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Conselho Universitário aprova proposta de
ocupação dos edifícios Teixeira Soares e José
Munhoz de Mello
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Conselho Universitário aprova proposta de ocupação dos
edifícios Teixeira Soares e José Munhoz de Mello
proposta de ocupação dos espaços
físicos dos edifícios Teixeira Soares,
no Campus Rebouças, e Professor
José Munhoz de Mello, situado na
Rua Ubaldino do Amaral.

O Conselho Universitário (Coun)
da UFPR aprovou na última quinta-feira (03), por unanimidade, a

O prédio do Rebouças abrigará
o curso de Turismo e parte do
Setor de Educação. Já o espaço
do José Munhoz de Mello receberá diversos serviços da UFPR,
como a Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis, que será totalmente
deslocada para a nova estrutura.
Devem ainda fazer parte do
complexo da Ubaldino a Editora
da UFPR e a Superintendência de

Inclusão, Políticas Afirmativas e
Diversidade, recentemente criada
pelos Conselhos Superiores da
universidade.

“A proposta
de ocupação
desses espaços
foi elaborada
a partir de
um diálogo
democrático e
construtivo”
disse o reitor
Ricardo Marcelo
Fonseca.
A decisão é fruto de um longo

processo de diálogo conduzido
pela Reitoria com a comunidade
universitária, envolvendo não
apenas o Coun, mas também os
Conselhos Setoriais. “A proposta
de ocupação desses espaços foi
elaborada a partir de um diálogo
democrático e construtivo, que
levou em conta questões orçamentárias, a otimização da estrutura física e as demandas dos setores da
universidade”, disse o reitor Ricardo
Marcelo Fonseca.
O planejamento foi especialmente
necessário no caso do Edifício
Teixeira Soares. O projeto original
CONTINUA >>>
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do Campus Rebouças – localizado no antigo terreno da Rede
Ferroviária Federal Sociedade
Anônima (RFFSA), no centro de
Curitiba, e cedido à UFPR em 2008
– previa a construção também do
Anexo B, que acabou não se concretizando em razão de pendências
judiciais e de limitações orçamentárias. Isso exigiu uma nova configuração para o uso do espaço.
De acordo com o reitor, a liberação
dos edifícios Teixeira Soares e
Professor José Munhoz de Mello
para uso permitirá ampliar setores
da UFPR e desafogar unidades

administrativas que hoje ocupam
espaços apertados, melhorando
a qualidade do atendimento à
comunidade universitária. Além
disso, a reestruturação trará
economia mensal de cerca de R$
40 mil em gastos com alugueis de
imóveis ocupados por unidades
da UFPR, como a “Casa Lilás”
e a “Casa Amarela” (onde hoje
funcionam parte do Setor de
Ciências Humanas e a Agência
Internacional).
“Este é um grande dia para a UFPR.
Mesmo num momento de cortes
expressivos de recursos – sobre-

tudo para obras – a universidade
pode inaugurar um moderno campus novo e ampliar e melhorar
nossos espaços, neste caso para os
Setores de Educação e de Ciências
Humanas”, afirmou o reitor.
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Unidade Escola promove palestras
sobre gênero, violência e história

Renovação de arrendamentos em
portos é tema de fórum em Curitiba

Exposição “Palco Impresso – Téssera
em Cena” fica aberta até 1º de julho

A Unidade Escola – Promoção de Saúde da
UFPR irá realizar duas palestras com os temas
gênero, violência e história. O evento acontece
no dia 15 de maio (terça-feira), a partir das 14
horas. As inscrições devem ser feitas pelo blog
da Unidade Escola.

O marco regulatório do setor portuário
brasileiro, que busca normas mais claras e
objetivas para as atividades portuárias, será
alvo de discussão entre especialistas no
“Fórum de discussões sobre arredamentos
portuários”, evento que será realizado pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em
parceria com a Secretaria Nacional dos Portos
(SNP), no dia 08 de maio, em Curitiba.

Está aberta até 1º de julho a exposição “Palco
Impresso – Téssera em Cena”, que marca as
comemorações dos dez anos de atuação
do fotógrafo Christian Alves junto à Téssera
Companhia de Dança da UFPR, e os 37 anos
de trabalhos ininterruptos da Companhia.A
exposição oferece ao público a possibilidade
de (re)conhecer a estética das produções
artísticas da Téssera Companhia de Dança por
meio de imagens fotográficas.

Para mais informações acesse>>

O Fórum ocorrerá no auditório Caio Amaral,
no Centro de Eventos do Sistema Fiep, no dia
8 de maio, a partir das 9 horas.As inscrições
são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.
itti.org.br. Informações pelo telefone (41) 3226
-6658 ou pelo email: comunicacao@itti.org.br.

Para mais informações acesse>>
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NOTAS
Grupo SmartCities lança e-book durante Simpósio

CEPE aprova Plano Institucional de Internacionalização

A primeira edição do e-book do grupo SmartCities da Universidade Federal
do Paraná já está disponível para download. O livro eletrônico traz um panorama interdisciplinar dos estudos desenvolvidos na UFPR sobre cidades
inteligentes. A obra apresenta 34 docentes que integram a iniciativa. O
lançamento aconteceu durante o I Simpósio realizado pelo grupo, no dia
27 de abril. O grupo SmartCities da UFPR é formado por representantes de
diversos setores da instituição e pretende viabilizar a colaboração entre pesquisadores em busca de novos projetos com cidades e agências nacionais e
internacionais.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou no dia 27 de
abril, por unanimidade, o Plano Institucional de Internacionalização da UFPR,
que estabelece ações e políticas estruturadas de cooperação internacional,
mobilidade acadêmica e políticas linguísticas. Com cinco grandes objetivos
centrais – ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura, logística e visibilidade -, o Plano quer potencializar e aprimorar, em curto espaço de tempo,
a inserção qualificada da UFPR no diálogo com institucionais internacionais.
A proposta apresentada ao conselho, que foi amplamente discutida e democraticamente construída pela comunidade acadêmica, foi coordenada
pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), de Graduação
e Educação Profissional (Prograd), de Extensão e Cultura (PROEC) e pela
Agência UFPR Internacional (AUI).

Para baixar o e-book acesse >>

Para mais informações acesse >>

CONTINUA >>>
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NOTAS
Complexo Hospital de Clínicas inaugura Centro Cirúrgico Ambulatorial e
expande capacidade de atendimento

PRAE oferece orientação profissional
para estudantes com dúvidas a respeito da graduação ou carreira

XXI SULPET termina com mais de 800
participantes, debates qualificados e
elaboração de documento final

O Complexo Hospital de Clínicas (CHC) inaugurou nesta quarta-feira (2) o Centro Cirúrgico
Ambulatorial (CCA), unidade com cinco salas
cirúrgicas destinadas a cirurgias de pequeno
e médio portes. O novo centro amplia em
500 cirurgias por mês a capacidade de atendimento do hospital, além de liberar salas do
Centro Cirúrgico Geral para procedimentos
mais complexos.Diferentemente do que ocorre
no Centro Cirúrgico Geral, na unidade ambulatorial o paciente não precisa ficar internado
e no prazo de no máximo 12 horas já recebe
alta. No local são realizadas cirurgias de menor
complexidade, em diversas especialidades.

Com a responsabilidade de optar por uma car-

Após 12 horas de intensos debates, a assembleia final do XXI Encontro Regional dos Grupos PET do Sul – SULPET, que neste ano foi
sediado na UFPR, elaborou um documento final contendo as deliberações de 812 participantes. Outra decisão importante tomada pela
assembleia foi a aprovação de indicativo da
UFPR como sede do próximo encontro nacional (o ENAPET), em 2020. Durante quatro dias
de evento, 812 estudantes e professores debateram temas relevantes. Entre eles, o financiamento dos programas, as políticas afirmativas
e de inclusão social, além da saúde mental e a
formação crítica dos estudantes.

reira profissional precocemente, é normal que
estudantes tenham muitas dúvidas a respeito
da graduação que escolheram e da carreira
profissional que devem seguir. Buscando dar
apoio psicológico específico para essas questões, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE) oferece, desde fevereiro, atendimento
de orientação profissional todas as quintasfeiras das 9h às 12h.Podendo ser realizado
individualmente ou em grupo, o atendimento
acontece por ordem de chegada no Serviço
de Psicologia, situado na Rua Ubaldino no
Amaral, 321, 1º andar.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Abertas as inscrições de trabalhos para 10ª Semana Integrada
de Ensino, Pesquisa e Extensão

UFPR participa de rede que integra universidades e institutos
para o desenvolvimento da inovação e da tecnologia

“A universidade pública como legado e projeto”. Esse é o tema da 10ª edição
da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe) da UFPR,
que acontecerá de 2 a 4 de outubro. O edital de abertura já está disponível.
A Siepe promove a interação entre docentes, estudantes de graduação,
educação profissional, ensino médio, pós-graduação, servidores técnico-administrativos e a comunidade. Neste ano, integram a programação o 17º
Encontro de Atividades Formativas (Enaf), o 17º Encontro de Extensão e
Cultura (Enec), o 26º Evento de Iniciação Científica (Evinci) e o 11º Evento
de Inovação Tecnológica (Einti). As inscrições devem ser realizadas pelo site
www.siepe.ufpr.br, no link específico de cada evento. O prazo para participar
do Evinci e Einti vai de 04 a 18 de maio. Para os encontros Enec e Enaf, as
inscrições seguem entre 04 de maio e 03 de junho.

A Reitoria da UFPR, em Curitiba, sediou a assinatura de um protocolo de
intenções que formaliza a criação de uma pioneira rede integrada de universidades públicas e privadas e institutos de ensino e de pesquisa destinada
ao desenvolvimento da ciência, da inovação, da tecnologia e da cultura:
a Redin. A rede foi lançada na data em que se comemora o Dia Mundial
da Propriedade Intelectual, comprovando o compromisso das instituições
com a produção do conhecimento e o desenvolvimento socioeconômico
do País. Assinaram o protocolo de intenções os reitores da UFPR, Ricardo
Marcelo Fonseca, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR),
Waldemiro Gremski, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
Carlos Luciano Sant´Ana Vargas, e do Instituto Federal do Paraná (IFPR),
Odacir AntonioZanatta. E, ainda, o diretor de Desenvolvimento Tecnológico
do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Reginaldo Joaquim de Souza.
Posteriormente, as demais universidades estaduais serão integradas ao projeto..

Para o edital acesse >>

Para mais informações acesse >>
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Livro apresenta panorama da pesquisa no Setor Litoral
O lançamento do livro “Dez anos
de pesquisa de iniciação científica
no Setor Litoral da UFPR para o desenvolvimento do Litoral do Paraná”
comemora a primeira década de
participação do Setor no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação
Científica (PIBIC) e no Programa de
Institucional de Bolsa de Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PIBITI). A publicação está
disponível exclusivamente online.
A obra é de autoria dos professores
Mayra Taiza Sulzbach e Emerson
Joucoski e do servidor técnico-administrativo Fabrício Silva
Assumpção. O objetivo do grupo foi

contextuar o ensino no Setor Litoral
e apresentar os diferentes meios
de realização de pesquisa. Mayra
explica que, ao longo dos dez anos
analisados, “a pesquisa foi gradativamente ampliada e os docentes
do Setor Litoral passaram a articular
com maior equidade o tripé ensino,
pesquisa e extensão”.
Para o grupo, a iniciação científica
é uma ação voluntária e desejável
por parte dos docentes que, em
conjunto com os estudantes,
podem produzir os conhecimentos
necessários não só aos demais eixos
de aprendizagem, mas também ao
desenvolvimento da região.

A publicação ainda traz uma análise de 241 resumos de pesquisas
realizadas através do PIBIC e PIBITI,
desde 2006 – 70% delas são estudos referentes ao litoral do Paraná.
Para os professores Valdir Denardin
e LilianiTiepolo, que fizeram a análise dos resumos, a alta incidência
das pesquisas com foco no espaço
geográfico local é um indicativo do
envolvimento dos pesquisadores
com a região. Para eles, nesse
contexto, o livro publicado vence o
desafio de informar o leitor sobre
a importância da pesquisa como
produtora de conhecimento, não só
para um melhor entendimento da

realidade local, mas para seu uso no
ensino e na extensão.
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PERFIL
Depois de 49 anos de trabalho, servidor mais antigo da
UFPR se aposenta com festa no Cifloma
até então em atividade acaba de
se aposentar. Aos 69 anos, Ademir
José Cavalli encerrou sua jornada
profissional na semana passada, recebendo homenagens dos colegas
de trabalho.

O mês de maio começa com
uma lacuna no Departamento de
Engenharia Florestal da UFPR:
depois de quase 50 anos dedicados ao trabalho no local, o mais
antigo servidor da universidade

internos, até chegar à função de
técnico de laboratório.

Natural de Colombo, na região
metropolitana de Curitiba, Cavalli
assinou o contrato de admissão
na UFPR no dia 1° de setembro de
1968. Indicado pelo pai, que era pedreiro na instituição, ele ingressou
no Departamento de Engenharia e
Tecnologia Florestal como auxiliar
de serviços elétricos.

No emprego, viu gerações se
formarem e seguirem carreira.
Participou de grande parte das
teses apresentadas pelos alunos de
engenharia florestal e madeireira,
que passavam pelo laboratório para
coletar corpos de prova (amostras
de árvores que são usadas para
testes de resistência, por exemplo).
Acompanhou estudantes que
depois se tornaram professores da
UFPR, e assim fez grandes amizades.

Na época ainda não havia concursos para seleção de funcionários.
Com o passar do tempo, porém,
Cavalli foi prestando concursos

O trabalho de Cavalli deixou também marcas visíveis. Quando a
Escola de Floresta era localizada
no bairro Juvevê (onde está o atual

polo de comunicação), o servidor
participou da montagem do espaço. Ajudou no plantio das mudas de
imbuia e eucalipto espalhadas pelo
campus e no local que atualmente
é a Praça Brigadeiro Do Ar Mário
C. Eppinghaus. Também foi ele,
lembra, quem colocou na fachada
do prédio o letreiro com a inscrição
“Universidade Federal do Paraná”.
Para Ademir Cavalli, deixar a UFPR
é como deixar a própria casa, à qual
se dedicou por quase meio século.
“Saio com a sensação de dever
cumprido e boas recordações”, disse. Os planos para a aposentadoria
incluem reparos na casa e pescarias
com os amigos. “Além de lidar com
a saudade que fica”, completa.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Nesta semana em que o informativo
“Semana UFPR” completa um ano
de interlocução e informações para
a nossa comunidade, gostaria de
destacar o resultado do Conselho
Universitário extraordinário para
deliberar os espaços dos edifícios
Teixeira Soares e José Munhoz de
Melo. Fruto de um diálogo longo e
permanente desta Reitoria com todos os interessados, o planejamento
do uso destes locais foi aprovado
por unanimidade. A nossa expansão
para espaços altamente qualificados
num tempo em que os recursos
para as Universidades Federais (e
em especial aqueles destinados a
obras novas) estão progressivamen-

te minguando é motivo para imensa
comemoração institucional.
O Teixeira Soares faz parte do
Campus Rebouças, complexo
construído nas proximidades da
antiga estação ferroviária da cidade.
O prédio reformado foi entregue
há um mês e abrigará parte dos
setores de Educação e de Humanas.
O planejamento, cuidadosamente
desenvolvido em todos os sentidos,
favorece a otimização do local e
atende as demandas apresentadas.
Foram muitas reuniões com incessante conversação para construir
conjuntamente a melhor forma de
utilização daqueles espaços. O rear-

ranjo espacial naquele novo

Fruto de um
diálogo longo
e permanente
desta Reitoria
com todos os
interessados, o
planejamento
do uso destes
locais foi
aprovado por
unanimidade.
campus viabiliza também uma
imensa redistribuição dos espaços

nos Edifícios D. Pedro I e D. Pedro
II, o que implicará num aumento
de quase 50% dos espaços dos
Setores de Educação e de Ciências
Humanas.
A outra sede, edificio Professor
José Munhoz de Mello, situada na
Rua Ubaldino do Amaral, receberá,
entre outras áreas, a Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE),
proporcionando um local mais
apropriado para o atendimento
aos nossos estudantes. Lá também
será a sede da Superintendência
de Inclusão, Políticas Afirmativas
e Diversidade, criada pela gestão
recentemente e aprovada pelos
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Conselhos Superiores. Como se vê,
será um ambiente de acolhimento e
de diálogo, gerando, cada vez mais,
a inclusão e o apoio necessário para
que todos e todas tenham a melhor
vivência possível na UFPR.
Essa nova distribuição de espaços
trará ainda um benefício adicional
para a instituição: pelo menos três
imóveis que hoje são alugados
pela Universidade poderão ser
devolvidos, o que implicará numa
economia de recursos sensível.
Não posso deixar de registrar que
nessa semana tivemos também uma
grande experiência institucional

no que diz respeito à mobilidade
acadêmica e à internacionalização:
sexta-feira, recebemos a visita de
mais de 20 embaixadores da União
Europeia para dois eventos no
Campus Botânico, especialmente
voltados à graduação e à pós-graduação. Os auditórios lotados nos
mostravam a motivação para saber
mais sobre a internacionalização e
sobre as oportunidades de parcerias e de aperfeiçoamento. Como
Universidade que somos, devemos
sempre seguir nos qualificando,
devemos mostrar nosso trabalho
além das fronteiras brasileiras,

levando nossa produção científica e
o nome UFPR para as mais diversas
culturas.
O orgulho de ser UFPR está no diálogo que sempre promovemos, nas
oportunidades que promovemos e
no conhecimento que geramos.
Uma excelente semana a todos e a
todas,
.
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.

