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COM RECURSOS PRÓPRIOS, UFPR LANÇA TRÊS EDITAIS DE
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SEMANA UFPR | 18 JUN 2018

SEMANA UFPR
COM RECURSOS PRÓPRIOS, UFPR LANÇA
TRÊS EDITAIS DE FOMENTO À PESQUISA
A UFPR vai destinar R$ 650 mil em
recursos do orçamento próprio para
o fomento à pesquisa. Os recursos
estão distribuídos em três editais
internos, lançados esta semana
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, e que fazem parte do
esforço da instituição para minimizar
os efeitos dos cortes orçamentários
sofridos pela área de pesquisa.
O primeiro edital – N. 03/2018 – traz
uma iniciativa pioneira: vai financiar,
com verba própria da UFPR, projetos
de workshops de pesquisas com o
intuito de aprofundar a discussão
a respeito da pesquisa nacional no
contexto da internacionalização. O
edital abrange as áreas de biodiversidade e meio ambiente; materiais avançados; energias renováveis e novas
fontes de energia; biociências e saúde;

e democracia, cultura e desenvolvimento. São R$ 150 mil, que permitirão
trazer pesquisadores de outras instituições para os eventos na UFPR.
O edital N. 04/2018 , no valor total
de R$ 260 mil, é destinado a apoiar
projetos de pesquisa no âmbito dos
eixos estruturantes do atual Plano
de Desenvolvimento Institucional
da universidade. Assim, poderão ser
contemplados projetos nas áreas de
meio ambiente e sociedade; biodiversidade e biociências; materiais manufaturados; nanotecnologia; energias
renováveis; sistemas agroalimenta
res e agronegócios; promoção da
saúde humana; modelagem e simulação computacional; democracia,
direitos humanos, diversidade e
inclusão social; sociedade, cultura e
linguagem.

Nesse caso, metade dos recursos é
destinada a grupos com média de
anos de titulação de até 10 anos e
a outra metade, para grupos com
média superior a 10 anos.
O terceiro edital – N. 05/2018 – prevê
R$ 240 mil para apoio à manutenção
corretiva ou preventiva de equipamentos multiusuário – ou seja, utilizados em atividades de pesquisa
de interesse de pelo menos dois
programas de pós-graduação stricto
sensu. O objetivo é evitar interrupção
de atividades de pesquisa e do desenvolvimento de teses e dissertações.
“Embora os recursos não atendam
integralmente às necessidades
dos nossos pesquisadores, esta é
uma grande notícia no contexto
de severas restrições orçamentá-

rias em que vivemos”, afirma o reitor
Ricardo Marcelo Fonseca. “A UFPR
faz um grande esforço em prol da
pesquisa, sinalizando para sua comunidade científica o reconhecimento
ao trabalho de excelência realizado na
instituição e a determinação de continuar se empenhando para manter e,
na medida das possibilidades, ampliar
o apoio e o incentivo à pesquisa.”
Os editais contemplarão grupos de
pesquisa certificados pelo CNPq, e
não profissionais de forma individual.
As condições das propostas e prazos
de inscrição podem ser conferidas em
cada um dos editais.
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Abertas as inscrições de propostas
para o Fundo de Desenvolvimento
Acadêmico

Inscrições para o Programa Parlamento
Universitário vão até o dia 20 de junho

Estão abertas as inscrições de propostas para
o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico
(FDA), que investe recursos financeiros da
Universidade em projetos de ensino, pesquisa
e extensão. O edital Demandas de Fluxo
Programado 2018 recebe inscrições até o dia
20 de julho de 2018. Para os editais Demandas
de Fluxo Contínuo 2018 tipos “A” e “B”, o prazo
vai até 6 de setembro de 2018.

Estudantes de graduação podem se
inscrever até 20 de junho para o Parlamento
Universitário, promovido pela Assembleia
Legislativa do Paraná. A experiência possibilita
que os universitários assumam o papel
de um deputado estadual, vivenciando os
procedimentos e a rotina dos parlamentares. O
Parlamento também permite um intercâmbio
entre os alunos das diferentes instituições de
ensino.

Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>

Departamento de Matemática promove
atividades para alunos do ensino
fundamental e médio
A partir do mês de julho, três atividades de
extensão promovidas pelo Departamento
de Matemática da Universidade Federal
do Paraná deverão movimentar escolas de
ensino fundamental e médio. A programação
é composta por três eventos: Brincando
de Matemático, Matematiza e Um Dia
na Matemática. O objetivo é incentivar e
aprofundar o conhecimento de estudantes
com aptidão para a Matemática.

Informações sobre
datas e inscrições acesse>>

CONTINUA >>>
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Palestra aberta à comunidade externa aborda os
perigos da automedicação
A Unidade Escola Promoção de Saúde promove no dia 26 de
junho uma palestra sobre os perigos da automedicação. A
palestrante será Adelia de Paula Barbosa Dias, farmacêutica
clínica da Cruz Vermelha Brasileira (Filial Do Estado Do
Paraná). Serão abordados o conceito, os riscos e as causas da
automedicação. Além disso, haverá orientações e esclarecimento
de dúvidas sobre medicamentos. A palestra é gratuita e aberta à
comunidade em geral.
Para mais informações acesse>>

PROEC promoverá caravana aos setores da UFPR
para reunir informações para o Plano Institucional
de Cultura
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura divulga no próximo dia 21
o calendário de atividades programadas para envolver todos
os setores da UFPR na construção do Plano Institucional de
Cultura (PIC). A ideia é realizar um dia inteiro de atividades em
cada campi e setor da UFPR, para conhecer o cenário cultural de
cada um e reunir contribuições para o PIC. O Plano estabelecerá
diretrizes de atuação na área cultural para as comunidades
acadêmica e externa, para os próximos dez anos.
Para mais informações acesse>>
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NOTAS
PRAE muda de sede para integrar equipes e atendimento no Edifício José Munhoz de Melo
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) mudou-se do Edifício Dom Pedro II, onde ocupava parte do 1º andar, no Campus
Reitoria, para o Edifício José Munhoz de Melo, no Alto da Glória.
O edifício localizado na Rua Ubaldino do Amaral já contava com
unidades da PRAE, como o serviço de atendimento pedagógico. Com a mudança, a pró-reitoria ficará centralizada no Alto da
Glória, à exceção da sala no Centro de Convivência do Politécnico, em funcionamento desde março. De acordo com a pró-reitora
de Assuntos Estudantis, Maria Rita de Assis César, a mudança faz
parte de um programa da gestão 2016-2020 e permitirá que as
equipes da PRAE consigam implementar trabalhados integrados.

Vice-reitora representa a UFPR na III Conferência
Regional de Educação Superior
A vice-reitora Graciela Bolzón de Muniz representou a UFPR
na III Conferência Regional de Educação Superior (CRES 2018),
realizada na semana passada na Universidad Nacional de
Córdoba, na Argentina. A conferência reuniu representantes da
comunidade acadêmica e dos governos nacionais para debater
melhorias para as quase 14 mil instituições de ensino superior da
América Latina e do Caribe. Ao final foram apresentados uma
declaração e um plano de ação.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Festa junina do Celin mostra tradição popular brasileira
para estrangeiros que estudam Português

Especialização no Setor Litoral estimula formas
inovadoras de educação

Todo mês de junho, há 10 anos, o Centro de Línguas e
Interculturalidade (Celin) da UFPR pendura as bandeirinhas, prepara a música e as comidas típicas e promove uma festa junina para
que os estrangeiros matriculados no curso de Português como
Língua Estrangeira (PLE) conheçam um pouco da cultura popular
brasileira. Este ano, a festa aconteceu no dia 13, Dia de Santo
Antônio, e reuniu alunos de várias nacionalidades, além de professores e funcionários do Celin. A festa faz parte do aprendizado dos
cerca de 80 alunos no curso de PLE. Cada turma do curso estuda
uma parte da festa e fica responsável por organizá-la.

A primeira turma da especialização Alternativas para uma Nova
Educação, ofertada em Matinhos, está concluindo o curso. São 49
educadores quebuscam formas de ir além do paradigma atual da
educação. O grupo é composto por estudantes oriundos de municípios do litoral do Paraná, de Curitiba e Região Metropolitana
e de São Paulo. Destes, 70% são professores de escolas públicas.
Entre os objetivos do curso está o de dar apoio a uma educação
contra hegemônica que, além de levar em conta as demandas e
desafios atuais da humanidade, assegure princípios e valores importantes que a educação bancária (hegemônica) não tem dado
conta.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
GRUPO DE PESQUISA DA UFPR LANÇA LIVRO SOBRE O PROCESSO
DECISÓRIO DE DEMISSÃO
Preciso demitir… e agora? Motivados
a responder essa questão, pesquisadores do grupo de pesquisa
Estratégia e Processo Decisório
(GEPD) da UFPR escreveram um
livro que apresenta teoria e prática
baseada em experiências reais de
demissão.
A escolha do tema se deu em função da sua relevância no contexto
brasileiro atual e da escassez de conhecimentos sobre as decisões de
demissão sob o ponto de vista dos
gestores. Os autores do livro acreditam que “uma maior compreensão
dessas decisões é importante em
função de suas consequências, que
ultrapassam as fronteiras organizacionais e os aspectos profissionais

de quem é demitido”.
Intitulado “Preciso Demitir… E
agora? Reflexões baseadas em
experiências de demissão”, a obra
traz reflexões sobre o Processo
Decisório de Demissão. Em cada um
dos capítulos, assuntos relacionados
ao tema central, o processo decisório de demissão, são analisados,
com base na perspectiva de gestores que precisaram demitir.
Para apresentar ao leitor o processo
decisório de demissão, a obra apresenta os principais impactos, fatores
críticos e tendências desse processo. São apresentados resultados de
pesquisas realizadas com gestores e
que apontam os critérios utilizados
para a escolha dos profissionais a

serem demitidos. Ao final os autores
propõem questões sobre a demissão, convidando a reflexões que
geralmente são deixadas de lado na
prática: E o outro lado da moeda?
Qual o impacto da demissão para
os gestores? Como são contadas
as histórias das demissões? Quais
os desafios práticos e éticos no
processo de demissão?
.

SERVIÇO
LANÇAMENTO: 20 DE JUNHO DE
2018, NA LIVRARIAS CURITIBA DO
PARK SHOPPING BARIGUI.
PRECISO DEMITIR… E AGORA?
REFLEXÕES BASEADAS EM
EXPERIÊNCIAS DE DEMISSÃO.
ORGANIZADORES: GUSTAVO
ABIB, KARINA DE DÉA ROGLIO,
QUEILAMATITZ, NATÁLIA RESE.
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PERFIL
DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO A TÉCNICA ESPORTIVA: A
TRAJETÓRIA DE ROSÂNGELA FERNANDES EM 33 ANOS DE UFPR
em 1982, como técnica de laboratório, aos 18 anos de idade. Mas foi já
durante a infância que seu caminho
cruzou com o da universidade.
Vizinha do Campus Agrárias, ela costumava brincar nas dependências do
local com os filhos dos funcionários
que moravam nas casas ao redor. “O
campus era o quintal da nossa casa”,
conta.

Aposentada há dois anos, a técnica-administrativa Rosângela Fernandes
dedicou mais de 33 anos de sua vida
à Universidade Federal do Paraná
(UFPR), período no qual desenvolveu
inúmeros projetos e participou de
uma série de iniciativas da instituição.
Rosângela ingressou na instituição

Talvez pela proximidade com o
Hospital Veterinário, seu sonho
era ser médica veterinária, apesar
de gostar muito e sempre estar
envolvida com esporte.Em 1986 ela
finalmente se decidiu por Educação
Física e ingressou na graduação,
também na UFPR, mas seu trabalho
no hospital continuou.
Ao se formar, foi convidada por um

de seus professores para ser secretária do curso de Pós-Graduação no
Departamento de Educação Física.
Posteriormente, atuou no Centro de
Educação Física e Desporto (CED),
onde encerrou sua carreira como
coordenadora das equipes representativas da UFPR. Nesta função, ela foi
responsável por disseminar o esporte
e auxiliar as equipes que levam o
nome da instituição..
Para ela, o aluno que pratica esporte,
nem que seja por lazer, tem outra
qualidade de vida, o seu desempenho no estudo é melhor. “Às vezes os
atletas estavam sobrecarregados por
sua carga acadêmica e por meio do
esporte eles conversavam, desabafavam e descontraíam”.
Rosângela se aposentou na UFPR,

porém seu talento não está sendo
desperdiçado, pois ela continua ensinando e passando sua experiência
agora na Federação Paranaense de
Desportos Universitários (FPDU) –
ONG que auxilia na organização do
esporte universitário no Paraná.
Realizada, a técnica-administrativa
aposentada diz que é gratificante
fazer parte dessa grande instituição e
acredita ter feito seu papel ao dividir
um pouco do seu conhecimento com
as pessoas que por seu trabalho passaram, além de ter aprendido muito
ao longo desses anos. “A UFPR foi
minha casa. Essa instituição é muito
rica, proporciona muitas coisas e
todos os dias estamos aprendendo”,
finaliza.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Toda a comunidade acadêmica
conhece as dificuldades que as
universidades públicas federais vêm
enfrentando em decorrência das
severas restrições orçamentárias
dos últimos anos. Preocupa, particularmente, o financiamento da pesquisa – afetado pelos cortes brutais
tanto no orçamento do Ministério
da Ciência e Tecnologia quanto na
rubrica de capital das universidades,
da qual saem recursos para obras e
também para laboratórios e equipamentos.

todos viabilizados com recursos
próprios da UFPR. Os editais somam R$ 650 mil e representam um
grande esforço da universidade em
prol da pesquisa – certamente não o
suficiente para repor o investimento
dos órgãos oficiais de fomento, mas
o que está ao alcance das possibilidades da instituição.

Nesse contexto, é uma grande notícia a publicação, pela PRPPG, de
três editais de fomento à pesquisa,

Um deles é destinado ao financiamento de projetos de workshops
voltados à discussão sobre a

É importante ressaltar que os três
editais são direcionados para grupos de pesquisa de qualquer área
credenciados pelo CNPq, e não para
pesquisadores de forma individual.

pesquisa acadêmica no Brasil no
contexto da internacionalização,
especialmente nas áreas de meio
ambiente, energias renováveis, biociências e democracia.
O segundo edital é para apoio a
atividades de pesquisa ligadas aos
eixos estruturantes do atual Plano
de Desenvolvimento Institucional.
Neste caso, o valor disponível foi
dividido igualmente entre grupos
com média de anos de titulação de
até 10 anos e superior a 10 anos.
Por fim, o terceiro edital destina
valores para auxílio à manutenção
de equipamentos multiusuários,
a fim de evitar que pesquisas em

andamento sejam paralisadas.
Com isso, a UFPR sinaliza para sua
comunidade científica o reconhecimento ao trabalho de excelência
realizado na instituição e a determinação de continuar fazendo todos
os esforços para não apenas manter,
mas, na medida das possibilidades,
ampliar o apoio e o incentivo à
pesquisa.
Uma ótima semana a todas e 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.

