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Celebração marCa os 60 anos do 
Complexo da reitoria e do Coro da UFpr
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Os 60 anos do conjunto arquitetônico 
da Reitoria e do Coro da UFPR foram 
celebrados na semana passada em 
uma solenidade marcada por home-
nagens a pessoas importantes na 
história dos dois “aniversariantes” e, 
claro, por boa música.

Projetado pelos arquitetos David 
Xavier de Azambuja e Rubens Meister 
(este responsável pelo projeto do 
Teatro da Reitoria), o complexo é 

considerado um dos mais impor-
tantes marcos da arquitetura moder-
nista em Curitiba e foi tombado 
pelo Patrimônio Histórico e Artístico 
Estadual em 1999..

“A cada dia de trabalho aqui vejo um 
detalhe diferente que confirma  a jóia 
arquitetônica que é este conjunto. 
Mas a importância dele vai além 
disso: o Complexo da Reitoria é 
também um lugar histórico, cheio 
de simbologia e que está na alma de 
muitos de nós”, disse o reitor Ricardo 
Marcelo Fonseca. Ele lembrou, entre 
outros eventos ocorridos no local, a 
chamada “tomada da Reitoria”, em 
1968, quando estudantes que resis-
tiam a medidas propostas pela dita-
dura militar ocuparam o local e foram 
cercados por forças policiais.

Ao lado da vice-reitora Graciela 
Bolzón de Muniz e do pró-reitor de 
Extensão e Cultura, Leandro Gorsdorf, 
o reitor entregou uma placa de 
homenagem a Ulf Gregor Baranow, 
professor da área de Ciência da 
Informação que dedicou anos de 
trabalho a reunir documentos sobre 
a história da UFPR que estavam 
esparsos, envolvendo alunos de 
graduação e pós-graduação nessa 
pesquisa. 

Também foram homenageados o 
fundador do Coro da UFPR, maestro 
Mário Garau – já falecido e represen-
tado na solenidade pelo filho Mário 
Garau Filho –  e o atual regente do 
Coro, Alvaro Nadolny, que ocupa a 
função há 30 anos. 

“O Coro da UFPR é um orgulho não 

só para a universidade, mas para 
Curitiba. Nestes tempos complexos 
que vivemos, a universidade tem que 
se afirmar cada vez mais como pólo 
irradiador não apenas de ciência, mas 
também de cultura e arte”, disse o 
reitor Ricardo Marcelo.

 “O Coro  e o Complexo da Reitoria 
são irmãos gêmeos, têm suas vidas 
entrelaçadas”, destacou o pró-reitor 
Leandro Gorsdorf. Ele lembrou que o 
palco do Teatro da Reitoria já recebeu 
inúmeros eventos significativos, na 
arte e na política: “É um palco vivo, 
assim como é vivo o Complexo da 
Reitoria, graças aos estudantes, 
professores e técnicos”.

Celebração marCa os 60 anos do Complexo da reitoria e 
do Coro da UFpr

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/celebracao-marca-os-60-anos-do-complexo-da-reitoria-e-do-coro-da-ufpr/
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Comissão Própria de Avaliação convida 
técnicos e docentes para participar da 
avaliação institucional

Está disponível até 1° de novembro o 
formulário para que docentes e servidores 
técnico-administrativos participem da 
avaliação anual da UFPR. A Comissão Própria 
de Avaliação lembra que a participação é 
voluntária, mas muito importante para que 
a instituição obtenha informações que irão 
apoiar o planejamento e estratégias voltadas 
à melhoria das políticas de ensino, pesquisa e 
extensão. A avaliação terá mais duas etapas: 
em novembro, será a vez dos alunos de 
graduação participarem. A terceira etapa será 
voltada aos docentes e alunos dos cursos e 
programas de pós-graduação.

Para responder ao questionário acesse>>

HC promove Caminhada do Outubro 
Rosa no dia 30 

O Hospital de Clínicas da UFPR, em parceria 
com a Associação dos Amigos do HC, 
promove no dia 30 de outubro a Caminhada 
do Outubro Rosa. A concentração começa às 
9 horas, na Praça Santos Andrade, de onde 
os participantes seguem até o Hospital de 
Clínicas da UFPR. Os organizadores pedem 
que os participantes vão vestidos de rosa ou 
branco. A iniciativa é parte da campanha de 
prevenção contra o câncer de mama e de colo 
do útero. A programação do mês também 
inclui a exposição “Além das Barras”, que fica 
até o dia 31 de outubro no hall da direção do 
HC. Trata-se de um ensaio fotográfico com 
imagens de 10 mulheres que venceram o 
câncer de mama ou têm história profissional 
ligada à doença.

Evento aborda possibilidades de 
intercâmbio na França

No dia 30 de outubro, uma equipe do 
Campus France Brasil – agência do governo 
francês responsável pela promoção do ensino 
superior – visita Curitiba para apresentar os 
cursos de graduação e pós-graduação na 
França. O grupo vai explicar como funciona 
o ensino superior francês, como apresentar 
a candidatura para universidades públicas 
e privadas, além de repassar informações a 
respeito do custo de vida e das oportunidades 
de bolsas para brasileiros.O evento acontecerá 
no Auditório de Administração do Centro 
Politécnico, às 11h30, e será aberto e gratuito, 
não sendo necessário inscrever-se.

CONTINUA >>>

http://www.cpa.ufpr.br/avaliacao/
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Abertas inscrições para a última etapa do Provar 2019

A UFPR abriu inscrições para última etapa do Processo de 
Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar) para 2019. Nesta 
etapa, são 534 vagas, destinadas para aproveitamento de curso, 
complementação de estudos e reintegração de ex-alunos. Em 
todos os casos, as inscrições devem ser feitas até as 23 horas do 
dia 13 de novembro, pela internet, no site do Provar.

Prazo para cadastro no SisGen termina no dia 5 de 
novembro

Pesquisadores da UFPR que trabalham com patrimônio 
genético têm até o dia 5 de novembro para se cadastrar no 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético Tradicional 
Associado (SisGen). A inscrição no banco de dados é obrigatória 
e a omissão dos dados poderá resultar em sanções tanto 
para a instituição quanto para o pesquisador. Para auxiliar os 
pesquisadores, a UFPR elaborou um manual e colocou uma 
servidora à disposição.



NOTAS
SEMANA UFPR | 22 OUT 2018

Estudantes do Departamento de Informática 
conquistam primeiras colocações na Maratona de 
Programação Paralela

Duas equipes da UFPR, formadas por estudantes do 
Departamento de Informática, se destacaram na 13ª Maratona 
de Programação Paralela realizada em São Paulo. A equipe 
“VoidWarshall /2” ficou em primeiro lugar na competição, com 
uma das melhores pontuações da história do evento, e o grupo 
“PodeC” conquistou a 3ª colocação. A competição tem como ob-
jetivo fomentar o conhecimento em programação paralela e acon-
tece em conjunto com o Simpósio de Sistemas Computacionais 
de Alto Desempenho (WSCAD), que apresenta desde o ano 2000 
os principais desenvolvimentos, aplicações e tendências nas 
áreas de Arquitetura de Computadores, Processamento de Alto 
Desempenho e Sistemas distribuídos.

UFPR consegue aprovação da Capes para quatro no-
vos cursos de doutorado e um mestrado profissional

Quatro novos cursos de doutorado e um mestrado profissional da 
Universidade Federal do Paraná foram aprovados pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
O resultado de avaliação das propostas foi divulgado neste mês 
de Outubro. Foram autorizados os doutorados dos programas de 
pós-graduação em Comunicação Social, Engenharia Química, Ci-
ência Animal e Assistência Farmacêutica, desenvolvido em rede; 
além do mestrado profissional em Engenharia de Manufatura

 

CONTINUA >>>
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Campus Jandaia do Sul participa do III Vale da Ciência

O Vale da Ciência é um evento de educação, divulgação e popu-
larização da Ciência e Tecnologia que tem lugar na região do Vale 
do Ivaí, agrupando 26 municípios de pequeno e médio porte do 
estado do Paraná. O ano de 2018 marca a realização da terceira 
edição do evento, com a participação do Campus da Universidade 
Federal do Paraná em Jandaia do Sul na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. Dentre as diversas atividades desenvolvidas 
durante o evento esteve a terceira edição da mostra científica 
e tecnológica. Na oportunidade,  estudantes das escolas de 
Educação Básica da cidade de Jandaia do Sul e de toda a região 
do Vale do Ivaí apresentarão os resultados das investigações 
desenvolvidas por alunos e professores durante o período que 
antecede a realização do III Vale.

UFPR assina acordo de cooperação acadêmica com 
maior universidade da Rússia

O acordo com a Lomonosov Moscow State University (MSU) foi 
assinado em solenidade oficial com o reitor Victor Antonovich Sa-
dovnichy e tem por objetivo promover as relações entre as duas 
instituições e seus países. O acordo prevê a cooperação científica 
entre a UFPR e a universidade russa e o intercâmbio de docentes 
e discentes.
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https://www.bemhttps://www.bemparana.com.br/noticia/reitoria-e-coro-da-ufpr-comemoram-60-anosparana.com.br/noticia/ufpr-e-a-7a-melhor-universidade-do-pais-no-ranking-folha-pucpr-a-3a-no-ranking-das-particulares
https://guia.gazetadopovo.com.br/materias/teatro-reitoria-da-ufpr-completa-60-anos/
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A Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), apontada pelo Ranking 
Universitário Folha como a melhor 
universidade do Paraná e a 7ª do 
País, ocupa o 2º lugar na categoria 
Inovação. Atualmente a instituição 
tem depositados 495 pedidos de 
patente, dos quais já detém a carta 
patente – direito de exploração da 
invenção e do modelo de utilidade 
– de 23.

Além disso, a universidade tem 
registrados 46 programas de com-
putador, 22 pedidos de registro de 
desenho industrial e 21 pedidos de 
registro de marca. Até o momento, 
foram assinados 25 contratos de 
transferência de tecnologia pela 
instituição. A tecnologia mais 
comercializada é o cultivo da varie-
dade RB966928 de cana-de-açúcar 
com melhoramento genético. A 
variedade foi desenvolvida pelo 
Setor de Ciências Agrárias, por meio 
do Programa de Melhoramento 
Genético da Cana-de-Açúcar, e 
arrecadou entre 2013 e 2018 R$ 
388.468,83.

Com relação ao número de depó-
sitos em tecnologias ambientais, 
a UFPR é a segunda colocada, de 
acordo com uma pesquisa de mes-
trado desenvolvida por meio de um 
convênio entre o Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT) e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 
estudo é baseado na análise de do-
cumentos de patentes relacionados 
a tecnologias verdes, depositados 
por 21 universidades públicas brasi-
leiras.

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo 
Fonseca, salienta que a inovação é 
um eixo estratégico, principalmente 

quando em consonância com uma 
política de incentivo à internaciona-
lização. “Isso é o combustível para 
a evolução dos conceitos de muitos 
dos cursos de pós-graduação. 
Indiscutivelmente, investimento em 
ciência é sinônimo de soberania 
nacional”.

segUnda Universidade do brasil em inovação, UFpr é 
reFerênCia em teCnologia e patentes
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Esta semana, utilizo este espaço 
para compartilhar com vocês o 
texto de uma moção aprovada na 
semana passada pelo Conselho 
Universitário. É  um documento 
importante para reforçar a posição 
histórica da UFPR em defesa da de-
mocracia e da liberdade, especial-
mente neste momento turbulento 
que vivemos no Brasil.

MOÇÃO DO COUN EM DEFESA DA 
LIBERDADE, DA DEMOCRACIA E 

DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Atenta ao atual momento políti-
co-eleitoral do País, a Universidade 
Federal do Paraná vem a público 
para reafirmar sua posição histórica 
em defesa da Constituição e seus 
princípios fundacionais como a de-

mocracia, os direitos fundamentais, 
em particular, o livre debate e o 
pensamento sem interdições.

Nos últimos meses, assistimos 
com preocupação ao crescimento 
de uma onda de intolerância, de 
irracionalidade e de boataria, em 
detrimento da sensatez, da ponde-
ração e da informação qualificada. 
Nesse cenário, liberdades que o 
País custou a reconquistar voltam 
a ser ameaçadas, inclusive na 
Universidade, que é, por vocação, 
um espaço de livre debate, de tole-
rância e de respeito ao contraditó-
rio. Lamentavelmente, episódios de 
violência, tentativas de restrição ao 
direito de reunião e manifestações 
anônimas de cunho autoritário e 
antidemocrático (como inscrições 

em paredes e muros) já foram regis-
trados em nossos espaços.

A UFPR repudia veementemente 
qualquer tipo de violência, física 
ou simbólica, e agirá para que 
sejam apuradas as denúncias que 
eventualmente receber, assim como 
para acolher e apoiar vítimas de 
qualquer forma de violência. Temos 
a convicção de que o caminho 
que nos levará a um futuro melhor 
passa necessariamente pela ciência 
e pela educação. É pela educação 
que edificaremos uma nação mais 
justa e desenvolvida – jamais pela 
manipulação de informações, pela 
desqualificação do outro, pelo 
desrespeito ao diferente e pela 
restrição de liberdades.

A UFPR coloca-se mais uma vez 

como um espaço de resistência 
à violência e como guardiã dos 
valores democráticos e civilizatórios, 
do estado laico, e do respeito a 
uma cultura de garantias de direitos 
humanos.

Sala das Sessões, em 17 de outubro 
de 2018.

Ricardo Marcelo Fonseca

Reitor 
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