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UFPR homenageia enedina maRqUes, PRimeiRa 

engenheiRa negRa do País 
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Formada pela UFPR em 1945, a 
primeira engenheira negra do Brasil, 
Enedina Alves Marques, foi homena-
geada com uma placa instalada no 
prédio administrativo do Setor de 
Tecnologia, em Curitiba, no último 
dia 20 de novembro, Dia Nacional 
da Consciência Negra. O descer-
ramento da placa ocorreu durante 

uma solenidade com a presença do 
reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, e do 
diretor do setor, Horacio Tertuliano 
Filho, além de pró-reitores, profes-
sores, alunos, representantes de 
associação de classe e familiares da 
homenageada. Como engenheira civil, 
Enedina Marques foi responsável por 
obras importantes no Paraná, entre 
elas o levantamento topográfico da 
Usina Hidrelétrica Capivari-Cachoeira.

A dedicação aos estudos e a coragem 
para romper barreiras foram duas 
características da história de Enedina 
Marques lembradas na fala de convi-
dados. “A mensagem que gostaria de 
deixar é que Enedina vive nos estu-
dantes que conseguem se formar 

contra todos os obstáculos sociais”, 
disse o reitor Ricardo Marcelo. Filha 
de empregada doméstica, e domés-
tica ela mesma na adolescência, a 
engenheira persistiu nos estudos, 
geralmente em classes noturnas. 
Assim conseguiu terminar primeiro 
o magistério e, depois, a Faculdade 
de Engenharia do Paraná, onde se 
formou aos 32 anos.

O pioneirismo de Enedina, que inspira 
a presença de mulheres negras em 
profissões ligadas à tecnologia, foi 
abordado por alunos de Engenharia 
nas manifestações de duas orga-
nizações estudantis: o Coletivo de 
Estudantes Enedina Alves Marques, 
que defende o feminismo negro; e 

o Núcleo de Pesquisa de Relações 
Raciais, Ciência e Tecnologia (Nupra), 
inaugurado neste ano no Politécnico 
para viabilizar pesquisas na área com 
viés racial.
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http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/inaugurada-placa-em-homenagem-a-enedina-alves-marques-primeira-engenheira-negra-do-pais-e-formada-na-ufpr/
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Unidade Escola promove I Simpósio de Ciências 
Farmacêuticas da UFPR

A Unidade Escola Promoção de Saúde promoverá, de 5 a 7 de 
dezembro, o I Simpósio de Ciências Farmacêuticas (Simcifar) da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). O evento será realizado 
no Setor da Saúde do Campus Botânico.

Seminário debate relação entre violência doméstica e 
animais de estimação

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (CEVID) e a Universidade Federal do 
Paraná, por meio do Projeto de Extensão Medicina Veterinária 
em Ação nas Comunidades, realizam na próxima quarta-feira, 
28 de novembro, um seminário para estimular a reflexão sobre 
as relações entre violência doméstica e maus tratos a animais. 
O evento será no campus do Setor de Ciências Agrárias, no 
bairro Cabral, das 18 às 20 horas, e integra a programação da 
XII Semana Justiça pela Paz em Casa: Violência Doméstica e os 
animais de estimação.

CONTINUA >>>
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Exposição “Deuses que dançam”

Fica aberta até o dia 19 de dezembro, no 
hall do prédio administrativo da Reitoria, a 
exposição “Deuses que Dançam”. Integrante 
da programação do Mês da Consciência 
Negra, a mostra visa difundir elementos da 
cultura afro-brasileira.

Projeto CoolabBici recebe inscrições 
para empréstimo de bicicletas no 
período de férias

O projeto de extensão CoolabBici, vinculado 
ao Programa Ciclovida, está aceitando 
inscrições até o dia 5 de dezembro para 
empréstimo de bicicletas no período das 
férias. A ideia é que elas se tornem meio de 
transporte dos beneficiados.

Anais e certificados da Siepe estão 
disponíveis

A Pró-Reitoria de Graduação e Educação 
Profissional divulgou os anais da Semana 
Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Siepe) da UFPR. O material está disponível na 
página da 10ª Siepe.
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Alunos de Direito vencem concurso nacional que simu-
la sustentação oral no STF

Uma equipe formada por estudantes de Direito da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) foi premiada no II TaxMoot Brasil com 
o primeiro lugar pelos Melhores Memoriais, nas categorias fisco e 
contribuinte, e com o segundo lugar na fase geral do evento, rea-
lizado na Universidade de Brasília. O TaxMoot é uma competição 
para estudantes de Direito Tributário, que envolve a simulação de 
uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF). Ocorre 
nos moldes internacionais do já consagrado MootCourt, importan-
te experiência para estudantes do Direito. Participaram 28 equipes 
de diferentes universidades, federais e particulares, de todo o 
Brasil.

Reitor é homenageado pela Câmara Municipal de Curitiba com 
o Prêmio João Crisóstomo Arns

O reitor Ricardo Marcelo Fonseca recebeu na noite da última quinta-fei-
ra (22) o Prêmio João Crisóstomo Arns, entregue pela Câmara Municipal de 
Curitiba a pessoas que se destacam nas áreas da educação e da cultura. Es-
colhido para falar em nome dos 19 homenageados, o reitor fez um discurso 
em defesa do investimento em educação e cultura, da liberdade e do livre 
debate entre diferentes concepções e pensamentos.

“A todos os homenageados, a nossa profunda gratidão, admiração e respei-
to pelos importantes serviços prestados à comunidade. Que todo suor seja 
recompensado e que o conhecimento se propague”, disse a vereadora Fa-
biane Rosa, que falou em nome da Câmara.

Ao agradecer a premiação em nome de todos os homenageados, o reitor 
Ricardo Marcelo Fonseca disse que, entre todas as necessidades do País, o 
investimento em educação deve estar no centro das preocupações dos go-
vernantes, pois permeia todas as outras. “A educação, assim como a cultu-
ra, civiliza, molda, refina e esculpe. A educação é a resposta”, afirmou. “Mas 
educação e cultura pressupõem liberdade, livre embate de percepções e au-
sência de qualquer forma de interdição”
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Capes aprova sete especializações 
no âmbito da educação a distância na 
UFPR

A Capes aprovou sete novos cursos de 
especialização a distância no âmbito da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR): 
Educação de Jovens e Adultos do Campo; 
Educação para as Relações Raciais e 
Diversidade em Contextos Escolares; Gestão 
de Processos em Educação, Diversidade e 
Inclusão; Ensino de Ciências e Matemática; 
Ensino de Matemática; Formação de 
Professores de Português como Língua 
Estrangeira e Culturas Lusófonas; Políticas e 
Práticas em Educação Especial e Inclusiva.de 
ações de melhorias tecnológicas.

Toma posse a nova direção do 
Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica

Tomou posse no dia 19 de novembro a nova 
direção do Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica (SEPT) da UFPR. Os professores 
Flávia Bespalhok, do curso de Comunicação 
Institucional, e Jaime Wojciechowski, do curso 
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, foram eleitos, respectivamente, 
como diretora e vice-diretor do Setor no dia 
18 de outubro deste ano e, a partir de agora, 
assumem mandato de quatro anos.

Grupo de Foguetes da UFPR é cam-
peão em seu primeiro lançamento fora 
do Paraná

O Grupo de Foguetes Carl Sagan (GFCS) da 
Universidade Federal do Paraná realizou, pela 
primeira vez, dois lançamentos de minifogue-
tes fora do estado do Paraná. A apresentação 
aconteceu no dia 7 de novembro em Barra 
do Piraí (Rio de Janeiro) e representou, além 
do grupo, a Equipe Gralha. O GFCS alcançou 
a primeira colocação com o minifoguete 
Netuno-F/Paraná-XVI/v2, que atingiu 288 
metros de altura, e a terceira com o Netuno-F/
Paraná-XVII, que chegou a 269 metros de 
altura.
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Acadêmicos da UFPR participam do Parlamento 
Universitário

Nove graduandos de diversos cursos representaram a 
Universidade Federal do Paraná no Parlamento Universitário edi-
ção 2018. A experiência possibilita que os universitários assumam 
o papel de parlamentares, vivenciando os procedimentos e a 
rotina. O projeto de extensão, resultado da parceria entre UFPR, 
Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, é coordenado pelos 
professores André Peixoto de Souza e Manoel Eduardo Alves 
Camargo e Gomes.

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR comemora 
55 anos

O Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da UFPR lança, em 
comemoração aos seus 55 anos, seu novo website, que centraliza 
informações e notícias sobre as unidades, exposições em cartaz 
e anteriores, eventos, produtos didáticos, redes sociais e formas 
de contato. A ação foi idealizada com o objetivo de manter o 
MAE como um museu moderno e adequado às novas tecnologias. 
Desde sua revitalização, na última década, o MAE desenvolve uma 
série de exposições temporárias, catálogos, publicações, produtos 
educativos e lúdicos, como jogos eletrônicos, voltados principal-
mente às escolas de ensino fundamental e médio.
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https://www.h2foz.com.br/noticia/parceira-entre-pti-e-ufpr-ira-desenvolver-solucoes-tecnologicas-para-o-parana
https://www.bemparana.com.br/noticia/ufpr-esta-entre-as-50-melhores-instituicoes-de-ensino-da-america-latina
https://nacoesunidas.org/ufpr-tera-processo-seletivo-com-10-vagas-suplementares-para-refugiados-e-migrantes/
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O projeto “As múltiplas faces do 
carbono orgânico e metais no 
ecossistema subantártico: variabi-
lidade espaço-temporal, conexões 
com fatores ambientais e a trans-
ferência entre compartimentos” 
(CARBMET) foi o único da UFPR 

aprovado pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) no âmbito da 
Chamada do Programa Antártico 
Brasileiro (PROANTAR). 

O CARBMET será executado ao lon-
go dos próximos 48 meses e desen-
volvido por meio de cooperação en-
tre a UFPR, a Universidade de São 
Paulo (USP), a Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
a Universidade Federal de Sergipe 
(UFS). A coordenação geral está a 
cargo do professor César de Castro 
Martins, do Centro de Estudos do 
Mar (CEM) da universidade parana-
ense. Também participam da pes-

quisa os professores Renata Hanae 
Nagai e Marcelo Renato Lamour, 
do CEM, e o professor Marco 
Tadeu Grassi, do Departamento de 
Química da UFPR.

Segundo Martins, a região da 
Península Antártica, onde o estudo 
será desenvolvido, é considerada 
uma das poucas áreas relativamente 
preservadas do planeta, constituída 
de sistemas ecológicos e criosféri-
cos capazes de responder de forma 
dinâmica a mudanças ambientais 
ocorridas em escala local e global. 
“A elevação da temperatura global é 
sistematicamente sentida nessa re-
gião, resultando na diminuição das 
áreas de gelo marinho, no aumento 

pronunciado no aporte de material 
continental e, consequentemente, 
na alteração da dinâmica do carbo-
no orgânico e dos metais-traço no 
ambiente marinho local”.

PRojeto do CentRo de estUdos do maR é aPRovado no 
PRoantaR e RealizaRá exPedições ao ambiente sUbantáRtiCo

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pesquisadores-da-ufpr-publicam-estudo-sobre-cancer-na-revista-norte-americana-science-resultados-podem-contribuir-com-novas-estrategias-terapeuticas/
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