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UFPR inaugura nova sede do campus Toledo,
doada por empresários e projetada por equipe da
universidade
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SEMANA UFPR
UFPR inaugura nova sede do campus Toledo, doada por
empresários e projetada por equipe da universidade
de Biociência (Biopark) e teve
projeto desenvolvido por técnicos
e professores da UFPR. A placa de
inauguração foi descerrada pelo
reitor Ricardo Marcelo da Fonseca,
ao lado do casal Donaduzzi.

Com estrutura ampla e moderna
para atender o curso de Medicina,
foi inaugurada na semana passada
a nova sede do campus Toledo da
UFPR. Doado pelos empresários
Luiz e Carmen Donaduzzi, o prédio
é o primeiro empreendimento do
Parque Científico e Tecnológico

Na solenidade, o reitor ressaltou a
importância de que a expansão da
universidade ocorra com excelência
e citou o novo campus como uma
conquista em épocas de cortes
no orçamento das universidades
públicas. “Viabilizar esse espaço de
qualidade não tem preço. O investimento do senhor Luiz e da dona
Carmem Donaduzzi é generoso e
terá efeitos imensuráveis. Poucas
pessoas têm ousadia de sonhar e
materializar o sonho. A UFPR se

orgulha de estar no Biopark e fazer
parte desse sonho”, disse.
A obra foi construída com recursos
próprios do casal Donaduzzi,
que doou o prédio à UFPR. Luiz
Donaduzzi, fundador e presidente
do Biopark, ressaltou os objetivos
do projeto: “Este é o primeiro bloco
do Biopark. A única maneira que
vejo de conseguirmos avançar é
gerando trabalho e fazendo com
que as pessoas que estão na base
da escala social tenham acesso à
universidade de excelência, que
entregue o que o mercado precisa”.
O prédio possui dois blocos
interligados e três pavimentos.
Inicialmente, serão ocupados 4,6
mil m², que abrigam salas de aula,

laboratórios, centro de simulação
e outras unidades didáticas. Com a
obra, a área do campus alcançará 9
mil m², planejados com a participação de estudantes, docentes, gestores e profissionais de arquitetura
e engenharia da instituição.
A sede está ativa desde o início do
ano letivo de 2018, abrigando cinco
turmas de Medicina (cerca de 150
alunos). Está prevista para junho a
entrega de mais 850 m², onde funcionarão o refeitório e as salas dos
professores. A nova sede também
terá área administrativa e centro de
eventos.
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3º Simpósio Brasil-Alemanha em Meio
Ambiente Urbano e Industrial

UFPR fará transmissão ao vivo de
Simpósio de Biologia Celular

O Programa de Pós-Graduação em Meio
Ambiente Urbano e Industrial (PPGMAUI) promove o 3º Simpósio Brasil-Alemanha em Meio
Ambiente Urbano e Industrial, de 3 a 5 de abril.
O evento é uma realização da Universidade de
Stuttgart, Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES) – Seção Paraná,
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai/PR). O objetivo do evento é permitir
a troca de conhecimentos sobre temas como
qualidade do ar, mobilidade urbana, ruído,
monitoramento e gestão, assim como suas
respectivas metodologias e monitoramento.

O Programa de Pós Graduação em Biologia
Celular e Molecular convida a comunidade
acadêmica para acompanhar a transmissão
online do Simpósio “A Biologia Celular no Brasil:
passado, presente e futuro”, que acontecerá no
Rio de Janeiro no dia 28 de março. A transmissão ocorrerá a partir das 9 horas, no anfiteatro
10 do Setor de Ciências Biológicas. O evento é
aberto e não há necessidade de inscrição.

Mais informações, acesse>>

PRPPG promove Seminário de Pesquisa
e Pós-Graduação para tratar de
desafios e perspectivas
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
da UFPR promove nesta segunda e terça-feira
(26 e 27 de março) o Seminário de Pesquisa
e Pós-Graduação: Desafios e Perspectivas da
Pesquisa/Pós-Graduação na UFPR. O evento
abordará temas como as políticas para a área
no Brasil, a internacionalização das instituições
de ensino superior e o Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação. Entre os participantes
estarão representantes dos principais órgãos
de fomento à pesquisa (Capes, CNPq, Confies e
Fundação Araucária).
Mais informações, acesse>>

Mais informações, acesse>>
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UFPR sediará XVII Congresso Brasileiro e X
Congresso Internacional de Psicologia do
Esporte e do Exercício
O Programa de Pós-Graduação em Educação Física da
UFPR (PPGEDF), em parceria com a Associação Brasileira
de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício
(ABEPEEx), sediará de 18 a 20 de abril o XVII Congresso
Brasileiro e X Congresso Internacional de Psicologia do
Esporte e do Exercício (Conbipe).

Mais informações, acesse>>

Palestra sobre o significado do envelhecimento
no mundo contemporâneo na Unidade Escola
Promoção de Saúde
A psicóloga, psicanalista e professora Regina Célia
Celebrone, especialista no tema envelhecimento, abordará,
no dia 3 de abril, o significado de ser idoso no século XXI,
em palestra na Unidade Escola Promoção de Saúde, em
Curitiba. As inscrições são gratuitas, abertas à comunidade
e devem ser feitas por formulário online no blog da unidade. A participação garante certificado aos inscritos.

Mais informações, acesse>>
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NOTAS

Fernando Haddad, Roberto Romano e Cecilia
Angileli estarão no UFPR Pensando o Brasil no
dia 3 de abril

Geografia faz semana de integração de alunos
e professores em comemoração aos 20 anos da
pós e 80 anos da graduação

Os professores Fernando Haddad (USP), Cecilia Angileli
(Unila) e Roberto Romano (Unicamp) são os convidados
para a primeira edição do ano do ciclo de debates UFPR
Pensando o Brasil. O evento acontecerá no dia 3 de abril
e terá como tema “Os desafios atuais das universidades
públicas brasileiras”.

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO)
realizou a Semana de Integração da Geografia entre os
dias 19 e 23 de março, no Politécnico, como forma de
comemorar os 20 anos do programa e os 80 anos da
graduação. Outro motivo de comemoração foi o conceito
6 obtido pela PPGEO na última avaliação quadrienal da
Capes. A programação teve seminários, mesas redondas,
conferências, homenagens, lançamento de livro e exposição fotográfica.

O debate, aberto ao público e com entrada gratuita,
será realizado no Auditório Ulysses Campos, no Setor de
Ciências Sociais Aplicadas, a partir das 19 horas.
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NOTAS

Semana Nacional do Cérebro leva conhecimento
neurocientífico para a população em bares e espaços
públicos
Um pouco do conhecimento neurocientífico que circula na UFPR
chegou à população de Curitiba de maneira informal, por meio de
conversas e intervenções em locais públicos. É a VII Semana Nacional
do Cérebro, realizada por estudantes da área de neurociências. A
criação da Semana foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de
Neurociência e Comportamento (SBNeC) que nos últimos anos
espalhou-se por todo o Brasil. Em Curitiba, estudantes e professores
conversaram com a população em bares e praças e promoveram
também uma seção de exercícios no Parque Barigui.

UFPR apresenta à Universidade do Estado do Amazonas
experiências em bancas especiais do vestibular, inclusão
social e políticas de permanência
A UFPR recebeu uma equipe da Universidade do Estado do
Amazonas (UEA) para apresentar suas experiências em bancas
de validação no vestibular, políticas de permanência, diversidade e
inclusão social. A universidade paranaense é considerada modelo
nesta área entre as instituições federais de ensino superior. Uma das
experiências que mais interessa ao grupo da UEA são as bancas
especiais que atuam no vestibular para a avaliação dos pedidos dos
candidatos cotistas, especialmente as pessoas com deficiências. A
pró-reitora de Graduação da Universidade do Estado do Amazonas,
Kelly Souza, explicou que o objetivo do grupo é conhecer a experiência da UFPR em relação à acessibilidade, permanência, diversidade e
políticas afirmativas voltadas aos alunos.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Clínica de Direitos Fundamentais do Trabalho é
lançada com projeto interdisciplinar visando
mobilizar sociedade
Trabalhista, a Clínica Jurídica de
Direitos Fundamentais do Trabalho
(CDT) da UFPR foi oficializada neste
mês no Núcleo de Prática Jurídica
(NPJ) da Faculdade de Direito da
UFPR, em Curitiba.

Por meio de um novo projeto de
extensão que reformula a atuação
do antigo Núcleo de Prática Jurídica

O projeto interdisciplinar representa
uma inovação na atuação da clínica,
que já participou de mobilizações

“Se não mobilizarmos
a sociedade, fica
difícil mudar a
realidade que
verificamos”

Coordenador da CDT, o professor
Sidnei Machado salientou que o
modelo de clínica jurídica busca
um método teórico-prático de
formação em que os alunos atuam
em casos reais ao mesmo tempo
em que advogam em causas de

como a que levou à proibição da
produção de amianto pelo Supremo

interesse público.

Tribunal Federal (STF), em 2017.

“Se não mobilizarmos a sociedade,
fica difícil mudar a realidade que
verificamos”, afirma Machado.
“A parceria com a Comunicação
Social terá duas frentes: mobilizar e
monitorar a opinião pública e levar
conhecimento à comunidade”.
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PERFIL
Mulheres da UFPR: Elizabeth WegnerKaras, uma
pesquisadora da matemática
o prêmio Guilherme de La Penha da
Sociedade Brasileira de Matemática
Aplicada e Computacional (SBMAC).
É autora dos livros “Otimização
Contínua: aspectos teóricos e computacionais” e “Fractais gerados por
sistemas dinâmicos complexos”.

A professora Elizabeth Wegner Karas
é um dos destaques entre as pesquisadores da UFPR. Integrante do
grupo de bolsistas produtividade em
pesquisa do CNPq, ela acumula uma
produção reconhecida no campo
da Matemática Aplicada. Em 2003,
por sua tese de doutorado, recebeu

A pesquisadora ainda acumula dois
pós-doutorados, um cursado no
Instituto de Tecnologia de Tóquio,
no Japão, no ano de 2007, e outro
na Academia Chinesa de Ciências.
Também já esteve à frente do
Programa de Pós-Graduação em
Matemática Aplicada da UFPR, assumindo a coordenação entre 2012 e
2014.
Segundo Elizabeth, no campo em
que atua há um desequilíbrio entre as
representações feminina e masculina.

“O número de mulheres atuantes na
área de Ciências Exatas é, de modo
geral, muito pequeno. A proporção
de mulheres numa turma diminui
bastante da graduação para o
mestrado e depois para doutorado”,
afirma.

A professora conta
que busca incentivar
a participação
feminina nos espaços.

A professora conta que busca incentivar a participação feminina nos
espaços. Recentemente ela fez um
giro pelos cursos de engenharia da
UFPR para chamar universitárias para
a turma Honors, iniciativa que ofere-

ce condições para talentos da matemática poderem desenvolver suas
habilidades na matéria. “O número
de alunas matriculadas quadruplicou
em relação ao do semestre passado”
comemora.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
A Universidade se faz por pessoas
e pelas experiências que são compartilhadas em nossos espaços.
Mais do que influenciar quem estuda ou trabalha aqui, a Universidade
transforma a sociedade ao seu
redor, seja a partir dos conhecimentos gerados, das pesquisas
desenvolvidas, do crescimento
sócio-economico que promove.
Um dos exemplos esta semana foi
a inauguração do prédio da UFPR
em Toledo, no oeste do Estado.
O início do curso de medicina na
cidade trouxe reflexos imediatos
não apenas na cidade, mas está
reforçando a vocação regional para
a pesquisa e para ser um polo de
universidades. O Biopark, projeto
inovador, que abriga a Universidade
apresenta uma proposta que vai
transformar aquela área em uma
verdadeira usina de saber.

Notícias falsas
sobre temas
que nos afetam
diretamente,
infelizmente,
são divulgadas
periodicamente
até mesmo dentro
da universidade.
A expansão da Universidade para
espaços onde há demandas é uma
meta assumida há alguns anos e
que necessita de planejamento a
longo prazo. Não é preciso ser um
expert em contas para saber que,
diante dos cortes do governo federal sobre as IES ( e que afetaram
sobretudo as verbas de investimento em pesquisa e em obras)

ajustes devem ser feitos para
manter as atividades essenciais em
funcionamento. A aprovação, semana passada, das contas em 2017
pelo Conselho de Planejamento e
Administração (Coplad) reconhece
os esforços da gestão para que os
serviços continuem sendo atendidos, respeitando as determinações
dos órgãos de controle.
Sabemos que são assuntos bastante complexos e a gestão pública
é guiada por normas que nem
sempre são compreendidas, por
isso, talvez, sejam transmitidas de
maneira equivocada. Notícias falsas
sobre temas que nos afetam diretamente, infelizmente, são divulgadas
periodicamente até mesmo dentro
da universidade.
Uma das maneiras de evitar isso é
mantendo informação de qualidade

e com origem em fonte fidedigna.
Para promover mais aproximação
entre a gestão e os estudantes,
começaremos esta semana a
promover periódicas rodas de
conversa com as pró-reitorias. A
primeira será dia 27, terça-feira,
às 16h, no saguão do prédio
do campus Botânico. Todos os
campi serão visitados. Se você é
estudante, participe. Muito melhor
esclarecer suas dúvidas pessoalmente. Acreditamos piamente no
potencial dos nossos estudantes
para o questionamento, para a
colaboração e para a criação de
novas realidades.
Uma feliz semana,
Graciela Bonzón de Muniz –
Reitora em Exercício

Sucom-Superintendência de Comunicação e Marketing UFPR
(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br
Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.

