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No iNício das aulas, uFPR ReFoRça imPoRtâNcia da 
RessigNiFicação do acolhimeNto aos calouRos
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Para a maioria dos cursos, o ano 
letivo inicia nesta segunda-feira (18) 
e, em meio à animação pelo início 
das aulas, a UFPR reforça a impor-

tância de ressignificar a cultura de 
acolhimento de calouros por meio 
da campanha “Trote sem violência”. 
Outra importante orientação é para 
que os novos alunos confirmem a 
matrícula na coordenação do curso 
durante os três primeiros dias letivos, 
sob risco de perda da vaga caso o 
procedimento não seja realizado.

A campanha “Trote sem violência”. 
Tem o intuito de inibir atitudes 
violentas, ofensivas e discriminató-
rias durante a recepção aos novos 
estudantes da instituição. “O precon-
ceito fica de fora. A diversidade 
e o respeito são bem-vindos” é a 
mensagem deste ano. 

O objetivo é conscientizar os alunos 
de que a recepção aos calouros é um 
ritual de integração com os veteranos 
e deve ser um momento de alegria, 
mas que nenhuma violência, física ou 
simbólica, pode ser tolerada.

A Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) tem um canal 
específico para receber denúncias, 
que podem ser feitas por e-mail (aler-
tatrote@ufpr.br), pelo telefone (41) 
3888-7777 ou no site da PRAE. A 
pró-reitoria solicita que as denúncias 
sejam encaminhadas com informa-
ções sobre local, data e hora da ocor-
rência, o tipo de violência verificado 
e, se possível, identificação do denun-

ciante e dos suspeitos de praticar a 
violência.

A aulas do curso de Medicina tiveram 
início no dia 4 de fevereiro, enquanto 
as graduações sediadas no Setor 
Litoral e no Centro de Estudos do Mar 
começam as atividades no dia 11 de 
Março.
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Atenção servidores: o que fazer para 
manter o benefício per capita?

Servidores ativos, inativos, seus dependentes 
e pensionistas têm direito à assistência de 
saúde suplementar por meio do benefício per 
capita, que é um “ressarcimento indenizatório” 
mediante comprovação dos pagamentos 
de mensalidades do plano de saúde. A 
apresentação de documentos comprobatórios 
do pagamento de convênios de saúde é 
obrigatória para a manutenção do benefício. 
Quem já recebe o auxílio deve enviar as 
comprovações de pagamento do plano de 
saúde, referente à 2018, para a Unidade de 
Convênios e Saúde Suplementar (UCSS/
CAISS/PROGEPE) até o dia 30 de abril de 
2019.

Disciplinas transversais para programas 
de pós-graduação abrem inscrições

“Filosofias da ciência e da tecnologia” e 
“Métodos estatísticos em pesquisa científica” 
são as duas disciplinas transversais ofertadas 
neste semestre pela Pró-reitoria de Pesquisa 
e Pós-graduação (PRPPG) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Estudantes e 
docentes dos 88 programas de pós-graduação 
da Universidade podem se inscrever 
pelo sistema Siga. As aulas serão ministradas 
por professores da UFPR e convidados. Ao 
todo, são 420 vagas por disciplina, sendo 
120 na modalidade presencial e 300 na 
remota. As aulas começam dia 13 de março 
e acontecem às quartas-feiras no auditório 
do Cifloma no Campus Jardim Botânico – a 
duração é de 60 horas/aula. As transmissões 
serão feitas ao vivo em parceria com a 
UFPR TV e também poderão ser acessadas 
posteriormente pelo YouTube. As inscrições 
permanecem abertas até o dia 12 de março ou 
até esgotarem as vagas.

Progepe inicia ciclo de palestras sobre 
saúde no dia 21

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, por 
meio da Gerência de Promoção à Saúde 
do Servidor, inicia o “Ciclo de Palestras 
Conversando sobre Saúde” com o tema 
Suplementos Nutracêuticos e Fitoterápicos: 
Indicações e formas adequadas de uso. 
A abertura, no dia 21 de fevereiro, terá a 
participação da professora Mirna Clemente. O 
evento acontece no Auditório da Progepe, a 
partir das 10h30.

CONTINUA >>>
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Seminário “O Gueto de Varsóvia” 
apresenta literatura e memória sobre a 
Polônia invadida por nazistas

Marcado para terça-feira (19) à noite, em 
Curitiba, o seminário “O Gueto de Varsóvia, 
sua memória, seus escritos e seus poemas” 
tem o objetivo de apresentar visões diferentes 
a respeito do Gueto de Varsóvia — termo 
pelo qual ficou conhecida a região em que os 
judeus poloneses foram segregados durante 
a ocupação pelo governo nazista alemão, na 
Segunda Guerra Mundial.

Abertas as inscrições gratuitas para 
os Grupos Artísticos da UFPR; serão 
selecionados atores, dançarinos e 
músicos

Até março a Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proec) recebe inscrições para os 
testes seletivos dos novos integrantes dos 
grupos artísticos da UFPR: a Companhia de 
Teatro (até 15 de março), o Coro, a Orquestra 
Filarmônica e a Téssera Companhia de Dança 
(todos até 8 de março).

Inscrições para cursos extensivos do 
Celin iniciam dia 20

Começa dia 20 de fevereiro o período de 
inscrições para os cursos extensivos do 
primeiro semestre do Centro de Línguas 
e Interculturalidade (Celin) da UFPR. As 
inscrições devem ser feitas pela internet. Os 
interessados devem ficar atentos porque 
as datas são diferentes para alunos novos e 
alunos que já frequentam cursos no Celin.



NOTAS
SEMANA UFPR | 18 FEV 2019

Capes TV grava projetos de gestão da água e ensino 
da UFPR com foco no retorno da ciência para a 
sociedade

A Capes TV, de Brasília, está gravando sobre dois projetos desen-
volvidos pela UFPR. Os trabalhos integram o Programa Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e o 
Programa Novas Parcerias (NoPa), da Capes. Trata-se do curso de 
Segunda Licenciatura em Letras Alemão, do Parfor, e da pesquisa 
de abordagens inovadoras para a futura gestão de sedimentos e 
da água no Brasil (SeWaMa), do NoPa. No projeto do SeWaMa, 
do NoPa, cientistas brasileiros em conjunto com alemães estão 
utilizando alta tecnologia no monitoramento da água com retorno 
para a sociedade em curto, médio e longo prazo. No Parfor, estu-
dantes da UFPR tiveram a oportunidade de fazer parte do curso 
[Letras Alemão] na Alemanha.

PRAE proporciona auxílios a estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica

Os estudantes de graduação que se encontram em situação de vulnerabi-
lidade socioeconômica podem contar com o a política de assistência estu-
dantil gerida pela PRAE para permanecerem no curso. Por meio PROBEM, a 
UFPR oferece aos estudantes que atendem os requisitos do PNAES os se-
guintes benefícios:  Auxílio Permanência, Auxílio Refeição, Auxílio Moradia e 
Auxílio Creche. O requisito principal para pleitear os auxílios é possuir uma 
renda bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional. O edital 
para calouros já foi publicado no site da PRAE e aqueles que pretendem re-
novar o benefício devem ficar atentos ao documento que será publicado em 
breve. 
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Prae divulga edital Promissaes para estudantes 
estrangeiros; inscrições começam dia 18

A PRAE divulgou o edital 2019 do Projeto Milton Santos de Acesso 
ao Ensino Superior – Promissaes. O processo seletivo é voltado 
para alunos estrangeiros participantes do Programa de Estudantes 
– Convênio de Graduação (PEC-G). O projeto coopera com a ma-
nutenção dos estudantes durante o curso. Os candidatos precisam 
estar matriculados regularmente em cursos de graduação ou ensi-
no profissionalizante da UFPR, apresentar bom desempenho aca-
dêmico e fragilidade socioeconômica. As inscrições são realizadas 
mediante preenchimento online do cadastro do edital Promissaes 
2019, entre os dias 18 e 25 de fevereiro. 

Convênio permite que graduandos de Fisioterapia 
façam estágio no centro de tráfego aéreo da 
Aeronáutica

Os graduandos do curso de Fisioterapia da UFPR terão agora a 
possibilidade de fazer o estágio curricular — que é obrigatório para 
a profissão — no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo II (Cindacta II), da Aeronáutica, localizado no bairro 
Bacacheri, em Curitiba. O convênio foi oficializado durante reunião 
que teve a participação da vice-reitora Graciela de Muniz e do 
major Vicente Cordeiro Netto, do Esquadrão de Saúde de Curitiba 
(ES-CT). A coordenadora do curso de Fisioterapia, Ana Márcia 
Delattre Zocolotti, conta que a consolidação do convênio aumenta 
as perspectivas para a experiência dos graduandos, que buscam, 
durante o curso, uma formação ampla.



SEMANA UFPR | 18 FEV 2019

https://massanews.com/noticias/educacao/ex-aluno-da-ufpr-se-torna-membro-de-instituicao-que-charles-darwin-participou-5o2Jo.html
https://www.bemparana.com.br/noticia/ufpr-e-a-9a-melhor-universidade-do-pais-e-a-1a-no-parana-segundo-ranking
https://paranaportal.uol.com.br/geral/pesquisadores-da-ufpr-elaboram-mapas-para-auxiliar-buscas-em-brumadinho-mg/
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O Centro de Apoio Científico em 
Desastres (Cenacid), unidade es-
pecial da Universidade Federal do 
Paraná, elaborou mapas de capaci-
dade destrutiva do fluxo de rejeito 
e lama e das direções internas de 
fluxo, com base nas avaliações 

realizadas em campo no município 
de Brumadinho (MG). O grupo per-
maneceu três dias na região afetada 
pelo rompimento da barragem de 
rejeitos.

De acordo com o líder da equipe, 
professor Renato Lima, são mapas 
emergenciais preliminares para aju-
dar no esforço da crise. “Os mapas 
são úteis para orientar a busca e 
salvamento e para compreender 
todo o processo. No futuro, servirão 
para prevenir tragédias como esta”, 
avalia. O material foi enviado ao 
Ministério da Integração Nacional, 
por meio da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.

Os materiais também foram 

entregues, em Brumadinho, para 
oficiais do Corpo de Bombeiros e 
da Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil.

O grupo percorreu a área da bar-
ragem, coletou amostras, visitou o 
depósito de fluxos e conversou com 
moradores afetados pelo acidente.

Participaram da missão o professor 
da UFPR, Renato Lima; o professor 
da Unicamp, Jefferson Picanço; 
a geóloga da Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil do Paraná, 
Fabiane Acordes; e a diretora do 
serviço geológico do Rio de Janeiro, 
Aline Freitas.

PesquisadoRes do ceNacid elaboRam maPas PaRa auxiliaR 
buscas em bRumadiNho (mg)
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O pesquisador Juliano Morimoto, 
considerado o brasileiro mais jovem 
a concluir o doutorado, foi eleito re-
centemente membro da Sociedade 
Real de Biologia e Fellow de uma 
das mais antigas instituições para 
o estudo de história natural, a 

Sociedade Linnean de Londres (The 
Linnean Society of London). O bió-
logo inglês Charles Darwin foi eleito 
Fellow da instituição em 1854.

Estudante de escola pública durante 
todo o ensino básico e fundamental, 
Juliano nasceu em São Paulo e cres-
ceu no município de Ribeirão Preto, 
mas se autointitula “de coração 
curitibano”.

Morimoto lembra que, ao longo 
da graduação, conheceu pessoas 
incríveis e teve acesso a grandes 
oportunidades. “A UFPR me ajudou 
a ser quem eu sou hoje, e sou muito 
agradecido à instituição por isso”, 
diz. “Já no meu primeiro ano de 
universidade, estava envolvido em 
projetos de pesquisa no Setor de 

Ciências Biológicas e, desde então, 
nunca parei”.

O pesquisador ingressou em 
Ciências Biológicas, no ano de 
2009, e concluiu a graduação 
seis meses antes do previsto, com 
quatro anos e meio de curso. Em 
seguida, o biólogo foi aprovado 
no programa de doutorado em 
Zoologia de uma das mais reno-
madas universidades do mundo, a 
University of Oxford. Mais uma vez 
defendeu a tese antes do previsto, 
em 2016, aos 25 anos de idade.

“Foi na UFPR que aprendi o 
conteúdo básico para crescer 
profissionalmente. A qualidade de 
ensino é excepcional, e sou muito 
grato aos docentes da UFPR por 

acreditarem em mim e me apoiarem 
durante a minha formação e, agora, 
durante a minha carreira”, ressalta 
o pesquisador, que ingressou na 
graduação por cotas sociais.

Juliano concluiu também o pós-
doutorado na Universidade de 
Sydney em 2017. No mesmo ano, o 
pesquisador retornou à UFPR como 
professor visitante do Programa 
de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação.

bRasileiRo mais jovem a coNquistaR doutoRado, egResso da 
uFPR, é eleito membRo de iNstituições iNteRNacioNais de biologia
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