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Feira de Cursos e Profissões deve receber 140 mil
visitantes
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SEMANA UFPR
Feira de Cursos e Profissões deve receber 140 mil
visitantes
UFPR em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. A entrada é
gratuita
Nos dois primeiros dias (23 e 24), a
visitação será restrita a escolas que
realizaram o agendamento prévio.
No sábado e domingo (25 e 26) a
feira estará aberta a toda a comunidade.

Com a previsão de um novo recorde
de público, a UFPR abre às 9 horas
desta quinta-feira (23) a 16ª edição
da “UFPR: Cursos e Profissões. Uma
feira de ideias para o seu futuro”.
O evento vai até as 16 horas de
domingo (26) no complexo da

A feira visa auxiliar alunos do ensino
médio de escolas públicas e particulares na escolha da carreira profissional. São 129 estandes, onde serão
apresentados os cursos de graduação e atividades relacionadas ao
ensino de todos os campi da universidade. Projetos, serviços, pró-reitorias e empresas juniores da insti-

tuição também estarão presentes.
Acadêmicos e professores da UFPR
estarão disponíveis para prestar
informações sobre o período de
formação, atividades e mercado
de trabalho. Haverá também palestras sobre os cursos, ministradas
por professores e especialistas de
cada área. No estande do Núcleo de
Concursos, os estudantes poderão
realizar inscrições para o vestibular
2018/2019.
Durante o horário de almoço, haverá
apresentações culturais com a
participação de artistas e bandas
formadas por estudantes da universidade.
O coordenador do evento, Ray

Garbelotti, diz que a Feira da UFPR
é referência nacional e a cada ano
atrai mais interessados de outros
estados. Segundo ele, a expectativa
este ano é receber 140 mil pessoas,
superando o recorde anterior, de 115
visitantes, em 2017.

SEMANA UFPR | 20 AGO 2018

Abertas inscrições para workshop sobre boas práticas
na gestão financeira
A Pró-Reitoria de Planejamento vai realizar nos dias 3 e 4
de setembro o 1º Workshop sobre Boas Práticas na Gestão
Financeira, Orçamentária e Administrativa da UFPR. O evento
é destinado a técnicos e docentes envolvidos em tarefas
de acompanhamento e controle da execução orçamentária,
financeira e administrativa da universidade, com o objetivo de
capacitá-los a utilizar todas as ferramentas disponíveis para esse
trabalho.

DCE promoverá debates entre candidatos à Executiva
e à representação nos conselhos
Está marcada para os dias 29 e 30 de agosto a eleição para
a Executiva do Diretório Central dos Estudantes (DCE)
da UFPR e para representantes dos alunos nos Conselhos
Superiores da Universidade. A entidade vai promover debates
com os candidatos nos dias 20, 22 e 27 de agosto, para que
a comunidade estudantil conheça as propostas das chapas
inscritas.

Para mais informações acesse>>

CONTINUA >>>
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Prazo para inscrições no vestibular
2018/2019 vai até 11 de setembro

Abertas inscrições para curso Técnico
em Petróleo e Gás

PCurso Técnico em Agente
Comunitário de Saúde divulga edital

Estão abertas as inscrições para o vestibular
2018/2019 da UFPR. O prazo vai até o dia
11 de setembro. As inscrições devem ser
feitas exclusivamente no site do Núcleo de
Concursos.

A Universidade Federal do Paraná divulgou o
edital para o curso Técnico em Petróleo e Gás.
As inscrições são realizadas pela internet, no
site do Núcleo de Concursos, até 17 h do dia 13
de setembro.

Estão abertas as inscrições para o curso
Técnico em Agente Comunitário de Saúde,
com duração de dois anos. Os candidatos
precisam ter o ensino médio completo ou
deverão concluí-lo até o dia 31 de dezembro
de 2018.

Para o site do NC acesse>>

Para o site do NC acesse>>

As inscrições para o processo seletivo são
gratuitas e seguem até o dia 31 de outubro,
pelo site do Núcleo de Concursos.
Para o site do NC acesse>>
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NOTAS
Programa Integridade vai reforçar transparência e
ações anticorrupção na UFPR
A UFPR está implantando o Programa de Integridade, que tem
como objetivo adotar medidas e ações institucionais destinadas a
prevenir, detectar, remediar e punir fraudes e atos de corrupção.
O programa atende à legislação federal sobre o tema e visa mitigar situações de riscos de integridade para a universidade, seus
servidores e seus colaboradores, por meio do reforço da cultura
ética, transparência ativa e acesso à informação, demonstrando o
comprometimento da gestão da instituição com a sociedade.
Aldemir Junglos, coordenador de Governança e responsável pelo
programa, explica que ele será implantado em fases, com acompanhamento dos órgão reguladores. “Recentemente entregamos
procedimentos e práticas que auxiliam a UFPR a fiscalizar possíveis condições de nepotismo, por exemplo. Agora estamos trabalhando no mapeamento de fluxos internos para análise de consultas sobre conflitos de interesse, o que diz respeito ao confronto
entre interesses públicos e privados que possam comprometer o
interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública, e na identificação de canais que nos auxiliem a receber denúncias”, informa

Projeto de extensão empresta bicicletas para
comunidade acadêmica e incentiva a utilização como
meio de transporte
Vinculado ao Ciclovida, o projeto de extensão “Sensibilização para
o Uso da Bicicleta como Modal de Transporte pela Comunidade
UFPR” – apelidado de CoolabBici – recupera e empresta bicicletas
à comunidade da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba,
na forma de um sistema colaborativo. As bicicletas emprestadas
foram abandonadas e recolhidas do depósito da UFPR. Com
auxílio de parcerias com a comunidade externa, elas foram
recuperadas e são cedidas a estudantes, servidores técnicoadministrativos e docentes pelo período de um semestre letivo ou
de férias de verão, cerca de dois meses.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Setor Palotina recebe projeto desenvolvido por
Empresa Júnior da UFPR para reforma de prédio
A empresa júnior Alcance Engenharia, do curso de Engenharia Civil da UFPR, entregou à vice-diretora do Setor Palotina, professora Yara Moretto o projeto de reforma das fundações de um dos
prédios da unidade. A empresa foi contratada no mês de maio
para projetar a reforma estrutural do edifício, que chegou a abrigar um seminário, e pertence à universidade desde 2009. A Superintendência de Infraestrutura da UFPR (Suinfra) planejava uma
reforma no espaço em 2017, quando identificou problemas estruturais.

Disciplinas transversais abrem duas novas turmas
A Universidade Federal do Paraná iniciou a oferta de mais duas
disciplinas transversais voltadas para estudantes dos programas
de pós-graduação da instituição: “Métodos de pesquisa” e
“Escrita acadêmica em inglês”. Os módulos fazem parte de uma
iniciativa pioneira no Brasil, desenvolvida pela Pró-Reitoria de PósGraduação (PRPPG), de ofertar disciplinas que abordam temas
comuns aos diferentes programas de pós-graduação, otimizando o
trabalho antes pulverizado por vários cursos.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Professor de Filosofia lança livro em que compara
conceito de “mundo” para ocidentais e ameríndios
um conceito de “mundo” muito
mais restrito. Religiões e filosofia
descrevem o mundo como essencialmente a vida humana; ou seja,
é uma forma de separar a humanidade do restante dos seres vivos e
do planeta. Mas o grande “mundo”
ainda existe na visão de outras
culturas, como as ameríndias, que
não costumam separar ser humano
e ambiente.
À primeira vista, a palavra “mundo”
faz crer em algo abrangente, literal e
figurativamente. O professor Marco
Antonio Valentim, do Departamento
de Filosofia da UFPR, explica, porém, que ocidentais desenvolveram

Valentim usou esse contraste
para pensar a situação da filosofia
ocidental em meio à divergência
entre mundos e suas respectivas
histórias. Esse é o tema do livro
“Extramundanidade e sobrenatureza: ensaios de ontologia infun-

damental” (Ed. Cultura e Barbárie),
lançado em junho.
“O livro é resultado de alguns anos
de pesquisa sobre a divergência entre a filosofia ocidental moderna e
o pensamento xamânico ameríndio,
com foco no conceito de mundo”,
diz o pesquisador. “A ideia era mostrar como, nos dois casos, o conceito de mundo é determinado pelo
modo como se pensa e experimenta
a diferença entre humanidade e
não-humanidade”.
Valentim contrapõe as filosofias de
Heidegger e Kant a um conjunto
de etnografias, além da obra de
Davi Kopenawa e Bruce Albert, “A
queda do céu: palavras de um xamã

yanomami”. O livro de Valentim foi
lançado na UFPR em um debate do
qual participaram os professores
Alexandre Nodari (Letras) e Miguel
CaridNaveira (Antropologia).
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PERFIL
Edelclaiton Daros: 41 anos dedicados à UFPR e à
pesquisa de cana-de-açúcar
parte da sua vida.
Lecionando na universidade há 41
anos, ele é um dos mais respeitados
pesquisadores de cana-de-açúcar
do Brasil e um dos responsáveis pelo
desenvolvimento da maior parte das
variedades da planta cultivadas hoje
no País. Não à toa, foi um dos homenageados na celebração dos 105
anos da UFPR.

Você pode não conhecer Edelclaiton
Daros e jamais ter ouvido falar na
Ridesa, a Rede Interuniversitária
para o Desenvolvimento do Setor
Sucroenergético. Mas se consome
açúcar ou abastece seu veículo com
etanol, saiba que de alguma forma o
trabalho desse professor da UFPR faz

Apesar da longa trajetória profissional, o professor costuma dizer que
nunca trabalhou, porque sempre fez
o que ama. “Isso me motivou a sair
do campo, ficar mais de 480 quilômetros longe de onde estão as plantações de cana, para fazer ensino,
pesquisa, extensão e sempre entrar
em sala de aula com o pensamento
de dar retorno à sociedade”, diz.

Quase aposentado Daros brinca que
precisa sair da UFPR antes que os
estudantes enjoem da sua presença.
Já lecionou para filhos de ex-alunos.
“Falta lecionar para os netos. Penso
que aí está na hora de aposentar”,
diz. Mas parece difícil que isso
aconteça, uma vez que o professor
se reinventa acompanhando as
tecnologias e defende novas ideias
para o ensino: “Tem que ter algo a
mais do que simplesmente a sala de
aula. Senão é impossível promover
interações com a realidade de uma
sociedade. Não é a presença física do
professor que vai tornar a universidade mais competente”
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Esta semana começou com a
expectativa positiva em torno da
Feira de Cursos e Profissões – um
dos momentos mais importantes
de interação entre a universidade e
a comunidade. Mas, antes mesmo
da abertura do evento, outra boa
notícia veio nos trazer orgulho e
satisfação: a UFPR está entre as
25 instituições de ensino superior
selecionadas para receber recursos do Capes Print, o Programa
Institucional de Internacionalização
lançado no ano passado.

desenvolvido pela UFPR, que é dividido em 16 projetos, em cinco grandes áreas: Biodiversidade e Meio
Ambiente; Materiais Avançados:
Energias Renováveis e Novas
Fontes de Energia; Biociências e
Saúde; e Democracia, Cultura e
Desenvolvimento.

prioridades institucionais na UFPR.
Com esse propósito, adotamos
iniciativas como a oferta de disciplinas transversais, a capacitação
de professores para ministrar aulas
em inglês e o fortalecimento do
Centro de Assessoria de Publicação
Acadêmica (Capa).

O plano é resultado de um esforço
coletivo, conduzido de forma democrática pela PRPPG. Foram seis meses de trabalho, com a participação
de professores e pesquisadores de
69 cursos de pós-graduação.

Não é pouca coisa, considerando
que o programa recebeu inscrições
de 108 instituições e previa atender
até 40. A aprovação representa
um aval para a qualidade do plano
institucional de internacionalização

Não se trata de algo tirado da
cartola, gestado de uma hora para
outra. Partimos de um trabalho que
já estava em curso desde o início
do ano passado, quando a internacionalização consolidou-se entre as

Agora, contando com o financiamento do Capes Print, poderemos
ampliar o processo de internacionalização. Os recursos custearão
bolsas de estudo no Brasil e no
exterior, missões de trabalho e
manutenção de projetos.
O resultado final esperado é a
consolidação de uma cultura interna
de internacionalização. Queremos
que cada pesquisador, cada aluno
da nossa universidade conduza seu

trabalho com os olhos abertos para
as perspectivas de interação com
as instituições mais destacadas do
mundo e para as infinitas possibilidades que essa troca representa
para a produção de conhecimento.
Assim, os estudantes que esta
semana visitam a nossa Feira de
Cursos e Profissões terão à sua
espera uma universidade cada vez
mais preparada para fazer frente
aos desafios do futuro.
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.

