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UFPR: CURSOS E PROFISSÕES ATRAIU PÚBLICO RECORDE DE 115 MIL PESSOAS
Cerca de 115 mil pessoas passaram pelo complexo da

Além de estandes de cursos, a feira teve a participa-

de contribuir na escolha dos futuros universitários. Para

UFPR em Piraquara durante os quatro dias da UFPR:

ção de outros serviços da universidade, como o Nú-

Renato Gabriel de Oliveira, estudante de Agronomia, aten-

Cursos e Profissões – um novo recorde para a feira,

cleo de Concursos – que auxiliou nas inscrições do

der os estudantes é uma forma de retribuir o que a Feira de

que está em sua 15ª edição e é uma das maiores do

vestibular –, empresas juniores, Editora UFPR, Centro

Cursos e Profissões fez por ele. “Quando fui à feira, visitei

gênero no País. Estudantes do ensino médio de todas

de Línguas e Interculturalidade (Celin) e Sala do Pro-

todos os estandes. Agronomia não estava entre as minhas

as regiões do Paraná e de vários outros estados visi-

fessor – instalada pela Prograd para recepcionar os

opções principais, mas acabei optando pelo curso depois de

taram os estandes e assistiram às palestras programa-

professores que acompanharam as escolas na visita-

conversar com os alunos da época”, conta.

das para apresentar os cursos oferecidos pela univer-

ção. Ao longo da mostra houve, ainda, inúmeras pales-

sidade e tirar dúvidas.

tras sobre as graduações.

Frequentaram o evento, aproximadamente, 320 instituições

O Objetivo da feira é auxiliar na escolha profissional,

Na abertura da feira, que aconteceu no dia 24, o reitor

tarina e São Paulo. Estima-se que, durante os quatro dias

tornar o ingresso na instituição mais consciente e re-

Ricardo Marcelo Fonseca destacou a importância do

de feira, tenham passado cerca de 110 mil visitantes.

duzir a evasão. Os visitantes tiveram a oportunidade

evento. “É um momento único em que toda a comuni

de interagir com estudantes e professores de gradua-

dade acadêmica está reunida para apresentar a univer-

ção, que se empenharam em apresentar seus cursos

sidade para a sociedade, não só para orientar do ponto

e esclarecer a respeito do mercado de trabalho.

de vista educacional, mostrando os 119 cursos, mas

Nos dois primeiros dias (24 e 25 de agosto) a feira

também sobre a qualidade de formação que oferece-

foi exclusiva para visitação de grupos de escolas com

mos, o que somos, e toda a nossa essência no ensino,

agendamento prévio. No sábado e no domingo, o

na pesquisa e na extensão”.

evento foi aberto ao público em geral.

Muitos dos estudantes que decidiram qual profissão
seguir nas feiras passadas, este ano fizeram questão

de educação de Ensino Médio de todo o Paraná, Santa Ca-

preste atenção
Núcleo de enfrentamento à
drogadição promove debate
sobre síndrome alcoólica fetal

Semana Acadêmica de Geologia

O Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento
à Drogadição (NIED) da UFPR promove no
dia 31 de agosto um debate sobre Síndrome
Alcoólica Fetal – transtorno que pode acometer indivíduos cujas mães consumiram bebida
alcoólica durante a gestação, e que se constitui em um complexo quadro clínico. O encontro faz parte do Ciclo de Debates do núcleo,

O Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia

Engenharia Mecânica promove
Semana Acadêmica

(CEGEP) realiza esta semana, no Campus Centro Po-

Também esta semana, o Centro Acadêmico de

litécnico, a Semana Acadêmica do curso, a SEGEPAR.

Engenharia Mecânica (CAEM) realiza, no Centro

O evento contará com uma mesa-redonda, palestras

Politécnico, a 11ª edição da Semana Acadêmica

e minicursos. A participação é gratuita. O prazo para

do curso, a SAEM. O evento contará com pales-

inscrições prévias já encerrou, mas os interessados

tras, workshops, minicursos e visitas técnicas. As

podem se matricular na hora dos eventos (dependen-

vagas são limitadas.

do do número de vagas disponíveis). Para visualizar
a programação completa e obter mais informações,
acesse o link a segur.

CLIQUE

que acontece sempre na última quinta-feira
do mês, às 18 horas, e é aberto às comunidades interna e externa da UFPR.
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NOTAS
Turma de Engenharia Civil
comemora Jubileu de Rubi
Os egressos da turma de 1977 do curso de Engenharia Civil da UFPR reuniram-se no dia 18
para comemorar os 40 anos da formatura. A
solenidade do Jubileu de Rubi aconteceu no auditório do Instituto de Engenharia do Paraná.
Ex-professores da turma receberam homenagens – entre eles, o professor José Rodolfo de
Lacerda, presidente do Instituto de Engenharia
do Paraná. O vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
(Crea), Cássio José Ribas, também participou do
evento.

Referência na área, UFPR colabora com
outras instituições na implantação do
Sistema Eletrônico de Informações

UFPR lança projeto para estimular
oferta de disciplinas não presenciais

A Universidade Federal do Paraná já está com o

lançou, no dia 22 de agosto, o projeto UFPR

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) implantado e em pleno funcionamento desde dezembro
de 2016. Atualmente, a instituição é considerada
referência na utilização do Sistema e sua equipe
gestora está apta para realizar capacitações em todas as versões do programa.O último treinamento
foi dado à Universidade Federal do Pampa (Unipampa), do Rio Grande do Sul, nos dias 26 e 27
de julho. A capacitação foi ministrada pelos gestores do SEI na UFPR Aldemir Junglos e Alexandra
Dantas Roeder.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Híbrida, que, entre outras medidas, conta com
uma plataforma para orientar os professores na
implementação de disciplinas não presenciais.
A universidade é pioneira nesta modalidade de
ensino e conta hoje com 178 disciplinas oferta
das a distância, em cerca de 20 cursos de graduação, em 10 de seus 14 setores. A professora
Maria Josele Bucco Coelho, coordenadora de
Integração de Políticas de Educação a Distância
(Cipead), explica que o projeto visa facilitar a
implementação destas disciplinas, dando suporte
aos professores.

continua>
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NOTAS
UFPR vai abrigar Centro de Reabilitação de Animais Marinhos em Pontal do Paraná
O litoral do Paraná vai ganhar um ambiente

ná, no Centro de Estudos do Mar (CEM) da

O CRAS ainda depende de licenças do Insti-

adequado e com grande capacidade para mo-

UFPR. A obra será financiada pela Petrobras,

tuto Ambiental do Paraná e da Prefeitura de

nitorar e atender animais marinhos. O futuro

como parte do Projeto de Monitoramento de

Pontal do Paraná, mas a previsão é que as

Centro de Reabilitação de Animais Marinhos

Praias da Bacia de Santos, relacionado ao pro-

obras comecem em 30 dias.

(CRAS) será construído em Pontal do Para-

cesso de licenciamento ambiental do pré-sal.

Mestrado em Psicologia busca
voluntários para avaliação de memória

Professor Yuan Jinyun receberá título de
cidadão honorário de Curitiba

O curso de mestrado em Avaliação e Reabilitação

A Câmara Municipal de Curitiba vai conceder o

Neuropsicológica, do Departamento de Psicologia,

título de cidadão honorário da cidade ao professor

busca voluntários para o desenvolvimento de pes-

doutor Yuan Jinyun, do curso de Matemática da

quisa com adultos e idosos da comunidade em geral

Universidade Federal do Paraná. A homenagem,

que tenham queixa de memória, preocupação com

proposta pelo vereador Pier Petruzziello, foi apro-

doenças como Alzheimer e Parkinson, que tenham

vada na última semana pelo plenário da Câmara.

sofrido Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou outro

Yuan Jinyun é mestre em Matemática Aplicada

tipo de lesão cerebral. As inscrições devem ser

pela Universidade Sudeste de Nanjing, doutor em

feitas com o Centro de Psicologia Aplicada (CPA)

Matemática aplicada pelo Instituto de Matemática

pelo número (41) 3310-2614.

Pura e Aplicada e pós-doutor em Matemática
Computacional pela Stanford University (EUA).
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produção acadêmica
LIVRO ABORDA AVANÇOS NA MEDICINA VETERINÁRIA FORENSE
Médicos veterinários, pesquisadores e estudan

O livro, prefaciado pelo médico veterinário e

tes são o público-alvo do livro “Tratado de Medi-

professor aposentado da UFPR Antônio Felipe

cina Veterinária Legal”. Com 20 capítulos, escri-

Paulino de Figueiredo Wouk e pelo advogado

tos por um conjunto de 26 colaboradores, o livro

Marlon Jacinto Reis, abrange os múltiplos

abrange tópicos contemporâneos, trazendo um

aspectos da medicina veterinária legal praticada

repertório de temas compilados de forma didá-

no Brasil. Hoje, a especialidade se beneficia

tica e clara, que mostram o avanço da medicina

do incremento no diagnóstico de distúrbios, o

veterinária forense como especialidade.

que progressivamente tem possibilitado novas

A obra foi organizada pelos médicos veterinários

abordagens periciais, adoção de protocolos de

Raimundo Alberto Tostes, professor do curso de
Medicina Veterinária da UFPR/Palotina; Sérvio
Túlio Jacinto Reis e Valdecir Vargas Castilho.
Entre os 26 profissionais que colaboraram

O livro abrange múltiplos aspectos
da medicina veterinária legal
praticada no Brasil.

estão peritos, especialistas e pesquisadores de
importantes universidades e instituições ligadas

análise e a evolução da legislação acerca da natureza jurídica dos animais. Segundo o professor
Raimundo Tostes, “A obra lança uma luz sobre a
questão do direito do animal; e também é uma
bela provocação que deverá pautar uma reconciliação com a natureza animal”.

às ciências forenses no Brasil e no exterior. Da
UFPR, também participam as professoras Carla
Molento, Rita de Cássia Garcia e Juliana Quadros.
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perfil
LUSIA LUXSA É A PRIMEIRA ALUNA REFUGIADA
A SE FORMAR NA UFPR
A UFPR entregou, no dia 17 de agosto, o diplo-

onde estudava foi destruída por bombas, inter-

ma de arquiteta à estudante que abriu caminho

rompendo o curso.

para que a universidade fosse a segunda do País

No fim de 2013, Lusia deixou parentes e amigos

a acolher refugiados nos seus cursos de graduação. A síria Lusia Luxsa, de 26 anos, foi a primeira refugiada matriculada na instituição e seu caso
serviu de modelo para que a UFPR discutisse e
aprovasse uma resolução específica sobre o tema.
Hoje, a universidade tem 29 alunos refugiados ou
com visto humanitário matriculados em cursos de
graduação.
A formatura de Lusia foi celebrada como um marco – tanto para a universidade quanto para ela
própria, uma jovem empurrada pela guerra para
longe de sua terra natal. Lusia vivia em Aleppo,
a segunda maior cidade da Síria e uma das mais
arrasadas pela guerra civil no país. Estava no terceiro ano de Arquitetura quando a faculdade

para trás e veio para Curitiba com a família do
marido, que também é arquiteto. Mesmo sem falar português, quase imediatamente ela começou
a procurar instituições onde pudesse concluir o
curso. “Fui conhecer o prédio do curso de Arquitetura na Universidade Federal, encontrei o coordenador e, numa conversa em inglês, expliquei o
que eu pretendia”, conta Lusia.
“A vaga na UFPR foi um milagre na minha vida.
Tive apoio de colegas e professores e me sinto
muito acolhida no Brasil”, afirma Lusia. Ela foi matriculada no segundo ano do curso de Arquitetura
e Urbanismo da UFPR.

Lusia Luxsa,
foi a primeira refugiada
matriculada na UFPR
CLIQUE
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diálogo com a gestão
O final de semana foi diferente para milhares de
famílias que visitaram a Feira de Cursos e Profissões
da UFPR. Inclusive, o número de visitantes superou
nossa expectativa: mais de 115 mil estiveram em
Piraquara para saber mais sobre a Universidade. O
comprometimento familiar era evidente com a busca
de informações sobre as melhores opções de carreira para os futuros estudantes.
A feira é o maior momento de interlocução entre a
Universidade e a sociedade, uma vez que todos os

setores e atores da comunidade acadêmica estão
representados. De fato, a sociedade está buscando,
dialogando e desejando conhecer a UFPR. Isso nos
motiva e nos leva a aperfeiçoar cada vez mais a
nossa insittuição centenária. Nós ficamos muito contentes com esse contexto e estamos, como sempre,
estamos de braços abertos para todos.

técnicos, aos professores e aos coordenadores de curso que se dedicaram à realização do evento. Se a Feira
é um sucesso, isso se deve ao compromisso que cada
um de vocês assumiu junto à Universidade Federal do
Paraná.

Começamos a semana com esta experiência singular
e contagiante. Meu agradecimento pessoal a toda
equipe organizadora, aos estudantes, aos servidores

Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor

O meu sincero muito obrigado. Uma excelente semana
a todas e a todos.
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Sucom-Superintendência de Comunicação e Marketing UFPR
(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br
Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.
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