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Reitor Ricardo Marcelo entrega prédio
modernizado ao DCE
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SEMANA UFPR
Reitor Ricardo Marcelo entrega prédio modernizado ao DCE
Reitoria, que assumiu em dezembro
de 2016. O prédio passou por uma
série de adequações para garantir
sua reocupação de forma segura.

O reitor Ricardo Marcelo e o coordenador geral do DCE,
Matheus Henrique, logo após descerrarem a placa de
reinauguração do prédio.

O reitor Ricardo Marcelo Fonseca
entregou na última quinta-feira (17)
à comunidade acadêmica o prédio
do Diretório Central dos Estudantes
(DCE), interditado em 2015 pelo
Corpo de Bombeiros. A devolução
do espaço aos alunos era uma das
prioridades da atual gestão da

O reitor disse que, além de atender
a necessidades práticas, a volta do
DCE para o local tem importância
simbólica. “O prédio volta a ser dos
estudantes num momento em que
a universidade pública brasileira, e
o país como um todo, vivem uma
situação complexa, em que uma
série de direitos e liberdades têm
sido trivializados. Nós precisamos
defender a universidade pública e
a partir de agora os estudantes da
UFPR continuarão a fazer isso a
partir deste lugar que é deles por
direito”, afirmou.
Fonseca lembrou ainda o histórico

de conquista dos movimentos estudantis e particularmente do DCE
da UFPR, que neste mês de maio
completa 70 anos. O reitor lembrou
ainda da insurreição de maio de 68,
que levantou a juventude mundial e
teve como um dos palcos a UFPR.
Durante a solenidade de reinauguração foi assinado o Termo de
Permissão de Uso por parte da
UFPR e do DCE.
“Assim como foi no passado, este
edifício será um espaço ocupado
para a promoção das atividades
dos estudantes, dos centros e diretórios acadêmicos, sendo usado
para debate, discussão, expressão
cultural e artística”, disse o representante dos estudantes, Matheus
Henrique, ao dar as boas-vindas

aos presentes à solenidade, incluindo toda a equipe de pró-reitores da
UFPR.
As adequações feitas no prédio
resultaram de diálogo entre a atual
gestão da Reitoria e representantes dos estudantes. Logo que
assumiu, o reitor Ricardo Marcelo
determinou a abertura de licitação
para contratação dos serviços.
O edifício, de cinco andares, foi totalmente modernizado no quesito
segurança, atendendo às normas
de combate e prevenção de incêndios. Recebeu portas corta-fogo,
sensores de fumaça, alarmes de
incêndio, sinalização e iluminação
de emergência.
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Curso de Biomedicina organiza semana
acadêmica
Entre os dias 21 e 27, acontece a VII Semana Acadêmica
de Biomedicina (Simbiose). A palestra de abertura
contará com a presença da professora Helena Nader,
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que é
biomédica e presidente de honra da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC). Haverá também
uma visita técnica, apenas para alunos do curso, ao
instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que é referência na
promoção de saúde no Brasil.
Para mais informações acesse>>

Curso livre “O golpe de 2016” recebe Marilena
Chaui e Vladimir Safatle em aula sobre a
repressão
As aulas 7 e 8, do curso livre “O golpe de 2018” terão
convidados especiais para falar sobre “Revolta e repressão
50 anos depois”. No dia 21, a filósofa Marilena Chauí,
professora da Universidade de São Paulo, fará palestra
com o título “Sobre a crueldade”. No dia 22 será a vez do
filósofo chileno-brasileiro Vladimir Safatle, ex-colunista da
Folha de S. Paulo, cujo tema será “Só mais um esforço”.
Para programação completa acesse>>

CONTINUA >>>
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Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia
Florestal recebe inscrições

Palestra: “Respira, não pira!” Conciliando família,
trabalho e metas pessoais

Os interessados em participar ou submeter trabalhos para
a II Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal
(SEAFLOR) da UFPR já podem se inscrever. O evento acontece
de 16 a 20 de julho no Centro de Ciências Florestais e da
Madeira (CIFLOMA), no campus Jardim Botânico, em Curitiba.
As inscrições vão até dia 2 de julho..

A unidade Escola-Promoção de Saúde convida a comunidade
acadêmica para a palestra “Respira, não pira!” Conciliando
família, trabalho e metas pessoais, que acontece no dia 23 de
maio, quarta-feira, às 14 horas, na Rua Padre Camargo, 261.

Para mais informações acesse>>

Para programação completa acesse>>
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NOTAS
Programa UFPR híbrida oferece vivências formativas
com acessibilidade para a comunidade surda
A Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância
(Cipead/Prograd) vem desenvolvendo ao longo do primeiro
semestre diversas vivências formativas para a educação híbrida –
uma modalidade de aprendizagem que integra os ensinos online e
presencial de forma integrada. As oficinas são voltadas para as comunidades ouvinte e surda da Universidade Federal do Paraná. As
atividades fazem parte do programa UFPR híbrida, que tem como
objetivo disseminar a integração das tecnologias educacionais na
educação presencial. A vivência formativa utiliza técnicas que vão
além de uma aula expositiva, com a participação ativa de todo o
grupo durante a oficina.

Projeto de extensão busca voluntários para auxiliar na
orientação da prevenção das drogas em comunidades
escolares
O projeto de extensão “A Escola na Prevenção ao Uso de Drogas
na Perspectiva da Redução de Riscos”, do Departamento de Teoria
Prática do Ensino, contribui no desenvolvimento de programas
escolares de prevenção contra o uso de drogas.O projeto tem
grande demanda por parte de escolas e, por isso, precisa da
participação de alunos voluntários dos cursos de Licenciatura
em todas as áreas e setores afins ao tema. Os interessados em se
voluntariar devem ser estudantes de graduação da UFPR e mandar
e-mail para dirclair@ibest.com.br.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Reitoria recebe Relatório de Avaliação
2017 da CPA

Imprensa UFPR volta a operar com
100% de sua capacidade em Piraquara

Um grupo de integrantes da Comissão Própria
de Avaliação e da Secretaria Executiva de
Avaliação Institucional entregou ao reitor
Ricardo Marcelo Fonseca e à vice-reitora
Graciela Inês Bolzón de Muniz o Relatório de
Autoavaliação 2017 da UFPR e a Avaliação de
Cursos e Disciplinas. O relatório contém três
pesquisas: a autoavaliação da CPA aplicada
aos servidores técnicos e docentes; a pesquisa
de autoavaliação e de cursos e disciplinas
aplicada aos alunos da graduação, em parceria
com Prograd; e a pesquisa aplicada à comunidade da pós-graduação (docentes e alunos
de mestrado e doutorado), em parceria com a
PRPPG.

A Imprensa UFPR voltou a operar com capacidade total. A unidade, que até setembro
de 2016 funcionava em Curitiba, agora ocupa
um espaço no Complexo UFPR em Piraquara.
A mudança permitiu a expansão das atividades e a modernização do parque gráfico.
Vinculada à Pró-Reitoria de Administração
(PRA), a Imprensa da UFPR é responsável pela
produção e distribuição de materiais gráficos
e impressos para toda a Instituição, atuando
em apoio ao desenvolvimento de atividades
administrativas, acadêmicas e científicas.

Nilce da Fonte, coordenadora de
Farmácia, é homenageada pela
Academia de Ciências Farmacêuticas
do Brasil
A professora Nilce Nazareno da Fonte, coordenadora do curso de Farmácia da UFPR, foi
uma das homenageadas com a “Láurea João
Florentino Meira de Vasconcellos”. A honraria
é concedida a profissionais que reconhecidamente se destacaram em atividades de
prestação de serviços, produção científica, disseminação do conhecimento e empreendedorismo em ciências farmacêuticas e afins. Nilce
sempre atuou de forma intensa e constante no
CRF, além de ter sido diretora da Associação
Brasileira de Educação Farmacêutica
(ABENFAR).

CONTINUA >>>
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NOTAS
7º Ciclo de Debates UFPR Pensando o Brasil, no dia 28,
debaterá “Os 50 anos de maio de 1968”

Pintof Science lota bares de Curitiba em palestras
descontraídas sobre ciência

A UFPR promoverá, no dia 28 de maio, uma nova etapa do seu
ciclo de debates UFPR Pensando o Brasil. Já na sua 7ª edição, o
encontro vai abordar o tema “Os 50 anos de maio/1968: refletindo
sobre as insurreições estudantis”, a partir das 19h, no Teatro da
Reitoria, em Curitiba. O 7º UFPR Pensando o Brasil será gratuito
e aberto à comunidade. O debate será apresentado por Carolina
Langnor e Souza Lisboa (pedagoga e doutoranda em Educação
da UFPR), mediado pelo professor-doutor Luis Fernando Lopes
Pereira (coordenador do programa de pós-graduação em Direto,
também da UFPR) e terá as participações especiais dos professores Pedro Duarte de Andrade (da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro - PUC/RJ), Angélica Muller (professora-adjunta
da Universidade Federal Fluminense) e Luzia Margareth Rago (professora do Departamento de História da Universidade de Campinas
– Unicamp).

Criado para despertar o interesse por temas científicos em pessoas distantes do meio acadêmico, o Pint of Science movimentou
bares de cidades em 21 países (56 delas no Brasil) nos dias 14, 15
e 16 de maio. Em Curitiba, esta foi a segunda edição do festival
de divulgação científica. Foram 15 sessões de bate-papo em que
cientistas abordaram temas como ondas gravitacionais, vulcões,
formigas, fractais, big data, a importância do sono, entre outros. O
festival tem a proposta de esclarecer dúvidas, apresentar pesquisas
recentes e mostrar a beleza da ciência. Pesquisadores da UFPR
ministraram 13 palestras, assistidas por cerca de duas mil pessoas.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Pioneira no Brasil, Unidade de Apoio às Publicações
Científicas alavanca indexação internacional de revistas
da UFPR
Científicas Periódicas.

A UFPR está desenvolvendo uma
nova iniciativa, pioneira no Brasil
entre as instituições de ensino superior, que garante todo o suporte
técnico para a indexação e qualificação internacional de revistas científicas editadas pela Universidade:
a Unidade de Apoio às Publicações

A Unidade é um plano da Reitoria
executado pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
que começou a ser desenvolvido
em 2017 e já possibilitou o aprimoramento da qualificação de duas
publicações científicas editadas por
professores da UFPR: as Revistas
Desenvolvimento Ambiental-DMA
(indexada na base de dados
Scopus) e a Cogitare Enfermagem
(indexada na base Cinahl).
Na prática, a nova unidade evidencia a qualidade das publicações
e amplia a projeção e o conceito

positivo da própria UFPR na comunidade científica internacional
– uma das metas da atual gestão da
Reitoria. A Universidade tem mais
de 60 revistas ligadas a programas
de pós-graduação e a grupos de
pesquisa. Deste total, 47 são indexadas e reconhecidas nas suas áreas
de conhecimento.
O objetivo da Unidade de Apoio às
Publicações Científicas Periódicas
é dar suporte aos editores dos
periódicos científicos da UFPR, que
estão abrigados dentro do próprio
repositório da Universidade e em
bases indexadoras internacionais.

Eles têm uma grande demanda
para a contratação de serviços de
editoração eletrônica, indexação das
publicações e suporte operacional
na fase de edição, publicação e
pós-publicação dos artigos. Até a
criação da nova unidade, porém,
estes serviços eram contratados
externamente à UFPR.
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PERFIL
Cláudio José de Barros Carvalho: o pesquisador “eterno
estudante” que participou dos achados de 200 novos insetos
espécimes que apareciam durante
a abertura de estradas na região,
muitos representantes ainda desconhecidos da diversidade da fauna
brasileira. Entre uma armadilha e outra para coletar exemplares, Carvalho
impressionou-se com a variedade de
formas e tamanhos apresentada pela
ordem díptera, da qual fazem parte
moscas e mosquitos.

O pesquisador Cláudio José de
Barros Carvalho era estagiário não
remunerado no Museu Nacional do
Rio de Janeiro, em 1976, quando foi
enviado ao Norte do Mato Grosso
para coletar insetos. A tarefa da
equipe era preservar e analisar os

Foi o início do interesse de Carvalho
por esse objeto de pesquisa na
Entomologia. Quase 40 anos depois,
já são mais de 50 orientações na
pós-graduação stricto sensu, 180
artigos publicados em periódicos e
uma coleção considerável de réplicas
de moscas espalhadas pela sala no
Departamento de Zoologia do Setor

de Ciências Biológicas. Também
dividem a sala os orientandos (que
tocam suas pesquisas perto do pro-

“A universidade me
fez abrir a mente
para o ensino”, conta
Carvalho. “Em um
congresso recente,
pude constatar
que muitos antigos
orientandos já
são professores
de universidades
públicas. É
gratificante.”
fessor) e fotografias de turmas em
eventos Brasil afora e no exterior.
A satisfação em se apresentar próxi-

mo dos alunos tem explicação. Para
Carvalho, a docência (que desenvolve
na UFPR desde 1983) foi uma das
boas surpresas que surgiram como
consequência da atividade de pesquisador. Esta surgiu bem antes, uma
vez que o pesquisador é bolsista do
CNPq desde 1976, quando ainda era
estudante. “A universidade me fez
abrir a mente para o ensino”, conta
Carvalho. “Em um congresso recente,
pude constatar que muitos antigos
orientandos já são professores de
universidades públicas. É gratificante.”
A postura aberta no trabalho com
alunos se manifesta também na expansão das áreas de pesquisa a que
Carvalho tem se dedicado dentro do

CONTINUA >>>
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PERFIL
estudo de dípteros. O foco original
sempre foi a taxonomia biológica
— no caso, descrição, classificação
comparação de dípteros. Por consequência dessa atividade, Carvalho já
deu nomes a pelo menos 200 novos
dípteros — como autor ou coautor.
Mais recentemente, porém, o pesquisador agregou aos seus interesses
áreas como genética e ciência forense, sugeridas em projetos de alunos
do stricto sensu.
“Por causa dessa ideias, comecei
a ampliar certos conceitos que já
usava”, diz Carvalho. Um deles é o de
biogeografia, que, em sentido estrito
e tradicional, diz respeito ao mapea-

mento da existência de certos seres
vivos em determinada região. Em
sentido lato, porém, a biogeografia
ajuda a apontar áreas que precisam
de preservação, entre outras possibilidades de pesquisa. Esse tipo de
reposicionamento não parece ser
problema para Carvalho, um curioso
nato. “Ouvi do meu orientador de estágio, professor Dalcy Albuquerque,
que ‘sempre somos estudantes’.
É uma frase que nunca esqueci.
Precisamos sempre estar estudando”.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Muitos de nós éramos jovens, grande parte sequer havia nascido. Mas,
de uma forma ou de outra, as marcas deixadas pelos movimentos de
maio de 1968 chegaram até nós. A
rebeldia dos jovens franceses ficou
na história como símbolo de luta
pela igualdade, pela emancipação
social, pelo direito de influenciar as
decisões políticas.
Passados 50 anos, é importante refletir sobre esses acontecimentos e
suas conseqüências, especialmente
no contexto de instabilidade e reversão de direitos que vivemos não
apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Por isso, maio de 68
será o tema da próxima edição do
ciclo UFPR Pensando o Brasil, que
vai acontecer na próxima segunda-

feira, dia 28, no Teatro da Reitoria.
Esta é a sétima edição do evento,
que desde o ano passado vem
colocando em pauta temas importantes para o País, sempre com
convidados da maior competência
para discutir e esclarecer cada assunto. Entre os temas já abordados
estão as reformas trabalhista e da
Previdência, pós-verdade, violência
de gênero e os desafios atuais das
universidades públicas brasileiras.
Fica aqui o meu convite a cada um
e cada uma para que participem
desde debate. Venha ouvir nossos
convidados e trazer a sua própria
contribuição para o entendimento
deste tema tão importante.
Registro ainda que nosso reitor, professor Ricardo Marcelo

Fonseca, participa esta semana
em Salamanca, na Espanha, do IV
Encontro Internacional de Reitores
Universia, ao lado de representantes
de instituições de ensino superior
do mundo inteiro. Os participantes
foram convidados a contribuir para
a elaboração de propostas voltadas
para o futuro das universidades.
Para a UFPR é, além disso, uma
oportunidade de reforçar ou iniciar
laços com outras instituições, com
vistas à internacionalização, que é
uma de nossas prioridades nesta
gestão.
Boa semana a todos e todas!
Graciela Bolzón de Muniz
Vice-reitora no exercício da
Reitoria

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

