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A Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) trabalha, desde o início da 
atual gestão, para otimizar a estrutura 
de segurança. Apesar do corte orça-
mentário, a instituição tem investido 
cerca de R$ 20 milhões no custeio 
direto com equipe de segurança, que 

corresponde a cerca de 15% da verba 
total da universidade.

A UFPR conta com 57 postos de vigi-
lância, apoiados por 225 seguranças 
– que realizam rondas motorizadas 
e a pé – e 135 portarias onde atuam 
167 pessoas. Além disso, já está em 
andamento uma licitação para manu-
tenção e ampliação das câmeras de 
segurança em diversos campi.

Para otimizar o serviço da atual 
equipe de vigilância, a UFPR também 
vai instalar alarmes em alguns pontos, 
a serem avaliados, nos campi, e 
remanejará seguranças para buscar 
atender uma área maior de cober-
tura. Além disso, a rota de rondas dos 
vigilantes também está sendo rede-
senhada para ampliar a área vigiada 
e melhorar a proteção à comunidade 
acadêmica.

Outra importante medida adotada 
diz respeito à iluminação dos campi. 
Além de produzir os próprios postes 
para novas instalações, a equipe de 
manutenção também tem realizado 
podas nas árvores que prejudicam a 
iluminação e a troca de luminárias e 
das lâmpadas de gás por lâmpadas 
de LED. Isso vai reduzir o custo 
mensal e diminuir a necessidade de 
troca das lâmpadas queimadas.

A importância de notificar ocorrên-
cias

A universidade reitera a impor-
tância de que as ocorrências sejam 
registradas formalmente, via canais 
internos e boletim de ocorrência, para 
que seja possível à instituição tomar 
ciência dos casos e agir.

Quando a UFPR é notificada, 

consegue mapear melhor as situ-
ações e sua recorrência. Dessa 
maneira é viável tomar providên-
cias de forma estratégica, otimizar 
recursos humanos, financeiros e, prin-
cipalmente, garantir o bem-estar da 
comunidade.

A notificação formal também evita 
casos de boatos e alertas baseados 
em inverdades, uma vez que a univer-
sidade consegue apurar os fatos 
com maior agilidade, viabilizando 
uma ação institucional no sentido de 
encontrar e acolher possíveis vítimas 
ou avisar a comunidade acadêmica 
sobre a circulação de fake news.

Contatos: pra@ufpr.br ou (41) 9-9176-
1341
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Ciclo de palestras aborda bioética e direitos humanos 
em Curitiba

A relação entre bioética e direitos humanos será tema de um 
ciclo de palestras que será realizado no dia 13 de abril, em 
Curitiba, com a promoção do Núcleo de Estudos em Bioética 
(NEB) da Sociedade Brasileira de Bioética do Paraná (SBB-PR) e 
do Núcleo de Estudos de Bioética Sul do Paraná (NEBio Sul do 
Paraná). A ideia do evento é discutir as questões com base em 
um objetivo de relação harmoniosa e respeitosa entre os seres 
humanos, as nações e o ambiente do planeta.

“Como é ser mulher, trabalhadora e mãe?” é tema de 
palestra da Unidade Escola 

A Unidade Escola – Promoção de Saúde promove, no dia 10 
de abril, a palestra “Como é ser mulher, trabalhadora e mãe?”. 
A atividade acontece às 14 horas e é voltada para estudantes, 
professores, servidores técnico-administrativos e comunidade 
em geral. A palestrante Lara Késsia Martins Ávila, psicóloga e 
mestre em Administração, abordará como vivenciar e conciliar a 
maternidade com o trabalho, além de como o cônjuge, a família e 
o trabalho podem auxiliar.

CONTINUA >>>
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Profissionais de diferentes áreas da saúde lançam livro 
sobre reabilitação da coordenação motora

Cerca de 50 profissionais de diferentes áreas da saúde lançam o 
livro “Reabilitação nas ataxias: orientação multiprofissional aos 
pacientes, cuidadores e profissionais” por meio da Editora UFPR 
no dia 5 de abril, às 10h, no hall do Complexo Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A maioria dos autores 
atua no Hospital de Clínicas da UFPR, em Curitiba, onde funciona 
um ambulatório exclusivo para atendimento de pacientes com 
ataxia, mas conta também com profissionais de outros centros.

Universidade de Córdoba realiza workshop 
sobre nanocelulose e Congresso Internacional de 
Biorrefinaria Lignocelulósica

A Reitoria da Universidade de Córdoba (UCO), na Espanha, 
sediará a partir do dia 04 de junho o Workshop “Avanços na 
produção e aplicação de nanocelulose”. O evento é organizado 
pela Rede Temática NANOCELIA-CYTED e pelos professores 
Marc Delgado-Aguilar, coordenador do Workshop na Espanha; e 
Alejandro Rodriguez Pascual, organizador local do evento.
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Disponível on-line, Anuário 2018 
da UFPR informa sobre atividades 
institucionais e por unidades de 
gestão

O anuário referente ao ano de 2018 na UFPR 
já está disponível para consulta na internet. A 
publicação traz informações sobre atividades 
e iniciativas desenvolvidas pela universidade 
em nível institucional e por unidades de 
gestão: pró-reitorias, superintendências, 
agências e Hospital de Clínicas (HC). Entre os 
destaques da UFPR em 2018 estão a retomada 
de obras, o avanço na internacionalização, as 
melhorias nos campi avançados, as boas po-
sições obtidas pela universidade em rankings 
de educação, a mobilização em prol da ciência 
e da educação, a proteção da diversidade e o 
progresso em ações de transparência.

Para o anuário acesse>>

Coun aprova concessão de títulos de 
Professor Emérito e Doutor Honoris 
Causa

O Conselho Universitário da UFPR aprovou na 
sessão do dia 21 de Março a concessão de títu-
los de Professor Emérito da UFPR e de Doutor 
Honoris Causa. As indicações foram aprovadas 
por unanimidade. Os docentes aposentados 
Antonio Salvio Mangrich, do Setor de Ciências 
Exatas; Fábio de Oliveira Pedrosa, do Setor 
de Ciências Biológicas; e Sebastião Amaral 
Machado, do Setor de Ciências Agrárias, 
receberão o título de Professor Emérito da 
Universidade Federal do Paraná. O título 
de Doutor Honoris Causa será entregue ao 
professor de Ciências Jurídicas, Carlos María 
Cárcova, da Universidade de Buenos Aires. 

Unidade Escola disponibiliza serviços 
de saúde a membros da comunidade 
acadêmica

A Unidade Escola - Promoção de Saúde dis-
ponibiliza, de forma gratuita, exame clínico de 
prevenção e promoção de saúde; Programa 
Hipertensão Arterial, Dislipidemias e Diabetes; 
e programa Repensando o Sobrepeso e 
Nutrição (clínica e esportiva). Podem usufruir 
dos serviços servidores técnico-administra-
tivos, funcionários da instituição, docentes, 
acadêmicos e familiares. As ações são re-
alizadas por acadêmicos de Medicina e de 
Nutrição com a supervisão dos professores. As 
consultas devem ser agendadas pelo telefone 
(WhatsApp) 3360-7234 ou pelo e-mail promo-
cao.saude@ufpr.br.

https://issuu.com/ufprdigital/docs/anuario18
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Financiamento coletivo permite aqui-
sição de Kit Estrutural Mola ao PET de 
Engenharia Civil

O Programa de Educação Tutorial (PET) de 
Engenharia Civil da UFPR, conhecido por 
desenvolver atividades com o Kit Estrutural 
Mola, tem realizado arrecadações financeiras 
periódicas para adquirir os materiais. Em 2018, 
a meta de angariar R$ 7.500,00 foi alcançada 
com a ajuda de entidades do curso e doações 
da graduação. Uma das doadoras fará a entre-
ga de seis kits em breve. O Kit Estrutural Mola, 
desenvolvido pelo arquiteto Márcio Siqueira de 
Oliveira, é uma ferramenta didática-tátil-visual 
formada por imãs e molas que possibilita a 
análise do comportamento de vários tipos de 
estruturas.

Projeto de engenharia destacado na 8ª 
Fecitec é premiado com participação 
em feira internacional nos EUA

Um dos projetos vencedores da 8ª Feira 
de Ciência e Tecnologia do Setor Palotina 
(Fecitec) recebeu três prêmios na Feira 
Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace). 
Desenvolvido por João Pedro Silvestre Armani, 
estudante do Colégio Gabriela Mistral, o tra-
balho “Revestimentos comestíveis na pós-co-
lheita em laranjas” tem o objetivo de avaliar o 
potencial protetor de diferentes revestimentos 
naturais como a quitosana e a cera de abelha 
em laranjas agroecológicas. O projeto foi o se-
gundo colocado na categoria “Agrárias”, rece-
beu o Prêmio Mérito da Associação Brasileira 
de Incentivo à Ciência (Abric) e foi contempla-
do com o prêmio mais importante da Febrace: 
uma viagem com credencial para participar 
da Intel International Science and Engineering 
Fair (Intel ISEF) nos Estados Unidos.

Companhia de Teatro da UFPR divulga 
novo elenco oficial

A Companhia de Teatro da UFPR selecionou, 
na última semana, 23 integrantes para seu 
elenco oficial de 2019. Foram 250 inscritos 
para o processo seletivo, dos quais 80 foram 
pré-selecionados para participarem de um 
Observatório Criativo composto por oficinas 
de canto, rítmica corporal e composição cê-
nica. Outros 20 candidatos estão aprovados 
em lista de espera, com possível chamada até 
julho de 2019. O novo elenco desenvolverá, ao 
longo do ano, criações e espetáculos teatrais.
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Cenacid auxilia desastre na África remotamente; três 
países foram atingidos pelo ciclone Idai

Desde o dia 23 de março, o Centro de Apoio Científico em 
Desastres (CENACID/UFPR) presta apoio remoto a uma equipe 
da Organização das Nações Unidas, a UNDAC [Coordenação e 
Avaliação de Desastres da ONU], que atua no desastre ocasionado 
pela passagem do ciclone Idai no continente africano. Atualmente, 
16 equipes internacionais apoiam a resposta ao desastre; até o mo-
mento, o Cenacid é a única equipe da América Latina que auxilia a 
missão. O apoio envolve o envio de dados, respostas, alternativas 
e soluções às demandas da equipe da UNDAC que necessitem de 
informações científicas.

UFPR TV estreia programa sobre iniciação científica

Com matérias e entrevistas sobre pesquisas realizadas nos cursos 
de graduação UFPR, o Primeira Pesquisa estreou na UFPR TV 
nesta quinta-feira (28), às 21h. Os projetos de iniciação científica 
e a atuação dos estudantes nessas pesquisas são o principal foco 
do novo programa, que segue o modelo de revista eletrônica. 
Produzido por alunos de graduação junto a profissionais e profes-
sores da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação 
Científica da UFPR, o Primeira Pesquisa destaca a importância da 
formação de novos cientistas através da divulgação das pesquisas 
e do impacto social provocado por elas.
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https://g1.globo.com/fantastico/quadros/detetive-virtual/noticia/2019/03/24/detetive-virtual-video-de-formigas-equilibristas-e-verdadeiro-ou-falso.ghtml?fbclid=IwAR2najfph8N27mxGJT83IEHM91IojhZzvoVfUyLXKVmM_2qteOn7hGpC-4I
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/curitiba-e-seu-simbolo-da-educacao-a-ufpr/
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https://cbncuritiba.com/ufpr-a-primeira-universidade-do-pais/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/pesquisador-dedica-a-vida-a-pesquisar-a-araucaria-arvore-do-pinhao/7489848/?fbclid=IwAR1B0uscbRlMwXfXXucLOlieHaX-3FWBrv3ZAQlvjZ5KNU3ipk8assS6zjw
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PeSquiSa Sobre integração e PolíticaS PúblicaS em cidadeS de 
Fronteira recebe Prêmio internacional

Um estudo sobre a integração entre 

cidades fronteiriças na América do 

Sul rendeu um prêmio internacional 

para membros do Núcleo de Pesquisa 

em Relações Internacionais (Nepri) 

da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). O grupo receberá o prêmio de 

melhor artigo no campo de Relações 

Internacionais na 60ª Convenção da 

International Studies Association (ISA), 

que ocorreu na última semana, em 

Toronto, no Canadá. O trabalho que 

teve o reconhecimento também foi 

apresentado na 59ª edição do evento, 

no ano passado, em São Francisco, nos 

Estados Unidos.

A autoria é de Leonardo Mercher, pro-

fessor pesquisador associado ao Nepri, 

e de Glaucia Bernardo e Evelise da 

Silva, doutorandas dos programas de 

pós-graduação em Políticas Públicas e 

Ciência Política da UFPR, respectiva-

mente. De acordo com a equipe, o es-

tudo foi consequência da convergência 

de pesquisas realizadas anteriormente 

pelos integrantes.

A pesquisa, iniciada em 2017, faz uma 

análise sobre a cooperação e o prota-

gonismo das cidades de fronteira na 

hora de desenvolver e difundir políticas 

públicas que beneficiam as áreas de 

conurbação transfronteiriças, nas quais 

cidades de dois países crescem ao 

ponto de se encontrarem. De acordo 

com a equipe, o estudo mobiliza temas 

relacionados às áreas de Relações 

Internacionais, Ciência Política, Políticas 

Públicas, Planejamento urbano e regio-

nal e Geografia.

A ISA, que está premiando o trabalho, 

é uma associação sediada nos Estados 

Unidos e possui mais de 7 mil membros 

registrados ao redor do mundo. A 

associação, fundada em 1959, organiza 

encontros periódicos para debater 

temas relacionados ao campo de 

Relações Internacionais.
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Primeira eStudante tranSgênero do Programa de PóS em 
deSenvolvimento territorial SuStentável da uFPr deFende 
diSSertação Sobre identidade de gênero

A terapeuta ocupacional Dionne do 

Carmo Araújo Freitas é a primeira estu-

dante transgênero a defender sua dis-

sertação de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Territorial Sustentável (PPGDTS) do 

Setor Litoral da UFPR. O título do tra-

balho, que foi orientado pelo professor 

Marcos Claudio Signorelli, é “Identidade 

de gênero e retificação do nome civil: 

uma estratégia para o desenvolvimen-

to”. Participaram da banca os professo-

res Nadia Covolan e Ivan Jairo Junckes.

O interesse em ingressar no mestrado 

aumentou quando Dionne soube que 

no PPGDTS há uma vaga prioritária 

para pessoas trans. “Ela veio prestar 

seleção quando soube desse incentivo, 

mas entrou pela concorrência normal, 

por ter tido uma avaliação boa no pro-

cesso”, esclareceu Signorelli. Nos resul-

tados da sua dissertação, ela apresenta 

um mapeamento das políticas públicas 

nacionais voltadas à população trans-

gênero e uma pesquisa de campo que 

envolveu entrevistas com pessoas trans 

ligadas à organização não-governa-

mental Marcela Prado, de Curitiba.

Segundo seu orientador, o grande 

achado da pesquisa é que a política 

pública que mais empodera as pessoas 

trans e mais promove o desenvolvi-

mento dessas pessoas é o direito ao 

nome social. Durante a pesquisa, a 

mestranda identificou que essa política 

traz impactos positivos no acesso (e 

permanência) à educação, ao trabalho 

e a outros serviços públicos, como a 

saúde.

“Ter direito legal de usar o nome que 

considera adequado faz com que a 

pessoa trans permaneça mais tempo 

na escola e diminua as chances de so-

frer violência institucional, seja no aces-

so a serviços de saúde, segurança, ou 

mesmo no trabalho”, afirmou Dionne.

Na apresentação do trabalho, a pesqui-

sadora ressaltou, ainda, que a popula-

ção trans tem uma expectativa de vida 

de 35 anos, metade da média nacional. 

E que ela tem maior chance de sofrer 

violência, assédio, prisão arbitrária e 

tem dificuldade de acessar serviços 

públicos como saúde e educação
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Ao encerrar a apresentação, Dionne 

salientou que as políticas que garantem 

o direito à mudança de nome são bas-

tante recentes, que foram conquistadas 

devido à pressão da sociedade civil e 

que ainda há um longo caminho para 

que haja mais respeito e igualdade de 

direito.

Ao encerrar a apresentação, Dionne 

salientou que as políticas que garantem 

o direito à mudança de nome são bas-

tante recentes, que foram conquistadas 

devido à pressão da sociedade civil e 

que ainda há um longo caminho para 

que haja mais respeito e igualdade de 

direito.

Sobre a obtenção do título de mestra, 

ela diz que é apenas um pequeno 

passo, uma porta aberta para que 

outras pessoas que tenham uma 

condição trans ou uma variação de 

gênero possam se sentir representadas 

ou buscar seu espaço e ir atrás de seus 

direitos, de suas liberdades e sonhos, 

como qualquer outro ser humano. 

“O mestrado é uma oportunidade de 

formação acadêmica para poucas e 

poucos, já que um número limitado de 

pessoas trans consegue terminar o en-

sino médio. O fato de eu ser graduada, 

ter uma especialização e agora concluir 

o mestrado é um motivo de orgulho e 

comemoração para a minha família e 

para toda uma população que está à 

margem”, concluiu Dionne.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/primeira-estudante-transgenero-do-programa-de-pos-em-desenvolvimento-territorial-sustentavel-da-ufpr-defende-dissertacao-sobre-identidade-de-genero/
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(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br

Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.


