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ção, que se estendeu por toda a
semana, foi marcada por emoção
e reconhecimento do papel que a
universidade desempenha para o
desenvolvimento da região.

O reitor Ricardo Marcelo presidiu a formatura do curso de
Agronomia Foto: Leandro Santana/ Setor Palotina

A comunidade acadêmica uniu-se
à sociedade civil de Palotina para
celebrar, na semana passada, os 25
anos da instalação de uma unidade
da UFPR na cidade. A programa-

“Muito se fala que a universidade é
um lugar de inclusão, transformação social e produção de conhecimento. É necessário afirmar com
força que, além das meras palavras,
isso é uma realidade em Palotina”,
ressaltou o reitor Ricardo Marcelo
Fonseca. “Não importa quais sejam
as dificuldades que enfrentemos,
quero reiterar o compromisso de
que a UFPR, tal como fez nesses
últimos 25 anos, continuará apos-

tando nesse projeto de sucesso
que é a expansão em Palotina.”

“A UNIVERSIDADE
É UM LUGAR
DE INCLUSÃO,
TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL E
PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO.
(...) ISSO É UMA
REALIDADE EM
PALOTINA”

Ex-reitores, ex-diretores, a atual
direção do Setor Palotina e lideranças locais participaram das
comemorações, que incluíram
a realização de uma sessão do
Conselho Universitário (a primeira
fora de Curitiba), uma aula magna,
cerimônia comemorativa, culto
ecumênico, plantio de ipês (árvore
que é o símbolo do Setor) e um
bolo partilhado com toda a comunidade universitária local.
Na abertura da semana, o ex-reitor
Carlos Alberto Faraco lembrou as
dificuldades enfrentadas para viabilizar a implantação da UFPR em
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perdemos oportunidades. Hoje
me sinto feliz e recompensado por
assistir à colheita do que plantamos”, afirmou. O ex-reitor Zaki Akel
Sobrinho também participou das
comemorações.

O ex-reitor Carlos Alberto Faraco lembrou as dificuldades
enfrentadas para a implantação do Setor. Foto: Leandro
Santana/ Setor Palotina

Palotina e ressaltou que o envolvimento da comunidade local foi
fundamental para levar adiante o
projeto. “Há momentos cruciais
em que ou somos ousados ou

O diretor do Setor Palotina,
Elisandro Frigo, disse que a UFPR
está colaborando para construir um
futuro melhor para a região: “Com
certeza daqui a 25 anos falarão dos
nossos feitos. A ciência, a tecnologia e a educação do Oeste paranaense criarão indústrias, comércio e
agroindústrias de ponta, feitas por
nós. Seremos ainda melhores do
que somos”.

O reitor Ricardo Marcelo aproveitou
a permanência em Palotina para

O reitor Ricardo Marcelo reuniu-se também com professores,
alunos e servidores de Palotina. Foto: Leandro Santana/
Setor Palotina

ouvir a comunidade acadêmica
do Setor e conhecer melhor suas
demandas. Ele reuniu-se com o
diretor do Setor Palotina, professor

Elisandro Frigo; com a vice-diretora, professora Yara Moretto; com
servidores técnico-administrativos;
coordenadores de graduação e
pós-graduação; chefes de departamentos; e ainda com representantes dos centros acadêmicos.
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Programa de Mobilidade de Universidades do
Grupo Montevideo abre inscrições para o segundo
semestre
Estão abertas até 1º de abril as inscrições para a seleção de
estudantes de graduação de cursos presenciais para mobilidade da Associação de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM) no 2º semestre de 2018. São cinco vagas – uma delas exclusiva para estudantes do curso de Engenharia de
Energias Renováveis, Campus Palotina, e outra para alunos
de Letras-Espanhol. As outras três vagas estão abertas a todos os cursos, exceto Medicina e Odontologia.
Mais informações, acesse >

Probem abre inscrições para segundo edital
O Programa de Benefícios Econômicos para Manutenção
aos Estudantes de Graduação e Ensino Profissionalizante
(Probem) está com inscrições abertas. O prazo segue até
o dia 26 de março. O Probem atende estudantes em situação de fragilidade econômica. Os benefícios incluem, de
forma isolada ou em conjunto: Auxílio Permanência, Auxílio
Refeição, Auxílio Moradia e Auxílio Creche.A inscrição é realizada pelo sistema de Gestão de bolsas. A entrega da documentação acontecerá entre 27 de março e 10 de abril.
Inscrições no site, acesse >
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Curso aborda veterinária para roedores, coelhos e
lebres
O Grupo de Estudos de Animais Selvagens Murray E. Fowler,
com apoio da Universidade Federal do Paraná, vai promover o “I Curso de Medicina de Roedores e Lagomorfos”. O
evento acontece dias 24 e 25 de março no Anfiteatro do
Hospital Veterinário UFPR – Rua dos Funcionários, 1540,
Juvevê, Curitiba. As inscrições custam R$ 60 para estudantes (há desconto para quem indicar um amigo) ou R$ 70
para profissionais.
Inscrições no site, acesse >

PET de Educação Física oferece cursos na área de
recreação
O grupo PET de Educação Física da UFPR realiza nos
dias 22 e 23 de março o curso “Multiplicadores da
Alegria e Fantasia”, que tem como objetivo promover os
conhecimentos ligados à área de recreação e ampliar as
estratégias metodológicas. Uma das modalidades do curso
(Contação de histórias e dramatização) já não tem mais
vagas. Mas os interessados ainda podem se inscrever para a
outra modalidade (Brinquedos cantados), que oferece 100
vagas.
Aberto à comunidade, o curso é uma parceria da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura da UFPR (Proec) com o Grupo de
Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade (Geplec).

Mais informações, acesse >
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NOTAS
Para aprimorar atendimento aos
usuários, restaurantes universitários
recebem 35 novos colaboradores
Os quatro restaurantes universitários da UFPR
em Curitiba ganharam 35 novos colaboradores
para aprimorar a qualidade do atendimento aos
usuários. Ainda com este objetivo, a UFPR e a
Direção do RU – em parceria com o Diretório
Central dos Estudantes (DCE) – também vão
promover uma ampla pesquisa com a comunidade universitária para avaliar a qualidade
dos restaurantes. O aprimoramento da qualidade dos RUs foi debatido durante reunião
da Executiva e dos Conselhos do Diretório
Central dos Estudantes (DCE) com a pró-reitora
de Assuntos Estudantis, Maria Rita de Assis
César; o pró-reitor de Administração, Marco
Cavalieri; e Lucyanne Correia, servidora da PRA
e fiscal do contrato firmado entre a UFPR e a
Blumenauense – empresa que, há 29 dias, atua
nos RUs.

Setor de Ciências Biológicas empossa
nova direção
O Setor de Ciências Biológicas da UFPR
empossou os novos diretores e vice do setor:
Edvaldo da Silva Trindade e Emanuel Maltempi
de Souza, respectivamente, que assumem a
gestão até 2021. O Reitor da UFPR, Ricardo
Marcelo Fonseca recebeu os novos diretores
e agradeceu ao trabalho realizado por seus
antecessores: Luiz Claudio Fernandes e Marta
Margarete Cestari. Fonseca lembrou que o
Setor de Ciências Biológicas possui graduações e programas de pós graduações muito
bem avaliados, que demonstram “o destino
da universidade, que é efetivamente produzir
conhecimento e proporcionar qualidade na
formação dos estudantes de graduação e pós
graduação”.

Mesenegracielae: vice-reitora é
homenageada com nome de espécie de
borboleta
Em agradecimento aos esforços junto ao
departamento de Zoologia, a vice-reitora da
UFPR, professora Graciela Bolzón de Muniz, foi
homenageada dando nome a uma das espécies
de borboleta mais recentemente registradas. A
homenagem em si é extremamente merecida
porque a professora Graciela esteve sempre
muito voltada à pesquisa. Ela compreendeu
a necessidade que nós estávamos passando
em relação ao espaço para conservação e
manutenção da Coleção Biológica de exemplares e não poupou esforços para auxiliar uma
das maiores e mais importantes coleções da
América Latina” – explica Mirna Casagrande,
professora do Departamento de Zoologia responsável pela descrição e nomeação da nova
espécie.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
PROJETO PIONEIRO UTILIZA REALIDADE VIRTUAL
PARA TREINAMENTO EM MANUTENÇÃO DE REDES
DE ENERGIA ELÉTRICA
parceria com a Copel, Lactec e a

ambiente de subestações de ener-

são de energia elétrica com muito

Universidade Federal Tecnológica

gia elétrica da Copel. Na prática,

mais segurança e confiabilidade.

do Paraná (UTFPR), a UFPR apre-

quando estiver em operação (o que

O projeto começou a ser desenvol-

sentou os resultados parciais do

deve acontecer provavelmente no

vido em 2015, ao custo aproximado

projeto “Tecnologia de Realidade

final do ano ou em meados de

de R$ 5 milhões (financiado pela

Virtual, Interação Tangível,
Computação Pervasiva e Modelos
de Simulação aplicados ao treinamento de manutenção de Redes de
Transmissão em Linha Viva”.
Utilizando equipamentos com

Copel), e tem duração prevista até
“O PROJETO VAI EVITAR
ACIDENTES E POSSIBILITAR
QUE ELES FAÇAM USO DOS
MATERIAIS CORRETOS NA
MANUTENÇÃO DAS LINHAS
VIVAS”

setembro de 2019. Surgiu como
parte de uma linha de pesquisa
iniciada em 2009, dentro do
programa regulado de Pesquisa
& Desenvolvimento da Agência

A UFPR volta a ser protagonista

tecnologia de ponta em realidade

em um novo projeto – pioneiro no

virtual (oculusRift, HTC Vive) e

2019), esta tecnologia possibilitará

(Aneel), por meio de parceria entre

Brasil – que agrega ensino, pesquisa

ambientes modelados em 3D com o

que os técnicos da empresa façam

a Copel, os Institutos Lactec e a

e extensão de alta qualidade. Em

software Unreal, o projeto simula o

a manutenção de redes de transmis-

UFPR.

Nacional de Energia Elétrica
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Do total de 35 integrantes que participam dele, 10 são da UFPR, entre
alunos e professores da Graduação
em Ciência da Computação e em
Engenharia Elétrica e Expressão
Gráfica, bem como do mestrado
e do doutorado em Métodos
Numéricos em Engenharia. Seu
coordenador, o professor Paulo
Henrique Siqueira, explica que a
tecnologia utilizada será importante
para capacitar e garantir mais
segurança aos trabalhadores.
,
comentou.
O professor de Engenharia Elétrica
Klaus de Geus, da UFPR e da Copel,

explica que o projeto tem um diferencial em relação às empresas que
já utilizam a realidade virtual: o fato

“ESTAMOS
INTERESSADOS EM
ESTUDAR COMO A
MENTE APRENDE”
de ser mais completo e eficiente
pelo fato de agregar ferramentas
tecnológicas à teoria da aprendizagem. “Estamos interessados em estudar como a mente aprende e em

criar uma ferramenta complementar
ao processo tradicional, que é físico.
O sistema que temos pretende trazer ao processo cognitivo da pessoa
aquilo que está na sua memória
muscular para evitar acidentes”, diz.
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PERFIL
MULHERES DA UFPR: MARIANGELA VIEIRA, O DESAFIO DE SER
MÃE E UNIVERSITÁRIA
aos 19, enquanto cursava Jornalismo
numa faculdade particular. Foi pega
de surpresa. Acreditando que não
conseguiria conciliar a faculdade com
a maternidade, a estudante resolveu
trancar o curso, até que retomou os
estudos na UFPR.

Conciliar as tarefas de mãe com as
da estudante universitária é um desafio diário para Mariangela Vieira, estudante do terceiro período do curso
de Letras-Francês na UFPR. Com 28
anos de idade, ela é mãe do pequeno
Lucas, que tem oito anos e cursa o
quarto ano do ensino fundamental.
Ela descobriu que estava grávida

“Ser universitária é só um papel a
mais que tenho na minha vida”, diz
Mariangela. Ela conta que possui
outras prioridades além do campo
acadêmico, porque precisa cuidar
do filho. Porém, sempre mantém o
foco nos estudos, porque sabe que
o diploma pode garantir um futuro
melhor para ela e para o Lucas. “Eu
gosto muito de estudar na UFPR”,
diz. “Eu me sinto à vontade e tenho
as oportunidades necessárias aqui
dentro. A parte mais difícil é conciliar
o tempo”.

Mariangela considera o ambiente da
UFPR acolhedor para as mães. Para
poder ter mais tempo com o filho, a
estudante consegue pegar menos
matérias durante o semestre. Outro

“ESTOU APENAS
CORRENDO ATRÁS
DO MEU FUTURO
TAMBÉM”
ponto que a motiva muito é o fato
de nunca ter tido problemas com
os professores, já que eles sempre
foram muito compreensíveis com ela.
“Inclusive eu sei que se em algum
momento eu tivesse que trazer meu
filho para assistir aula junto comigo,
eles aceitariam tranquilamente”.

A estudante acredita que hoje em
dia as pessoas entendem melhor a
situação de uma mãe solteira. “Estou
apenas correndo atrás do meu futuro
também”, diz.
Não desistir é o principal conselho
que Mariangela dá para outras mães
que enfrentam dificuldades num curso superior ou que têm medo de entrar na universidade por serem mães.
“Não deixem que as dificuldades do
dia a dia interfiram no seu sonho e na
pessoa que você quer ser”, diz.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Os últimos dias têm sido de comemoração e de desafios na Universidade. A celebração dos 25 anos do
Setor Palotina na semana passada
foi, sem dúvida, um momento de
muita alegria para a comunidade
local, mas também para a administração central que se deslocou à
cidade para acompanhar algumas
atividades e realizar as mais diversas reuniões de trabalho.
Pela primeira vez, realizou-se o
Conselho Universitário (Coun) em
Palotina. A sessão foi simultânea
lá e em Curitiba, a partir de uma
videoconferência. Parte dos conselheiros também viajou ao oeste,
participando do Coun e prestigiando o aniversário do Setor.

Na mesma ocasião, iniciou-se a
discussão sobre o Código de Ética
da UFPR e alguns artigos já foram
aprovados.
Em si, a palavra “ética” se origina
do grego “ethos” e significa “maneira de ser”, “aquilo que pertence
ao caráter”, “comportamento”,
portanto, os princípios que regem
uns, nem sempre regem outros. Por
isso, um Código para a Universidade pretende refletir sobre quais
os valores são os adequados para
nosso bom funcionamento, para
os relacionamentos interpessoais,
quais as condutas individuais esperadas, visando gerar um convivio
harmônico e as escolhas entre
correto e o incorreto.

Em um momento social tão confuso, onde o denuncismo toma conta
de diversos âmbitos sociais, quando se acusam e se julgam pessoas e instituições com uma leviandade admirável, mais do que nunca
é fundamental pensarmos sobre
ética. Qual a ética que nos rege?
Quando o denuncismo e as fake
news passaram a ser foco de extrema ebulição?

ESTOU CONVICTO
QUE, MAIS DO QUE
NUNCA, DEVEMOS
LUTAR CONTRA AS
FALSAS ACUSAÇÕES,
DEVEMOS DUVIDAR,
PESQUISAR,
QUESTIONAR.

Estamos em uma Instituição geradora de conhecimento. E conhecimento se faz com o questionamento. Que nunca deixemos nos levar
pelo denuncismo. Que nunca deixemos de questionar.
Boa 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.

