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UFPR PENSANDO O BRASIL: VIOLÊNCIA DE GÊNERO
SERÁ TEMA DE DEBATE NESTA QUARTA-FEIRA
A violência de gênero será o
tema da próxima edição do UFPR
Pensando o Brasil, que vai reunir
cinco pesquisadoras para debater
a questão. O debate, aberto a qualquer interessado e com entrada
gratuita, acontecerá nesta quartafeira, 22 de novembro, a partir das
19 horas, no Auditório Professor
Ulysses de Campos, no Setor de
Ciências Sociais Aplicadas.
Para debater o assunto, a UFPR
convidou Heloisa Buarque
de Almeida, professora de
Antropologia da USP e membro da
Rede Não Cala USP, que reúne professoras pelo fim da violência de
gênero; Mariléa de Almeida, dou-

toranda em História pela Unicamp,
onde desenvolve pesquisa sobre
práticas políticas contemporâneas
de mulheres quilombolas do Rio
de Janeiro; e Clara Maria Roman
Borges (UFPR), professora do
Programa de Pós-Graduação em
Direito da UFPR.

Departamento de História da
UFPR Ana Paula Vosne Martins,
pesquisadora da área de história
das mulheres, história do corpo e
das sexualidades, história da maternidade, história da assistência e da
filantropia e história da escrita de
mulheres.

A mediação do debate será
feita pela professora do Setor
de Educação Maria Rita de Assis
César, pesquisadora do Núcleo
de Estudos de Gênero da UFPR e
atualmente pró-reitora de Assuntos
Estudantis.

O debate faz parte de um ciclo
que a UFPR bem realizando desde
junho, sobre temas importantes da
atual agenda brasileira. Já estiveram em pauta temas como as reformas trabalhista e da Previdência
e as fake news.

Para fazer a apresentação, foi
convidada a professora do

UFPR PENSANDO O
BRASIL
DEBATE SOBRE
VIOLÊNCIA DE GÊNERO
DATA: 22 DE NOVEMBRO,
QUARTA-FEIRA
HORA: A PARTIR DAS 19
HORAS
LOCAL: AUDITÓRIO
PROFESSOR ULYSSES
DE CAMPOS – SETOR
DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS – JARDIM
BOTÂNICO
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UFPR promove 1º Seminário em Ciência do Solo

Mestra em Ciências Farmacêuticas pela UFPR
fará palestra sobre Alzheimer
No próximo dia 1º de dezembro a Unidade EscolaPromoção de Saúde realiza em sua sede a palestra
“Inesquecível – Como prevenir o Alzheimer?”, que busca
apresentar as principais causas, o processo neurodegenerativo e alternativas de precaução e tratamento para essa
doença que atinge cerca de um milhão dos brasileiros
com mais de 85 anos de idade. A palestra começa às 14h
e as inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas com
antecedência no site.
Para mais informações, acesse >

Começa nesta segunda (20) e vai até quarta-feira (22) o
“1º Seminário em Ciência do Solo”, promovido pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciência do Solo. As atividades acontecerão
das 8 às 17 horas. Entre os temas que serão abordados estão
o Novo Manual de Adubação do Paraná e Manejo para Altas
Produtividades, nutrição de espécies arbóreas em solos inundáveis, aprimoramento de processos para a qualificação do manejo
de terras no Centro-Sul do Brasil, aplicação de resíduos em áreas
agrícolas vestígios ambientais na produção de provas em crimes,
entre vários outros.

Grupos artísticos da UFPR se apresentam em
novembro
Três grupos artísticos da UFPR – o Madrigal, a Companhia de
Teatro Palavração e a Téssera Companhia de Dança – têm apresentações programadas até o fim deste mês em espaços culturais
da universidade. Os eventos acontecerão dias 23, 24 e 25 de
novembro.
Confira a programação completa, acesse >
CONTINUA >>>
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Professor da Universidade de Shinshu, no Japão, ministra palestra na UFPR
O professor Kiyoshi Tanaka da Universidade de Shinshu, no Japão,
ministrará no dia 24 uma palestra sobre as possibilidades de mobilidade com a instituição japonesa. A atividade marca o início do
acordo de cooperação entre a Universidade Federal do Paraná e
Universidade de Shinshu, que será assinado na mesma data. A programação é aberta ao público e acontece das 9h às 11h, no auditório do prédio da Administração do Centro Politécnico (1° andar).

Estudantes têm até dia 30 de novembro para avaliar a
UFPR
A pesquisa de autoavaliação institucional da UFPR foi elaborada pelas Coordenações de Políticas de Avaliação Institucional de Ensino
(COPAIE) e de Políticas de Acesso e Permanência (COPAP) da Pró
Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação da UFPR (CPA/UFPR),
de acordo com a Lei nº 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esta avaliação é um
instrumento construtivo que visa proporcionar a docentes e gestores
da Instituição subsídios para a melhoria contínua da Universidade.
Com este objetivo, por meio deste questionário, busca-se possibilitar
aos estudantes a participação ativa na construção de uma Universidade ainda melhor.
Para responder ao questionário, acesse >
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NOTAS
UFPR lança Manual de Compras
atualizado para dar mais segurança e
agilidade aos processos
Celeridade, segurança, informação e transparência. Essa é a proposta do novo “Manual
de Compras” da UFPR, que foi oficialmente
lançado dia 13 pelo Departamento de Licitações
e Compras, vinculado à Pró-Reitoria de
Administração (PRA) da UFPR. O guia rege os
procedimentos e normas de compras, contratações e licitações no âmbito da instituição. A
versão atualizada procura tornar esse conteúdo
mais acessível, utilizando uma linguagem mais
simples, de forma que todos os servidores
envolvidos com compras a licitações estejam
preparados para conduzir os processos de
forma ágil, segura e eficaz.

Lançado livro “Bioecologia do desenvolvimento na Síndrome de Down”
Em comemoração aos 20 anos do Ambulatório
da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas
da UFPR, foi lançado dia 13 um livro idealizado
e organizado pela professora do Setor de
Educação Maria de Fatima Minetto e pela
pediatra Beatriz Bermudez, responsável pelo
Ambulatório da Síndrome de Down. Entre os
autores do livro estão dois autodefensores que
têm a síndrome. A obra possui capítulos escritos por especialistas que revelam práticas em
saúde e educação baseadas em descobertas
decorrentes de pesquisas.

CPOP lança livro digital gratuito sobre
métodos quantitativos para iniciantes
em ciência política
O Grupo de Pesquisa em Comunicação Política
e Opinião Pública (CPOP) da UFPR lançou um
livro digital gratuito sobre métodos quantitativos. A publicação é resultado de atividade
de ensino e tem o objetivo de atuar como um
manual para iniciantes na pesquisa acadêmica
quantitativa. Este volume é composto por sete
capítulos com apresentações conceituais e de
testes estatísticos simples para serem usados
por graduandos em seus trabalhos. A segunda
parte terá um capítulo para cada técnica de
abordagem empírica dentre as mais usadas
na ciência política. O lançamento do segundo
volume está programado para 2018.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Divulgado o resultado do Vestibular
dos Povos Indígenas

Segunda fase do vestibular acontece
no domingo, dia 26

Reitoria e Sinditest-PR fecham
acordo sobre greve de 2016

Foi divulgado no dia 13 de novembro o resultado do XVII Vestibular dos Povos Indígenas no
Paraná, realizado pela Universidade Estadual
de Maringá (UEM). O Vestibular dos Povos
Indígenas no Paraná é realizado a cada ano
por uma das universidades integrantes da
Comissão Universidade para os Índios (Cuia).
A UFPR destina dez vagas para indígenas
de todo território brasileiro. Todas as vagas
são suplementares, ou seja, não são retiradas
daquelas regulares oferecidas nos cursos.

Acontecem no próximo domingo, dia 26,
as provas da segunda fase do vestibular
da UFPR. O resultado da primeira fase foi
divulgado no últomo dia 14, Foram convocados 13.323 candidatos, entre os quais 436
treineiros (que estão fazendo o vestibular
por experiência, geralmente porque ainda
não têm diploma de conclusão do ensino
médio). De acordo com o Edital 42/2017,
foram aprovados para a segunda fase os
candidatos mais bem classificados na primeira fase, em número equivalente ao triplo
de vagas disponibilizadas para o respectivo
curso, turno e período para o qual o concorrente se inscreveu.

Representantes da Reitoria da UFPR
reuniram-se no dia 14 com membros da
comissão de negociação de greve para
finalizar o acordo de compensação referente
à greve realizada pelos servidores técnico-administrativos em 2016. O termo encerra
a negociação de reposição dos serviços,
que foram acompanhados durante o ano
pela Universidade e pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação das Instituições
Federais de Ensino Superior no Estado do
Paraná (Sinditest).
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CONTINUA >>>
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
ARTIGO DE PESQUISADORES DO ITTI
CONQUISTA 3º LUGAR EM PREMIAÇÃO NACIONAL
Dois pesquisadores do Instituto
Tecnológico de Transportes e
Infraestrutura (ITTI) da UFPR conquistaram o terceiro lugar no Prêmio
Antaq 2017 de Sustentabilidade
Aquaviária com o artigo científico
“Avaliação Hidromorfológica do uso
de espigões em hidrovias – Estudo
de Caso: Passo do Jacaré”.
O estudo é de autoria do engenheiro civil Gustavo Pacheco Tomas, em
co-autoria com o professor Tobias
Bleninger. A premiação ocorreu
na sede da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq),
em Brasília.

O artigo concorreu na categoria
“Artigo Técnico e Científico” com
outras publicações acadêmicas de
todo o Brasil. Outras três categorias
também foram reconhecidas:
Iniciativas Inovadoras, Qualidade
de Atendimento ao Usuário, e
Desempenho Ambiental.
Na solenidade de premiação, o
diretor-geral da Antaq, Adalberto
Tokarski destacou que o prêmio
é fundamental como reconhecimento de trabalhos de excelência
realizados nos setores portuário
e de navegação. “A questão da
sustentabilidade é primordial para a

Agência. Esse prêmio valoriza aqueles e aquelas que contribuem para
uma logística eficiente e, acima de
tudo, que vai ao encontro do meio
ambiente”, afirmou.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Escrevo essas palavras no Dia da
Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro. O Brasil
tem uma dívida imensa com a
população negra e isso é inegável.
A inclusão desta parcela da população no ensino superior é uma das
maneiras de diminuir as diferenças.
A UFPR defende a igualdade de
oportunidade a todos e a todas,
enaltecendo saberes e talentos de
todas as origens.
Entre 2014 e 2017 matriculamos
7784 estudantes aprovados pelo
sistema de cotas raciais. Isso significa o fortalecimento da representatividade da população negra no
ensino público, gratuito e de qualidade. Atualmente, temos 28.465
alunos de graduação.

E na quarta-feira será a última
edição do ano do ciclo “UFPR pensando o Brasil”. O tema é Violência
de Gênero e será coordenado pela
pró-reitora de Assuntos Estudantis,
Maria Rita César. Falar sobre gênero é também urgente. Não podemos admitir que na Universidade
haja violência por qualquer motivo
que seja.
Para acolher as denúncias de
violência de gênero, racismo,
LGTFobia e outras formas de ferir a
dignidade humana, estamos criando a Superintendência de Inclusão
e Diversidade. Em breve, teremos
instrumentos mais eficazes para
receber esses casos e também para
agir como agentes de reflexão.

A UNIVERSIDADE É UM LUGAR
DE DIVERSIDADE DE CORES,
DE GÊNEROS, DE CRENÇAS, DE
IDEOLOGIAS. POR SI SÓ, ESTAR
EM UM ESPAÇO UNIVERSITÁRIO
PRESSUPÕE O PENSAR
DIFERENTE, MAS SEMPRE COM
TOLERÂNCIA E É ISSO QUE ESTA
REITORIA SEMPRE APOIARÁ.
Um ótima 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.

