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16ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR bate
recorde de visitação
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SEMANA UFPR
16ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR bate recorde de
visitação
de visitantes do evento: cerca de
128 mil pessoas, segundo estimativa da organização. Em 2017, foram
registrados em torno de 115 mil visitantes.

Depois de um começo com quinta
e sexta-feira chuvosas, a 16ª Feira
de Cursos e Profissões da UFPR
teve como último dia um domingo
de sol no Complexo da UFPR em
Piraquara, na Região Metropolitana
de Curitiba. O domingo (26)
também marcou um novo recorde

O dia mais concorrido foi o sábado,
escolhido por escolas que não
conseguiram agendar horário nos
dias reservados a instituições de
ensino (quinta e sexta). Somando-se
expositores, montadores e apoiadores, circularam pela UFPR Cursos
e Profissões 135 mil pessoas.
Alguns dos estandes mais disputados no último dia de feira foram
o do “Meu Primeiro Certificado
UFPR”, projeto do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia
que orienta usuários do trânsito;

o do projeto de extensão Física
Brincando e Aprendendo (Fibra),
que tradicionalmente leva à feira
experimentos interativos; e o do
Curso Técnico de Petróleo e Gás
do Setor de Educação Profissional
e Tecnológica (Sept), que ofereceu
brindes (biscoitos ou capinhas para
celular) a quem completava o bingo
da tabela periódica, além de outros
jogos.
O reitor Ricardo Marcelo Fonseca
foi um dos visitantes da feira. O
professor circulou pelos estandes e
participou de atividades interativas.
Até acompanhou um grupo de
alunos na coreografia do eletrofunk
“Ela é Tão Tudo”, de EdyLemond.
Os momentos de dança na praça
central foram uma das atrações

que movimentaram o evento, juntamente com as apresentações culturais.
Fonseca destacou a participação
dos estudantes — universitários
e secundaristas — na realização
da UFPR Cursos e Profissões, que
avalia ser uma ocasião importante
para mostrar à sociedade parte da
atuação da universidade.
“A feira está melhorando ano a ano,
despertando cada vez mais envolvimento dos alunos, das coordenações, enfim, da comunidade interna,
e também da externa”, afirma.
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UFPR lança edital para financiar a publicação de
artigos em periódicos internacionais
A Universidade Federal do Paraná lançou edital que destina R$
100 mil para apoiar pesquisadores da instituição na publicação de
artigos em periódicos científicos internacionais de alta relevância.
O edital, viabilizado com recursos próprios da UFPR, faz parte do
esforço que a universidade vem fazendo para reduzir o impacto
dos cortes feitos pelo governo federal no financiamento à
pesquisa.

Agência de Inovação busca voluntários para
desenvolvimento de jogo digital
A Agência de Inovação da UFPR está selecionando
desenvolvedores de sistemas e aplicativos para colaborar
de forma voluntária com a criação da versão digital do jogo
educacional “Conhecer”. A seleção vai até o dia 26 de setembro.
Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>

CONTINUA >>>
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Abertas as inscrições para o II Seminário de Saúde
Mental do Casa 4

Proplan divulga cronograma de encerramento do
exercício financeiro de 2018

O Centro de Atenção à Saúde (Casa) 4 da UFPR recebe
inscrições para o seu II Seminário de Saúde Mental, agendado
para ocorrer ao longo do dia 10 de outubro (quarta-feira). Serão
abordados os temas trabalho e saúde mental, vida acadêmica e
saúde psíquica, dependência química e prevenção do suicídio.

A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan)
divulgou, por meio do processo nº 23075.044746/201894 do SEI, o cronograma para encerramento das atividades
orçamentárias, financeiras e patrimoniais das unidades da
UFPR. A responsabilidade pelo acompanhamento da completa
execução das dotações orçamentárias nas unidades (inclusive
dos créditos orçamentários recebidos por DESTAQUE, termo de
execução descentralizada), é do Setor e da Pró-Reitoria, com
vistas a evitar o não empenhamento de despesas dentro dos
prazos estabelecidos.

Gratuitas e limitadas, as inscrições já podem ser feitas pelo site
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe).
Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>
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NOTAS
UFPR está entre as 25 instituições selecionadas para
programa de internacionalização da Capes

Carta de Matinhos reúne contribuições para o Plano de
Desenvolvimento Sustentável do Litoral

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma das 25 instituições brasileiras – e a única do Estado – selecionadas para receber
recursos do Capes/Print, programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que vai financiar
planos estratégicos de internacionalização da pesquisa e da pósgraduação. O resultado para a UFPR, representa o aval para um
projeto desenvolvido ao longo de seis meses, com a participação
de professores e pesquisadores de 69 cursos de pós-graduação,
sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Contribuições de pesquisadores, ativistas e representantes de
instituições públicas e privadas que trabalham com questões
socioambientais estão reunidas em uma carta pública com
recomendações para o Plano de Desenvolvimento Sustentável do
Litoral do Paraná. O plano está sendo elaborado pelo governo do
Estado, por meio de uma consultoria contratada com recursos
do Banco Mundial, e foi discutido na semana passada durante o II
Fórum de Desenvolvimento Territorial Sustentável, realizado em
Matinhos.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Divulgadas as 15 fotos selecionadas no
concurso sobre os 60 anos da Reitoria

Universidade Aberta da Maturidade
inicia atividades da sétima turma

A comissão julgadora do concurso fotográfico
“Reitoria 60 Anos – Imagens em Movimento”
divulgou a lista dos autores das 15 fotos selecionadas. No total, a comissão recebeu 47
inscrições, das quais 33 foram deferidas. O
concurso, lançado em julho, tem o objetivo de
mostrar a criatividade da comunidade acadêmica da UFPR — puderam participar alunos e
servidores.

A aula inaugural da Universidade Aberta da
Maturidade (UAM) recebeu 80 novos alunos. O projeto de extensão da Universidade
Federal do Paraná, voltado para maiores de 60
anos de idade, oferece atividades relacionadas
à inclusão digital, saúde, direitos, entre outros
temas.

Estudante do PROF-FILO participará
de Congresso Internacional de
Filosofia em Portugal
A mestranda do curso de Filosofia da
Universidade Federal do Paraná (UFPR) Leila
Athaides da Rosa vai representar a instituição
no 3º Congresso Internacional de Filosofia
que acontece nos dias 6 e 7 de setembro na
Universidade da Beira Interior, em Portugal.
Leila conta que se inscreveu no Congresso
para promover o trabalho que vem sendo
realizado no Mestrado Profissional de Filosofia
(PROF-FILO), demonstrando que existe a
possibilidade de trabalhar a filosofia no ensino
básico com qualidade e sem perder o foco da
matéria e de textos clássicos.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Professores Yuan Jin Yun e Carlos Soccol receberão Ordem
Nacional do Mérito Científico em outubro

Os professores da UFPR Yuan
Jin Yun, do Programa de PósGraduação em Matemática
(PPGMA), e Carlos Ricardo Soccol,
do Programa de Pós Graduação
em Engenharia de Bioprocessos

e Biotecnologia (PPGEBB), estão
na lista das 80 personalidades
brasileiras e estrangeiras que receberão a Ordem Nacional do Mérito
Científico, entregue pelo Palácio
do Planalto, em outubro. Criada em
1993, a condecoração é a principal
honraria do Executivo voltada
a pessoas que “se distinguiram
por suas relevantes contribuições
prestadas à Ciência, à Tecnologia e
à Inovação”, segundo o Decreto n.º
4.115, de 2002.
Ainda segundo o decreto que
a regulamenta, a ordem prevê
duas classes de condecorados:
Grão-Cruz, com 500 vagas; e

Comendador, com 800. O professor
Yun será promovido à classe Grãomestre, dentro da área de Ciências
Matemáticas. Já o professor Soccol
ingressará no grau de Comendador,
na área de Ciências da Engenharia.
Os condecorados foram definidos
por uma comissão formada pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
(MCTIC), pela Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC)
e pela Academia Brasileira de
Ciências (ABC). O ministério abriu
prazo para inscrições às instituições
científicas em fevereiro.
A solenidade de condecoração

prevê entrega de insígnias e de
diploma. A condecoração havia sido
entregue pela última vez em 2013.
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PERFIL
Marcello Iacomini, o professor sênior que já viveu a
universidade sob vários pontos de vista
tor de índice de refração, Iacomini
deixa transparecer o conhecimento
de quem acompanhou as pesquisas
da área de análise de polímeros de
carboidratos desde os anos 1970.
“Naquela época, tínhamos que esperar algumas semanas para ter o
resultado de uma análise que hoje
obtemos em horas”, conta.

Um dos assuntos preferidos do professor Marcello Iacomini, de 71 anos,
são as histórias dos equipamentos
usados em laboratórios do Programa
de Pós-Graduação em Bioquímica,
no Setor de Ciências Biológicas da
UFPR. Enquanto explica a diferença
entre um espectômetro e um detec-

Em mais de 40 anos como pesquisador na UFPR, Iacomini acompanhou
a montagem de diversos laboratórios
do setor, além de ter contribuído no
processo burocrático para a compra
de um bom número das máquinas
que hoje estão (ou estiveram) ali.
Cada equipamento é uma possibilidade diferente de expandir pesquisas,
lembra o professor, enquanto usa
suas digitais para abrir fechaduras

biométricas de porta atrás de porta.
Mas ressalta que equipamentos também representam uma tarefa inglória
de que muitos cientistas só se dão
conta ao assumir a carreira: gerir e
manter, geralmente sem orçamento
favorável.
Chamado de “professor” (com pronúncia em inglês, em que o “e” fica
agudo) pelos colegas, Iacomini está
aposentado desde 2003, mas não
se afastou da pesquisa — é bolsista
no Programa Professor Sênior. Sua
rotina de trabalho é similar à de antes. Pela manhã, orienta graduandos
de iniciação científica, mestrandos,
doutorandos e pós-doutorandos.
No primeiro semestre de 2018, eram
seis orientandos. À tarde, trabalha como parecerista em revistas

científicas internacionais, entre as
quais a Journalof Natural Products,
a CarbohydratePolymers, a Anais
da Academia Brasileira de Ciências
(ABC) e a FoodChemistry.

Publicações
O conhecimento de Iacomini sobre
publicações é outro tema que se
destaca na fala do professor. Autor
e coautor de cerca de 280 artigos
científicos, o pesquisador conta que
muitos mais foram rejeitados até
mesmo recentemente, o que faz com
que, no seu entender, a busca por
produtividade exija também humildade. “Não é porque se é pesquisador
1A que trabalhos não são rejeitados.
É importante perder também”, conta.
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PERFIL
Química
Iacomini nunca teve dúvidas sobre
a vontade de ser pesquisador.
Sempre fui curioso sobre ciência,
especialmente sobre indústrias farmacêuticas, e se mostrou autodidata
já na adolescência. A escolha da área
de atuação dentro da Farmácia e
Bioquímica, no entanto, teve caráter
mais pragmático. O pesquisador
chegou a se envolver com análises
químicas, mas um par de óculos de
lentes grossas o impediu de ir à frente. “Não me adaptava ao microscópio
por causa do óculos, tinha astigmatismo alto”, conta.

Assim, sem explicações épicas, foi
como Iacomini se dedicou à química
de carboidratos, especialmente aos
polímeros que se relacionam com
estruturas biológicas. O pesquisador
se concentra principalmente em pesquisas que isolam carboidratos extraídos de plantas que têm potencial de
interagir com o organismo humano.
É esse processo que dá origem aos
fitoterápicos. Há cerca de 20 anos,
começou na UFPR a linha de pesquisa que trata de isolar carboidratos de
cogumelos.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
É com grande satisfação que
compartilhamos a notícia de que
a Universidade Federal do Paraná
acabou de ser contemplada no
edital da Capes para o Plano
Institucional de Internacionalização,
o chamado Print.
É um edital que tem como meta
financiar adequadamente as ações
de internacionalização das instituições de ensino superior, com base
no mérito da proposta construída.
O edital recebeu propostas de 108
instituições de ensino superior –
mais de metade das universidades
brasileiras – e a Capes previa
contemplar até 40 delas. Ao final,
apenas 25 foram selecionadas. E a
UFPR – a única do Paraná incluída
nessa relação – teve aprovado um

valor de R$ 48,6 milhões.
Essa aprovação representa o reconhecimento do mérito da proposta
que foi enviada à Capes pela nossa
universidade, e do nosso processo
de internacionalização, já em curso,
com vários projetos implantados e
outros em fase de desenvolvimento,
como por exemplo a preparação
para oferta de aulas em inglês.
O parecer elaborado pelo comitê de
consultores que avaliou as propostas – formado por pesquisadores
brasileiros e estrangeiros – reconhece que todos os programas de pósgraduação envolvidos no pedido
que fizemos têm qualidade internacional, com alta média na avaliação
da Capes, e que a UFPR “demonstrou atuação real e inovadora nos

processos de internacionalização”,
o que garante e afiança a relevância
do nosso projeto.
Esta é uma grande vitória da nossa
comunidade acadêmica, que num
momento tão difícil para o financiamento da pesquisa no Brasil poderá
dispor de recursos fundamentais
para a nossa internacionalização
nos próximos anos, o que hoje é um
requisito fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico.
A professora Graciela Bolzón de
Muniz e eu expressamos o nosso
agradecimento a todos e todas que
contribuíram para este sucesso. Aos
pesquisadores e aos programas
de pós-graduação envolvidos,
que trabalharam arduamente para
que a proposta final tivesse esse

reconhecimento. Aos servidores
técnico-administrativos que foram
fundamentais, com sua dedicação,
para que o resultado final fosse
atingido. Ao comitê gestor do
Print na UFPR, que durante meses
trabalhou com afinco para que tudo
desse certo. Às equipes da PRPPG,
da Agência UFPR Internacional, do
Capa e da Agência da Inovação, que
estiveram à frente do processo em
cada etapa.
A todos e todas o nosso muito
obrigado. Esta vitória é uma vitória
de todos. É uma vitória da UFPR.
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.

