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UFPR celebra 105 anos nesta quinta-feira
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SEMANA UFPR
UFPR celebra 105 anos nesta quinta-feira
“É um orgulho para toda a sociedade paranaense a comemoração dos
105 anos da UFPR. São histórias
de vida transformadas aqui e que

Foto: Marcos Solivan

Os 105 anos da Universidade
Federal do Paraná – a serem completados no próximo dia 19 – serão
comemorados em uma sessão
pública do Conselho Universitário
nesta quinta-feira, dia 14, às 19
horas, no Teatro da Reitoria. Toda
a comunidade universitária está
convidada para este momento de
celebração da história da universidade mais antiga do Brasil.

transformaram e continuarão transformando o mundo”, diz o reitor da
UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca.
“Estamos muito felizes por poder
comunicar que, apesar do ano ter
sido difícil para as Universidades
públicas, conquistamos avanços
que precisamos comemorar.”
Grupos artísticos da UFPR – o
Madrigal, o Coral e a Téssera
Companhia de Dança – vão se
apresentar durante a solenidade.
Depois haverá homenagens a
professores, alunos e servidores
técnico-administrativos que se
destacaram em 2017.

Na mesma data também serão
lançados o Anuário 2017 da UFPR,
com informações sobre as principais ações das pró-reitorias e
outras unidades da universidade ao
longo deste ano, e a nova edição da
revista Ciência UFPR.
Para marcar os 105 anos, a UFPR
também vem publicando em seu
portal depoimentos de pessoas
cujas histórias pessoas foram de
alguma forma influenciadas pela
passagem pela universidade.

“Estamos muito
felizes por poder comunicar
que, apesar do
ano ter sido
difícil para as
Universidades públicas, conquistamos avanços
que precisamos
comemorar.”
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Inscrições abertas para
o Ciclo de Palestras
Africanidades e Educação
Dentro do Ciclo de Palestras
Africanidades e Educação, o
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
(Neab) da UFPR promoverá entre
11 e 13 de dezembro o Seminário
Discurso e Relações ÉtnicoRaciais, durante o qual estão
previstos, além das apresentações
de trabalhos científicos, mesas
redondas, lançamento de livros,
projeção de filmes e mini-cursos.
Mais informações, acesse >

Novo edital financia criação de
jogos educacionais virtuais com até
R$ 100 mil
A Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou
novo edital de Fomento à inovação na temática Jogos Virtuais. As inscrições vão até
12 de janeiro de 2018. Os jogos educacionais
selecionados devem ser voltados a cursos de
licenciatura e terão o valor máximo de financiamento de R$ 100 mil. Devem levar em consideração a faixa etária do público-alvo para
o desenvolvimento adequado do conteúdo.
Entre as características solicitadas pela chamada, estão a possibilidade de adaptar o jogo
para várias disciplinas; o design ser voltado
tanto para computadores quanto dispositivos
móveis, em suas diferentes plataformas; contar com opções de acessibilidade e inclusão.
Mais informações, acesse >

21º Encontro Regional dos Grupos PET do Sul
será na UFPR, em 2018
O campus do Centro Politécnico da UFPR sediará,
entre 28 de abril e 1º de maio de 2018, o XXI Encontro
Regional dos Grupos PET da Região Sul (Sulpet). No
encontro, 196 grupos PET dos três Estados do Sul vão
trocar experiências e debater assuntos importantes
em torno do tema “Inserção e Integração: o PET como
agente transformador social”.
A proposta é debater o papel transformador social dos
alunos formados pelo Programa de Educação Tutorial e
o retorno das ações do projeto à sociedade e à comu
nidade acadêmica. O PET existe há 38 anos, envolve
842 grupos de 121 Universidades brasileiras e objetiva
desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na graduação. O 21º Encontro Regional dos Grupos PET do
Sul tem o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e dos
Setores de Tecnologia, Ciências Exatas e da Terra.
Mais informações, acesse >
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NOTAS
UFPR vai ofertar 1.447 vagas para
ingresso via Sisu em 2018

Pró-Reitoria de Cultura da UFPR lança
6ª edição do TOM

A Universidade Federal do Paraná vai destinar
1.447 vagas para ingresso via Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) em 2018. As vagas
estão distribuídas em 109 cursos, nos campi
de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina
e Pontal do Paraná. O Sisu é o sistema
informatizado gerenciado pelo Ministério da
Educação (MEC) no qual instituições públicas
de ensino superior oferecem vagas para
candidatos participantes do Exame Nacional
de Ensino Médio (Enem). Das 1.447 vagas
ofertadas pela UFPR para o primeiro semestre,
706 são para livre concorrência e 741 para
estudantes que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas, conforme
prevê a Lei nº 12.711/2012.

A Pró-Reitoria de Cultura da UFPR (Proec) lançou a 6ª edição do TOM Caderno de Ensaios.
Trata-se de um projeto que reúne comunicação
e cultura, desenvolvido pela Coordenadoria
de Cultura da Proec, que objetiva promover a
crítica e a reflexão sobre as produções artísticas
e culturais. O foco é o respeito à diversidade
cultural e à cidadania.

Ex-alunos da UFPR são selecionados
para participar de Programa de
Mestrado Profissional em Ensino de
História
Dois ex-alunos do curso de licenciatura e bacharelado em História da UFPR ficaram entre
os dez primeiros classificados no ProfHistória,
programa de pós-graduação stricto sensu em
Ensino de História que agrega universidades de
todo o Brasil. Fabiano Arndt Araújo Pykosz foi
o terceiro colocado, e Hellen Cris Leite de Lima
ficou na sexta colocação. O ProfHistória é um
programa reconhecido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), do Ministério da Educação. É um curso
presencial que conduz os selecionados ao título
de Mestre em Ensino de História.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Crianças expõem pinturas feitas
durante projeto de extensão do Setor
Litoral
Pelo terceiro ano consecutivo, crianças que
moram em Matinhos puderam participar
do projeto de extensão Conhecendo e
Vivenciando as Artes Visuais. Para encerrar
as atividades do semestre, elas produziram
pinturas inspiradas em quadros famosos, que
estão expostas no hall do prédio administrativo do Setor Litoral até o dia 18 de dezembro.
A exposição foi intitulada “Porque eu gosto de
pintar!”.

UFPR e Universidade de Lisboa discutem formação de aliança
O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca,
recebeu o reitor e o vice-reitor da Universidade
de Lisboa, respectivamente António Manuel da
Cruz Serra e Luis Manuel dos Anjos Ferreira.
Eles discutiram a possibilidade de formação de
uma aliança entre as duas organizações, em
várias áreas. Serra disse que, entre outras possibilidades, a Universidade está interessada em
receber estudantes brasileiros nos seus cursos
de mestrado e de doutorado.

Curso de Licenciatura em Química de
Pontal do Paraná adquire espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear
O curso de Licenciatura em Química – Ciências
Exatas, do Centro de Estudos do Mar, adquiriu
um espectrômetro de Ressonância Magnética
Nuclear (RMN) de bancada de 60MHz de alta
resolução (Pulsar). O equipamento fornece espectros de RMN 1-D e 2-D de alta qualidade. O
novo espectrômetro já está em funcionamento
e possui um ímã permanente, sem utilização
de hélio líquido e nitrogênio líquido, reduzindo
o custo de operação e manutenção. O equipamento está instalado no Laboratório de
Química, sob a coordenação do professor Talal
Suleiman Mahamoud.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Mudanças no processo de validação de autodeclarações
tiveram efeitos positivos

UFPR participa de Programa de Formação Continuada
para Gestores dos Espaços Cidadão

Representantes da Comissão Específica de Validação (CEV-PP)
e do Núcleo de Concursos (NC-UFPR) avaliaram como positiva a
reformulação do processo de validação das autodeclarações dos
candidatos que se inscreveram para concorrer às cotas raciais
do Vestibular 2017/2018. As reuniões de avaliação, que reuniram
boa parte dos participantes das bancas, ocorreram no dia 30 de
novembro, na sede do NC, no Campus Agrárias e na Reitoria. “A
avaliação geral do processo foi muito positiva, de forma unânime. O
fato de fazer as bancas com atendimento individual foi considerado
mais adequado. O aplicativo desenvolvido pelo NC foi muito elogiado pelo seu funcionamento e pela agilidade que deu ao processo”,
afirma o presidente da CEV-PP, professor Paulo Vinícius Baptista da
Silva.

A UFPR e a Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos
(SEAE) do governo do Estado assinaram, no dia 4 de dezembro, um termo de cooperação que é fruto da parceria entre as
duas instituições. O objetivo da ação é viabilizar o Programa de
Formação Continuada para Gestores dos Espaços Cidadão, por
meio de apoio pedagógico da Coordenação de Integração de
Políticas de Educação a Distância (Cipead) da UFPR, para acompanhamento dos cursos. Além disso, a universidade ofertará apoio
tecnológico por meio de hospedagem do curso em ambiente
virtual de aprendizagem da UFPR.

Mais informações, acesse >
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Ex-aluna da UFPR ganha prêmio por pesquisa pioneira
em impressão 3D de modelos de pele de animais
apoiar e recompensar grupos ou
indivíduos que trabalham no campo
de pesquisa científica e conscientização em prol do fim de testes em
animais.

Carolina Motter Catarino, aluna
egressa do curso de Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia da
UFPR, foi uma das 19 vencedoras da
premiação “Lush Prize” em 2017. O
prêmio tem como principal objetivo

A pesquisa de Carolina trabalha
com a substituição de componentes
de origem animal usados durante
o processo de fabricação da pele
com o aumento da complexidade
do modelo para diversificação de
materiais, células e estruturas. Para
isso, o grupo de pesquisa em que
atua, na Rensselaer Polytechnic
Institute nos Estados Unidos, desenvolveu modelos de pele usando
impressão 3D.

“Um dos focos do meu projeto é o
uso de impressão 3D para incorporação de estruturas complexas na
pele, mais especificamente inclusão
do folículo capilar. Atualmente não
há nenhum modelo de pele com
folículo capilar disponível comercialmente e nenhuma publicação
sobre modelos de pele impressos
contendo tal estrutura”, explica
Carolina. A pesquisa que o grupo
desenvolve é pioneira tanto na área
de bioimpressão 3D, quanto na área
de desenvolvimento de modelos de
pele.
Para o futuro, a egressa espera que
a pesquisa seja uma contribuição no

desenvolvimento de mais estudos
sobre o tema, especialmente no
Departamento de Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia.
“Como ex-aluna da universidade,
acredito que meu sucesso é
também o sucesso de todos que
fizeram parte da minha trajetória,
em especial da UFPR e dos meus
professores”, afirma.
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PERFIL
#UFPR105anos – A UFPR e eu
A Universidade Federal do Paraná completa 105 anos no dia 19 de dezembro.
Uma longa história, que influenciou e mudou a vida de milhares de pessoas. Para
celebrar, nas próximas semanas o portal da UFPR está publicando depoimentos de
pessoas que têm ou tiveram vínculo com a universidade em algum momento.
Lindolfo Zimmer – Engenharia Mecânica

Marlene Ferreira Gomes Mortagua Walflor – Medicina Veterinária

Formado em 1965, teve atuação decisiva na construção de
algumas das usinas hidrelétricas mais importantes do estado,
incluindo a Itaipu Binacional. Foi presidente da Copel de 2010
a 2014. Hoje, preside a Fundação Copel.

Formada em 1967, atuou dois anos no Hospital Veterinário da UFPR. Voltou em
1990, já concursada, onde atuou no Departamento de Saúde Comunitária. Hoje,
atua com Medicina Veterinária na área ambiental.

““Fomos premiados por um período maravilhoso da UFPR.
Tenho orgulho da profissão que escolhi e exerci a minha vida
toda. Tive muito orgulho de ter feito o curso na UFPR desde
que ele ainda era situado na Praça Santos Andrade, no centro
de Curitiba. Os nossos professores eram um grupo de profissionais e gestores catedráticos que tinham a responsabilidade
de orientar e de conduzir os alunos para a vida. E o fizeram
com grande competência. Seguíamos suas orientações totalmente. Eles eram ídolos da turma. Na época, a UFPR tinha o
curso de Engenharia Civil mas, com a necessidade de o País
desenvolver outras tecnologias, foram criados os cursos de
Engenharia Mecânica e, logo depois, o de Engenharia Elétrica.
Houve uma sinergia grande entre os cursos e isso foi muito
bom. Aprendi muito com isso”.

“Minha formação na UFPR foi grande e completa. Trabalhamos com equipes
multidisciplinares, como o pessoal de Enfermagem, de Odontologia e de
Farmácia. Por ter interagido muito com meus colegas, adquiri uma grande
prática e aprendi muito. Isso me rendeu uma grande capacidade de trabalhar
considerando não só as questões relativas ao animal, mas à saúde dos seres
humanos, também. Lembro dos professores, com saudade, até hoje. Por isso,
a UFPR é muito importante na minha vida. Ela é importante não apenas para o
Paraná, mas para o Brasil”.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Na última semana, uma outra
Universidade Federal passou pelo
constrangimento de ser irrompida
no início da manhã pela Polícia
Federal e agentes de órgãos de
controle. Publiquei um texto
reflexivo sobre o tema, pois me
questiono o que está acontecendo
no país quando quatro IFES tão
importantes acabaram virando alvo
de ações policiais em menos de um
ano.

nascido ontem, mas de instituições
tradicionais – a nossa UFPR é
centenária – que durante décadas
foram vistas como celeiros do conhecimento brasileiro e da formação de gerações. As universidades
não são perfeitas, como nenhuma
instituição pública ou privada o
é, mas seguramente não são esse
antro de corrupção, descontrole e
ineficiência que as ações policiais
sugerem e que a imprensa divulga.

As universidades teriam se pervertido tanto assim em um ano?
Teriam se transformado de repente
em ninhos de bandidos? E se
perceba: não se está falando de
qualquer universidade que tenha

A mim, me parece um ataque à
soberania universitária e a todo
conhecimento que produzimos.
Enfatizei na nota que publiquei
e reforço agora: o Brasil precisa
pensar em que tipo de futuro quer

apostar. E para mim a resposta
só pode ser essa: é momento de
resistir e defender a Universidade
pública.
A celebração com toda voz para
nossa Universidade Federal do
Paraná será dada nesta quintafeira, dia 14/12, pontualmente
às 19h, no Teatro da Reitoria.
Comemoraremos nossos 105 anos
com muita cultura, arte e orgulho
de fazermos parte da melhor universidade do Paraná. Nos vemos lá!

Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor

“o Brasil precisa
pensar em que
tipo de futuro
quer apostar. E
para mim a
resposta só pode
ser essa: é
momento de
resistir e
defender a
Universidade
pública.”
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