paraná que
formam o chamado Quadrilátero

Acadêmico de Pesquisa e Inovação
entregaram na última segunda-feira
(14) à governadora Cida Borghetti
documento conjunto informando a
posição do grupo sobre o complexo portuário que o governo pretende implantar em Pontal do Paraná.
O documento foi entregue pelos
reitores Ricardo Marcelo Fonseca,
da UFPR; Waldemiro Gremski, da
Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUCPR); Luiz Alberto
Pilatti, da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR); e
José Pio Martins, da Universidade
Positivo.
Nele, as universidades recomendam

que qualquer decisão sobre o assunto seja precedida de estudos

“Não se trata
de ignorar o
problema da
modernização do
sistema de portos
no Estado do
Paraná e nem a
sua necessidade
de expansão”
especializados compatíveis com a
complexidade do projeto. Também

colocam as instituições à disposição para colaborar na análise
do projeto e de seus impactos
econômicos, sociais, turísticos
e ambientais. O reitor da UFPR,
Ricardo Marcelo Fonseca, explica
que o grupo não se posiciona
contra o projeto, mas avalia que
é necessário aprofundar os estudos e envolver outras esferas da
sociedade na discussão – como a
comunidade científica, o Ministério
Público e o setor produtivo.
“Não se trata de ignorar o problema da modernização do sistema de
portos no Estado do Paraná e nem
a sua necessidade de expansão,
CONTINUA >>>
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mas de ter garantias de que dada
a complexidade do projeto, sejam
executados estudos aprofundados
quanto à sua viabilidade técnica,
ambiental, socioeconômica,
com a participação do governo,
empresariado, órgãos municipais,
instituições de ensino e, naturalmente, com profundo envolvimento
da sociedade civil organizada”,
afirma o documento. E continua.
“No mundo moderno está consolidada a ideia de que o crescimento
econômico sustentável e os investimentos necessários para obtê-lo
não podem ocorrer deixando um

rastro de prejuízos ambientais
e sócio-econômicos, inclusive
com possíveis deslocamentos de
populações indígenas e caiçaras,
além dos impactos sobre uma série
de outras atividades correlatas,
como turismo, comércio, cidades,
patrimônio histórico e preservação
da natureza.”

Os reitores colocaram as universidades à disposição para
auxiliar na análise do projeto e de seus impactos. Foto:
Leonardo Bettinelli/UFPR.
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Projeto “Libras no Museu” participa da 16ª
Semana de Museus
O projeto “Libras No Museu: acessibilidade linguística e
acesso à cultura para pessoas surdas” da Universidade
Federal do Paraná participou da 16ª Semana de Museus,
evento do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que,
neste ano, desenvolveu atividades focadas no tema
“Museus hiperconectados: novas abordagens, novos
públicos”. O lançamento aconteceu no dia 15 de maio, às
14h, no Museu Paranaense.

Festival Pint of Science leva a ciência da
universidade para cinco bares de Curitiba
Sucesso na primeira edição, em 2017, o Pint of Science
– festival de divulgação científica que acontece em
bares – será ampliado este ano em Curitiba. De 14 a 16
de maio, cinco bares da cidade sediarão bate-papos
com cientistas sobre temas como ondas gravitacionais,
vulcões, formigas, fractais, big data, a importância do
sono, a ciência do hambúrguer, a rede social das plantas e
vários outros, ligados a diversas áreas do conhecimento.
A proposta é esclarecer dúvidas, apresentar pesquisas
recentes e mostrar a beleza da ciência.

Para mais informações acesse>>
Para programação completa acesse>>

CONTINUA >>>
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Voltado a maiores de 60 anos, projeto Universidade
Aberta da Maturidade recebe inscrições

Inscrições abertas para o Minicurso de Energias
Renováveis do Epeq

Termina no próximo dia 20 o prazo para que interessados
se inscrevam no processo seletivo do projeto de extensão
Universidade Aberta da Maturidade (UAM), que oferece vagas
gratuitas para maiores de 60 anos dispostos a aprender sobre
inclusão digital, saúde, direitos e educação do idoso, entre
outros temas, em Curitiba. Segundo o edital do processo,
após o período de inscrições, a seleção da turma de 2018
ocorrerá até 30 de junho, com divulgação do resultado em 5
de julho e início das atividades em agosto. O encerramento das
atividades será em junho de 2019.

A Escola Piloto de Engenharia Química (Epeq) da UFPR recebe
inscrições para o Minicurso de Energias Renováveis, que será
ministrado nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de maio em Curitiba.
O público alvo são alunos das engenharias que já cursaram o
primeiro ano e querem conhecer os diferentes tipos, aplicações
e critérios para decisões que envolvem energias renováveis.
Na ementa, estão desde o estudo de várias fontes, como a
Geotérmica e a Eólica, até a aplicação de um software para
fazer uma análise energética relacionada aos custos.
Para programação completa acesse>>

Para mais informações acesse>>
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NOTAS
Servidores realizam treinamento de
sistema que será utilizado na gestão
de materiais da universidade

Curso de Turismo da UFPR celebra
40 anos com 1,2 mil profissionais
formados e pesquisa em expansão

O Departamento de Logística da Pró-Reitoria
de Administração (PRA), por meio da Divisão
de Suprimentos (DSUPRI), está trabalhando
para que o sistema SIE – Módulo Materiais,
desenvolvido pela empresa AVMB, seja utilizado por todas as unidades orçamentárias da
instituição visando maior eficiência na gestão
de materiais. Após meses de dedicação na
parametrização do sistema adequando-o às
necessidades da universidade, o departamento iniciou a fase de treinamento aos usuários.
De acordo com a diretora do Departamento
de Logística (DELOG), Denise Regina Zanatta
Costa, 25 servidores foram inscritos na primeira turma do treinamento que está sendo
realizado.

O curso de Turismo da Universidade Federal
do Paraná iniciou, no dia 8 de maio, as comemorações do aniversário de 40 anos. A
celebração aconteceu no complexo da Reitoria
e reuniu professores aposentados e atuantes,
acadêmicos, servidores técnico-administrativos e egressos do curso. A diretora do setor
de Ciências Humanas, Lígia Negri, ressaltou as
conquistas do curso. “Esse é o momento de
celebrar a consolidação do curso, a criação
da pós-graduação, a conquista da casa nova”,
referindo-se à mudança do curso para o campus Rebouças, aprovada no início do mês pelo
Conselho Universitário.

V Festival Brasileiro de Minifoguetes
teve novidades nas categorias e grupo
Carl Sagan da UFPR como primeiro
colocado geral
O Grupo de Foguetes Carl Sagan (GFCS), da
Universidade Federal do Paraná, conquistou
quatro prêmios nas quatro categorias em que
competiu – três como primeiro lugar e uma
como segundo – no V Festival Brasileiro de
Minifoguetes, promovido entre os dias 28 de
abril e 1º de maio, em Curitiba. Foi o grupo de
foguetes que mais conseguiu prêmios na competição – a única do gênero no Brasil. Novas
categorias e a padronização de altímetros
foram destaques na edição. Ao todo, foram 44
lançamentos de minifoguetes realizados por
32 equipes de 11 unidades federativas brasileiras.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Tendências transmidiáticas na
comunicação da era digital foi o
tema da 4º Jornada de Comunicação
Institucional
Aconteceu, na última semana, a 4º Jornada
de Comunicação Institucional organizada por
alunos e professores do curso de Tecnologia
em Comunicação Institucional, do Setor de
Educação Profissional e Tecnológica (SEPT). O
evento teve como tema central as tendências
transmidiáticas na comunicação da era digital
e buscou, ao levar profissionais e especialistas
da área, promover a integração entre alunos e
mercado de trabalho. Nesta edição, a novidade foi a inserção de palestras em formato de
mesa redonda.

UFPR recebe Fórum Governamental de
Responsabilidade Social
A UFPR sediou, no dia 9 de maio, a reunião do
Fórum Governamental de Responsabilidade
Social (FGRS), um movimento que integra
representantes de diversos órgãos da administração pública, das esferas Federal, Estadual
e Municipal com o objetivo de implantar
ações de sustentabilidade no serviço público.
Mensalmente o grupo se reúne de forma
itinerante, como uma tática de engajamento
e sensibilização. Temas como compras compartilhadas, otimização no uso das frotas de
veículos, eficiência energéticas e destinação
de resíduos foram discutidos no fórum.

UFPR investe em pinhas e pinhões
gigantes para gerar mudas de
araucária
Cerca de três mil mudas de araucária geneticamente selecionadas serão produzidas nos
próximos meses pelo Grupo de Estudos para
Valorização da Araucária da Universidade Federal do Paraná. Segundo o coordenador do
grupo, professor Flávio Zanette, foram investidos cerca de R$ 1.500 na compra de pinhões
com tamanho acima do habitual e de sete pinhas gigantes. Os pinhões têm em média 18g,
quando o normal é 8g. Já as pinhas vêm de
duas árvores específicas localizadas em São
José dos Ausentes (RS) e Lajes (RS). Essas árvores têm características especiais: geram pinhas bem maiores do que as comuns, o que
significa maior produtividade.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Campanha intensifica divulgação dos campi avançados
A Diretoria de Apoio aos Campi Avançados (Daca) e a
Superintendência de Comunicação e Marketing (Sucom) lançaram na semana passada a campanha #UFPRMaisPerto. Inédita
na Universidade, ela visa ampliar a divulgação das ações e do
papel relevante desempenhado pelos cinco campi avançados da
Universidade nas suas cidades-sede (Matinhos, Pontal do Paraná,
Palotina, Toledo e Jandaia do Sul) e em todos os municípios vizinhos. A campanha será desenvolvida em duas etapas. A primeira,
já iniciada, é dedicada à divulgação institucional. Na segunda fase,
próxima ao período de inscrições do vestibular (a partir de setembro), a divulgação será realizada para estimular os estudantes do
ensino médio a prestarem o processo seletivo nas unidades da
Universidade no interior do estado.
Para mais informações acesse>>

“Ninguém nasce racista”, diz professora Diva
Guimarães no Seminário 130 Anos de Lei Áurea, em
Curitiba
A professora aposentada Diva Guimarães, 77 anos, que emocionou
o Brasil na edição do ano passado da Festa Literária Internacional
de Paraty (Flip) ao relatar sua luta contra o preconceito racial,
disse, em Curitiba, que o combate ao racismo deve começar na
família, a partir da Educação que os filhos recebem dos pais. Ela
foi uma das convidadas especiais do Seminário 130 Anos de Lei
Áurea, organizado pela Defensoria Pública da União, com o apoio
do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal
do Paraná (Neab-UFPR), na sede do Instituto Federal do Paraná.
Durante dois dias o encontro debateu o tema “Panorama de desigualdade racial e dos desafios de uma política etnorracial para a
população negra“.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
10ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão recebe
inscrições de trabalhos até 3 de junho
Já estão abertas as inscrições
de trabalhos para a 10ª edição
da Semana Integrada de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Siepe) da
Universidade Federal do Paraná,
que acontecerá de 2 a 4 de outubro,
com o tema “A universidade pública
como legado e projeto”. O edital de
abertura já está disponível.
Organizado anualmente pelas pró
-reitorias de Graduação e Educação
Profissional (Prograd), de Pesquisa
e Pós-Graduação (PRPPG) e de
Extensão e Cultura (Proec), o evento abre espaço para divulgação de

atividades e programas acadêmicos
orientados por docentes da UFPR.
A Siepe promove a interação entre
docentes, estudantes de graduação,
educação profissional, ensino
médio, pós-graduação, servidores
técnico-administrativos e a comunidade. Neste ano, integram a programação o 17º Encontro de Atividades
Formativas (Enaf), o 17º Encontro
de Extensão e Cultura (Enec), o
26º Evento de Iniciação Científica
(Evinci) e o 11º Evento de Inovação
Tecnológica (Einti).

Inscrições Siepe 2018
De acordo com o edital,
trabalhos de programas
e projetos institucionais
deverão ser inscritos
apenas em um dos
encontros, mediante a
submissão de resumos.
Os resumos submetidos
serão avaliados por um
comitê ou comissão de
cada Pró-Reitoria. As
inscrições ficam abertas
até 3 de junho.
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PERFIL
Pesquisadora do CEM integra delegação brasileira em
comitê internacional que avalia preservação de baleias
Especialista em mamíferos e tartarugas marinhas, a professora Camila
Domit, do Centro de Estudos do Mar
(CEM) da UFPR, estreou no dia 22 de
abril a participação de um pesquisador da universidade no comitê científico da International Whale Comission
(IWC), entidade internacional criada
em 1946 para atuar na preservação
das baleias frente à caça desses
animais. A pesquisadora fez parte
da delegação brasileira na comissão
científica, que é responsável por
avaliar a situação de conservação e
de métodos de pesquisa de baleias e
golfinhos e a sustentabilidade do uso
desses mamíferos como recurso para
comunidades tradicionais e na caça
comercial. A reunião anual da comissão ocorreu em Bled, na Eslovênia.
Além da pesquisadora, mais sete

profissionais compuseram a delegação — entre eles, outros pesquisadores de universidades, cientistas de
ONGs e representantes do Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação
de Mamíferos Aquáticos (CMA),
ligado ao Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), e dos ministérios do Meio
Ambiente e das Relações Exteriores.
Camila colaborou em temas como
Conservation Management Plan
(CMP, em tradução livre, “plano de manejo e conservação”),
Environmental Concerns (E, “questões ambientais”) e Small Cetaceans
(SM, “pequenos cetáceos”).
De acordo com a pesquisadora,
o evento tem importância para o
Brasil por abordar situações que
acontecem no país, sobretudo os que

dizem respeito às políticas públicas
de conservação e sustentabilidade.
A delegação retornou para o Brasil
com a tarefa de coordenar uma
avaliação do status de conservação,
nas Américas do Sul e Central, do
boto cinza (espécie de golfinho) e
de colaborar na avaliação da toninha,
a espécie de golfinho considerada a
mais ameaçada do Oceano Atlântico
Sul Ocidental.
No Laboratório de Ecologia e
Conservação de Mamiferos e Répteis
Marinhos (LEC) do CEM, coordenado
por Camila, são realizados estudos
e ações relacionadas a pesquisa
marinha e de conservação do meio
ambiente. “Receber o convite foi uma
grande honra e, acredito, um retorno
ao esforço que temos feito em prol
da ciência e da conservação dos

mamíferos marinhos no Brasil”, conta
a pesquisadora da UFPR. “Poder
levar a nossa universidade a um
evento com participação direta dos
diplomatas do Itamaraty também
significou uma aproximação da UFPR
em relação ao governo federal e às
políticas públicas sobre conservação
marinha”.
Camila é graduada em Ciências
Biológicas pela Universidade
Estadual de Londrina e Mestre e
Doutora em Zoologia pela UFPR.
Atualmente é coordenadora do LEC.
Suas áreas de interesse são ecologia
de mamíferos e tartarugas marinhas;
estudos de dinâmica populacional de
cetáceos; monitoramento das interferências antrópicas nestes grupos;
e temas relacionados à biologia da
conservação e gestão ambiental.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Nesta quinta-feira, dia 17, a Reitoria
formaliza o cumprimento de um
compromisso importante que assumimos com a comunidade estudantil da nossa universidade. Vamos
devolver a sede do Diretório Central
dos Estudantes aos seus legítimos
ocupantes. Será uma solenidade
breve e informal para marcar o fim
de um processo que envolveu muito
diálogo entre a nossa gestão e os
estudantes.
Como todos recordam, uma série de
problemas de segurança, incluindo
um incêndio, levou à interdição do
prédio e à retirada do DCE do local,
em 2015 . Ao assumir a Reitoria,
determinei a abertura de licitação
para os serviços de adequação às

normas de combate a incêndio. O
prédio ganhou portas corta-fogo,
sensores de fumaça, alarmes de incêndio e iluminação de emergência.
Outras melhorias serão feitas pelo
próprio DCE, conforme acordado
ao longo do diálogo entre as duas
instituições.
Assim, podemos agora restituir aos
estudantes a sede de seu histórico
órgão de representação. É uma
alegria poder fazer isso justamente
no ano em que o DCE da UFPR
completa 70 anos e em que o mundo lembra as históricas jornadas
de 1968. Com isso celebramos e
reconhecemos a trajetória de luta
e conquistas do movimento estudantil, e especialmente do DCE da

nossa instituição.
Também esta semana a UFPR exerceu mais uma vez seu papel de instituição central no desenvolvimento
do Paraná, ao unir-se a outras três
universidades na elaboração de um
documento que pede ao governo
do Estado a realização de estudos
especializados antes de qualquer
decisão a respeito do projeto de
implantação de um complexo portuário em Pontal do Paraná.
Ao lado dos reitores da PUCPR,
Waldemiro Gremski; da UTFPR, Luiz
Alberto Pilatti; e da Universidade
Positivo, José Pio Martins, estive
com a governadora Cida Borghetti
na última segunda-feira para
entregar o documento, no qual as

universidades colocam-se à disposição para auxiliar nesse processo de
avaliação e decisão.
O texto deixa claro que não nos
opomos ao projeto. Porém, estamos
certos de sua complexidade exige o
envolvimento da comunidade científica, do Ministério Público Estadual,
do setor privado produtivo e de
todas as instâncias da sociedade
para o aprofundamento da reflexão
sobre seus efeitos econômicos,
sociais, turísticos e ambientais.
Boa semana a todos e a todas!
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.

