N. 27 | FEVEREIRO 2018

UFPR recebe mais de 5 mil novos alunos na
volta às aulas

SERVIÇOS
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SEMANA UFPR
UFPR recebe mais de 5 mil novos alunos na
volta às aulas
Medicina e Fisioterapia já iniciaram
as atividades antes do Carnaval.

A Universidade Federal do Paraná
iniciou nesta segunda-feira (19),
para a maioria dos estudantes, o
ano letivo de 2018, recebendo mais
de 5 mil novos alunos aprovados no
último vestibular. Será uma semana
movimentada, com recepção aos
estudantes que chegam e uma série de atividades programadas para
a Semana do Calouro. Alunos de

Durante os primeiros dias de aulas,
as atividades serão direcionadas
à recepção e socialização dos calouros na dinâmica da instituição e
de seu curso. A organização é das
Comissões Setoriais de Recepção
aos Calouros – com participação de
estudantes, professores e funcionários, além de apoio da Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE).
Entre as atividades organizadas
pelos próprios alunos, a promoção
de ações sociais vem se tornando
tradição no lugar dos conhecidos
“trotes”. A UFPR reforça que a
recepção aos calouros deve ser um
momento de alegria e integração
com os veteranos. A campanha
“Trote sem violência”, lançada pela

universidade em 2017, incentiva
que qualquer situação de violência,
física ou simbólica, seja denunciada
pelo telefone (41) 3360-5414ou
pelo e-mail alertatrote@ufpr.br..
Os novos alunos devem ficar atentos porque é nesse mesmo período
que deverão confirmar sua matrícula, sob risco de perda da vaga caso
o procedimento não seja realizado.
De acordo com o Calendário
Acadêmico de 2018, o aluno ingressante na UFPR tem os dias 19, 20 e
21 de fevereiro para comparecer à
coordenação de seu curso e assinar
a lista de confirmação de vaga.

Chamadas complementares
O registro acadêmico dos candidatos convocados na 1ª Chamada
Nominal Pública do Vestibular
2017/2018 foi realizado nos dias 8 e
9 de fevereiro. Estão previstas neste ano mais três chamadas complementares a fim de preencher as
vagas remanescentes.
A previsão é de que a convocação para a 2.ª Chamada Pública
Nominal ocorra no próximo dia 27.
Já a 3.ª Chamada Pública Nominal
deverá ocorrer em 15 de março. A
convocação para a quarta e última
chamada complementar está
programada para ocorrer em 8 de
agosto.
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SERVIÇOS
Conheça uma série de benefícios e
serviços que a UFPR oferece para
seus alunos.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE) é a unidade
voltada para atender alunos de
graduação da Universidade Federal
do Paraná em variados tipos de
demandas. Além do acolhimento
inicial, a PRAE contribui para a
inclusão de estudantes em situação
de vulnerabilidade econômica.
O Programa de Benefícios
Econômicos para Manutenção aos
Estudantes de Graduação e Ensino
Profissionalizante (Probem) auxilia
centenas de calouros e veteranos
durante a trajetória acadêmica e
abrange quatro benefícios: Auxílio
Permanência, Auxílio Refeição,

Auxílio Moradia e Auxílio Creche.
A seleção para o programa
acontece por meio de editais. Os
critérios envolvem a avaliação de
comprovação de renda per capita
(até 1,5 salário mínimo) e agravantes sociais, que incluem situações
como casos de doença na família.
Os interessados precisam realizar a
inscrição online entre os dias 19 de
fevereiro e 4 de março.
A PRAE está sediada no Edifício
Dom Pedro II – 1° andar. O telefone
é o 3360-5445.
Para mais informações sobre
os serviços da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, acesse www.
prae.ufpr.br

TRANSPORTE – ATT

Para facilitar a locomoção entre os
campi da UFPR, estudantes da ins-

tituição têm à disposição o serviço
de linhas internas de ônibus – o
Intercampi. O transporte auxilia no
deslocamento, sem a cobrança de
passagem.
As linhas passam pelo Centro
Politécnico, Campus Jardim
Botânico, Setor de Comunicação,
Campus Batel, Campus Juvevê,
Reitoria, Campus Cabral e SEPT
– Setor de Educação Profissional
e Tecnológica. Os Intercampi 1 e 2
funcionam de segunda a sexta-feira. Já a linha 3 realiza o transporte
aos sábados pela manhã.
O Intercampi é gratuito e destinado
para uso exclusivo de estudantes e
servidores (técnicos e docentes) da
UFPR em atividades acadêmicas,
de ensino, pesquisa e extensão.
Para ter acesso ao serviço e garantir a segurança dos usuários, é
necessário apresentar credenciais
de identificação (carteirinha de

estudante ou crachá funcional) aos
motoristas dos ônibus. Os calouros
que ainda não possuem carteirinha
podem apresentar o comprovante
de matrícula e um documento
oficial com foto.

Novidade:
No dia 15 de fevereiro
entrará em operação
a linha Intercampi IV,
que vai atender alunos
do campus DeArtes,
localizado no Batel. De
acordo com a Central
de Transportes da UFPR
(Centran), o Intercampi
IV terá uma fase de
avaliação e adaptação.
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SERVIÇOS
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Os Restaurantes Universitários
(RU) têm como objetivo oferecer
refeições nutricionalmente balanceadas e higienicamente seguras,
além de disseminar bons hábitos
alimentares. A UFPR conta com
quatro unidades na capital e outras
cinco nos campi avançado (Setor
Litoral, Centro de Estudos do Mar,
Setor Palotina, Campus Jandaia do
Sul e Campus Mirassol).

Somente em Curitiba, a média de
refeições diárias servidas é de 10,5
mil. Nos campi do interior do estado, são em média 380 refeições
por dia.
As unidades do RU abrem as
portas logo cedo, às 6h45, para
o café da manhã, com o custo de
R$ 0,50. Os alunos também têm à
disposição o almoço e o jantar por
apenas R$ 1,30.
Estudantes que recebem o benefício Auxílio Refeição, por meio
de programas da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PRAE), fazem
as refeições gratuitamente no RU.
Todo estudante com matrícula ativa
tem direito a realizar suas refeições
nos restaurantes universitários
mantidos pela UFPR. Para utilizar
os serviços do R.U., calouros e veteranos precisam estar regularmente matriculados. “Nosso sistema é
todo informatizado. O aluno deve

apresentar o número do CPF”,
esclarece o diretor do RU, Lineu Dal
Lago.
Para conferir a localização, refeições ofertadas no dia, horários e
dias de funcionamento e cardápio
de cada unidade acesse o site da
Pró-Reitoria de Administração
(PRA).

BIBLIOTECAS

O Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal do Paraná
(SiBi/UFPR) é constituído por 20
bibliotecas que estão distribuídas
entre os campi da instituição. Ao
todo são cerca de 376.887 títulos e
606.253 exemplares físicos e 43.513
exemplares de material bibliográfico digital à disposição da comunidade. Além disso a Universidade
conta ainda com o Repositório

Digital Institucional (RDI) que abriga as Biblioteca Digitais de Teses
e Dissertações, de Periódicos, de
Especialização, de Graduação, de
Eventos Científicos, de Imagem e
Som e o Programa REA Paraná.
Para ter acesso aos serviços do
SiBi, os estudantes de graduação
devem comparecer na biblioteca
de seu curso com um documento
de identificação e comprovante de
matrícula atualizado.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Iniciação Científica e Tecnológica
Para participar desses programas,
o estudante deve se vincular a um
professor pesquisador, que atuará
como seu orientador. O professor,
por sua vez, deve se candidatar
aos editais periódicos coordenados
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(PRPPG) .
Praticamente todos os cursos de
graduação da UFPR têm professores que orientam estudantes nos
programas de iniciação científica e
tecnológica. Estes programas oferecem aos estudantes participantes
bolsas mantidas pelo CNPQ, UFPR –
Tesouro Nacional, Finep e Fundação
Araucária, entre outras.
O objetivo é incentivar a participação dos estudantes de graduação
em projetos de pesquisa, para
que desenvolvam a curiosidade

científica e a criatividade, mediante
a aprendizagem de técnicas e
métodos de pesquisa, além do
desenvolvimento e transferência de
novas tecnologias e inovação.
Iniciação à Docência
O Licenciar abriga projetos dos
diversos Cursos de Licenciatura da
UFPR. Seu objetivo geral é apoiar
ações que visem ao desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade de ensino nas
licenciaturas da universidade. Para
participar do Licenciar, o estudante
deve procurar um professor orientador. O professor, por sua vez, deve
se candidatar aos editais periódicos
coordenados pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação (PROGRAD).
Da mesma maneira que o Licenciar,
o Programa Institucional de Bolsas

de Iniciação à Docência (PIBID) tem
como finalidade apoiar a formação
de estudantes dos cursos de licenciatura e contribuir para elevar a
qualidade da educação básica nas
escolas públicas. Para participar do
PIBID, o estudante deve procurar
um professor que coordene um
subprojeto do programa. A criação
de sub-projetos, por sua vez, está
condicionada a novos editais institucionais promovidos pela CAPES,
que é o organismo do governo
federal que se responsabiliza pela
manutenção do programa, com a
concessão de bolsas tanto para os
estudantes quanto para os professores.
Extensão
Os programas e projetos de
Extensão são iniciativas de docen-

tes ou de técnicos administrativos
que visam a construção do conhecimento em diálogo com a sociedade.
Os estudantes podem ser voluntários ou podem concorrer a bolsas.
Cada coordenador de programa ou
projeto disponibiliza publicamente
seu processo de seleção. Mais informações no site da PROEC na seção
Extensão.
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PERFIL
Conheça três pares de gêmeos que estudaram e foram
aprovados juntos na UFPR
Ter um irmão gêmeo faz parte
da vida de pouco menos de 2%
da população brasileira, segundo
dados do Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos (Sinasc)
do Ministério da Saúde. Já a
probabilidade de que dois gêmeos
sejam aprovados ao mesmo tempo
no vestibular de uma universidade
pública é certamente menor. Pois,
neste ano, pelo menos três pares
de gêmeos foram aprovados no
processo seletivo da UFPR — uma
das duplas, para o mesmo curso.
Acostumados a passar muito
tempo juntos, os novos
unversitários avaliam que a parceria
foi fundamental para o sucesso. No
caso de Kauana e Luana Leonardo
Garcia, de 18 anos, o apoio valeu
para que Luana se decidisse por
uma profissão.

“Acostumados a passar
muito tempo juntos, os
novos universitários
avaliam que a parceria
foi fundamental para o
sucesso.”

Para Kauana, a graduação em
Arquitetura e Urbanismo nunca
foi dúvida, principalmente depois
de ela concluir um curso técnico
em paisagismo. Já Luana precisou
pesquisar mais para descobrir que
sua vocação era Farmácia.
Alunas de um cursinho solidário
de Curitiba, as irmãs também

se ajudavam na hora de fazer
os bombons e mini-pizzas que
vendiam para cobrir gastos,
especialmente com transporte
— elas moram em Piraquara, na
Região Metropolitana de Curitiba.

muito o que pensar, afinal desde
pequenos querem trabalhar com
esporte e, de preferência, juntos.

Time
No futsal, Guilherme e Gustavo
Lucas Oliveira da Silva, de 19
anos, foram alas, um de cada
lado da quadra. No vôlei de praia,
formaram uma dupla para começar
a jogar com mais seriedade no
ano passado. No vestibular, tanta
semelhança deixou o cenário mais
complexo: prestaram para o mesmo
curso, Educação Física. Ainda
assim, mantiveram o costume de
ajuda mútua nos estudos. Não havia

Gêmeas Luana e Kauana.
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PERFIL
Gustavo avalia que os irmãos se
completavam na hora de estudar
porque tinham interesses diferentes
na sala de aula. “Acho que ele é
melhor em algumas disciplinas,
como matemática e geografia, e eu
sou melhor em história, português,
e assim por diante”. Assim, um
ajudava o outro nas longas sessões
de exercícios.
Diferencial
Nos primeiros vestibulares da
UFPR que prestaram, logo após
o ensino médio, Matheus e
Gabriel Chimaleski, de 21 anos,
haviam escolhido o mesmo curso
(Engenharia Civil).

Gêmeos Guilherme e Gustavo.

“Sempre gostamos de construções
e obras”, conta Matheus. À
medida que conheciam melhor as
graduações, porém, perceberam
que tinham interesses mais distintos
do que supunham. Enquanto

Gabriel começou a prestar atenção
aos estudos do irmão mais velho,
que cursa Engenharia Ambiental,
Matheus notou que trabalhar em
laboratório poderia ser a dele. ”Meu
irmão preferiu seguir para a área de
Biológicas. Eu nunca fui muito bom
em química por isso preferi ficar
na Engenharia”, explica Gabriel.
“Acredito que se fizéssemos para o
mesmo curso existiria mais pressão
para passarmos juntos, mas ficaria
feliz se ele passasse e eu não, e
creio que o Matheus também torça
por mim”.

“Acho que ele é melhor
em algumas disciplinas,
como matemática e
geografia, e eu sou
melhor em história,
português, e assim
por diante”. Assim, um
ajudava o outro nas
longas sessões de
exercícios.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Nossa universidade enche-se de
vida a partir desta semana, com
a volta de alunos e professores
às atividades letivas. Além dos
que já estavam conosco no ano
anterior, recebemos mais de 5 mil
novos estudantes que se integram
à comunidade universitária ainda
comemorando a aprovação num
vestibular tão concorrido.
A estes, uma mensagem especial:
tenham sempre em mente que
cursar uma universidade pública,
gratuita e de qualidade é uma
oportunidade à qual poucos têm
acesso no Brasil. Isso traz a responsabilidade de corresponder ao
investimento que a sociedade faz

na formação de vocês, desempenhando com seriedade e dedicação
o papel de estudantes universitários e, mais adiante, de profissionais
de nível superior.

A universidade
pública é o lugar
da criatividade,
da produção do
conhecimento, do
pluralismo e da
inclusão.

A universidade pública é o lugar
da criatividade, da produção do
conhecimento, do pluralismo e da
inclusão. Queremos nos abrir cada
vez mais para o diálogo com a
sociedade, de maneira a mostrar o
papel central da nossa instituição
para o desenvolvimento do Paraná
e também do Brasil.
Este é um desafio que devemos enfrentar todos juntos, particularmente neste momento em que a universidade pública sofre uma série de
ataques. O ano possivelmente não
será fácil, repetindo as dificuldades
financeiras e orçamentárias que já
enfrentamos em 2017. Mas confio
que novamente chegaremos ao

fim do ano celebrando avanços na
UFPR.
Sejam muito bem-vindos, sintam-se
acolhidos e tenham um excelente e
produtivo ano letivo.
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.

