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Sipad promove curSo de enfrentamento de caSoS de violência e 
diScriminação de gênero; inScriçõeS até 16 de abril
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Estão abertas as inscrições para 
o curso “Rede de acolhimento: 
mulheres e LGBTI”, com turmas em 
Curitiba e no Litoral. A iniciativa é 
da Superintendência de Inclusão, 
Políticas Afirmativas e Diversidade 
(Sipad) da Universidade Federal 

do Paraná, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
Servidoras e servidores docentes 
e técnico-administrativos da UFPR 
podem se inscrever até o dia 16 de 
abril.

O curso inédito abrange metodologia 
interdisciplinar, com dinâmicas e ativi-
dades práticas em aulas presenciais e 
a distância. A ação pretende propor-
cionar ao corpo docente e técnico da 
UFPR uma formação sobre gênero 
e diversidade sexual em perspectiva 
interseccional. A proposta é sensi-
bilizar e capacitar a comunidade 
universitária para acolher e encami-
nhar casos de violência e discrimi-
nação contra mulheres e LGBTI no 
âmbito da instituição.

Unidade de Acolhimento

Já está em funcionamento na 
Sipad a Unidade de Acolhimento e 
Denúncias. Trata-se de um núcleo de 
acolhimento a pessoas da comuni-
dade acadêmica que venham a ser 
vítimas de discriminação, assédio 
ou violência. Localizado no Prédio 
Histórico, o núcleo Acolhe UFPR 
oferece a escuta inicial, por meio de 
uma equipe especializada no acolhi-
mento e atendimento das vítimas.

“Vamos ofertar apoio psicológico 
e social para as vítimas. Quando as 
demandas exigirem outras formas 
de intervenção, encaminharemos aos 
atores competentes, como meios 
internos e externos relacionados ao 
sistema de saúde ou área administra-

tiva. Os casos de denúncias especia-
lizadas também serão encaminhados 
para as autoridades responsáveis”, 
explica o superintendente de Inclusão, 
Políticas Afirmativas e Diversidade, 
Paulo Vinícius Baptista da Silva.

A unidade conta com vários canais 
de contato, como e-mail (acolhe.
sipad@ufpr.br), telefone (3310-2699), 
e a própria unidade física no Prédio 
Histórico, hall de saída da Rua XV. A 
partir do primeiro contato, os estu-
dantes poderão agendar entrevistas 
com a equipe.
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https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-cria-unidade-que-orienta-regularizacao-de-patrimonio-genetico-e-conhecimento-tradicional-associado-a-biodiversidade/


SEMANA UFPR | 08 ABR 2019

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.

Feirão de livros da UFPR realiza a 10ª 
edição entre 9 e 11 de abril

A Editora UFPR promoverá, entre os dias 9 e 
11 de abril, o 10º Feirão de Livros da UFPR que 
terá descontos a partir de 50% na compra dos 
livros das editoras universitárias e a partir de 
40% das editoras comerciais. Participam do 
evento 33 editoras e livrarias.

Edital de mobilidade acadêmica da 
AUGM oferece vagas para graduação, 
com ajuda de custos

Está aberto até o dia 28 de abril o prazo para 
alunos de graduação da UFPR se inscreverem 
no edital do Programa Escala, da Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), 
que prevê intercâmbio para universidades da 
América do Sul. São oferecidas seis vagas.

Para o edital acesse>>

Para inscrições acesse>>

CONTINUA >>>

https://internacional.ufpr.br/portal/mobilidade-augm/
https://internacional.ufpr.br/inscricao/
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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.

Festival de Inverno 2019 seleciona 
propostas artístico-culturais e 
workshops

Estão abertas as inscrições para o processo 
seletivo de propostas de atividades artístico-
culturais e workshops que serão ofertados 
no Festival de Inverno 2019. O prazo para 
as inscrições segue até o dia 22 de abril. O 
Festival será realizado entre os dias 18 e 21 de 
julho. As práticas artísticas propostas devem 
fortalecer a unidade e o intercâmbio entre 
artistas, comunidade acadêmica, comunidade 
Antoninense e participantes de outros 
territórios.

Para as incrições acesse>>

CONTINUA >>>

http://www.proec.ufpr.br/festival2019/
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Proec lança editais para projetos e programas de ações 
extensionistas

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) lançou dois editais para subsídio 
financeiro de projetos e programas de ações extensionistas. 
O edital 02/2019 para articulação de ações estratégicas de 
extensão em 2019 tem inscrições abertas até 26 de abril. Já o 
edital 03/2019 de fortalecimento de atividades contínuas de 
extensão recebe propostas em dois períodos: até 7 de abril, e 
de 1º de junho a 1º de julho. As solicitações devem ser feitas por 
professores ou técnicos por meio do sistema SEI UFPR.

Inscrições abertas para o Teste de Suficiência em 
Língua Estrangeira Moderna da PRPPG

A Reitoria da Universidade de Córdoba (UCO), na Espanha, 
Interessados em atestar suficiência em língua estrangeira para 
ingresso em programas de pós-graduação da UFPR podem se 
inscrever até as 17 horas de 22 de abril para o Teste de Suficiência 
em Língua Estrangeira Moderna da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (PRPPG). A data provável da prova é o dia 19 de maio, 
às 9 horas, em Curitiba (fechamento de portões às 8h30). O teste 
tem duração de duas horas. O formulário de inscrição, o edital 
e o link para reimpressão de documentos da inscrição estão 
disponíveis no site da prova no Núcleo de Concursos (NC).
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Campus Toledo comemora um ano em 
nova sede

O Campus Avançado mais jovem da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
seu curso de Medicina comemoram um ano 
da mudança para a nova sede. Instalado 
desde 2016 na cidade de Toledo, o campus 
funcionou em área cedida pela prefeitura do 
município durante os dois primeiros anos. O 
campus recebeu parte de suas novas insta-
lações em fevereiro de 2018, construídas no 
Biopark – Parque Científico e Tecnológico de 
Biociências. Todos os mobiliários e equipa-
mentos estão sendo custeados com recursos 
da Universidade, recursos do MEC destinados 
à expansão e também por emendas parlamen-
tares.

Projeto PermaneSENDO oferece 
plantões de acolhimento no Centro 
Politécnico

Os plantões de acolhimento do projeto de ex-
tensão PermaneSENDO retornam ao Setor de 
Ciências Biológicas a partir do dia 2 de abril. 
Todas as terças-feiras, das 8h30 às 12h30 e 
das 13h30 às 17h30, estudantes de graduação 
e pós-graduação da UFPR terão um espaço 
de acolhimento feito por colegas do curso de 
Psicologia da instituição. Os encontros serão 
na ASPEC (localizada no 3º piso do Setor de 
Ciências Biológicas, no Centro Politécnico) 
e não é necessário agendamento prévio. O 
acolhimento consiste em uma conversa, em 
que há um ambiente propício para que o aluno 
compartilhe seu sofrimento. A intenção é aju-
dar o estudante em suas dificuldades dentro 
do ambiente acadêmico e encontrar estraté-
gias de enfrentamento.

Coordenadoria de Governança e 
Riscos da UFPR completa um ano; 
ações proporcionam transparência e 
melhorias para a gestão

Aprovada há um ano pelo Conselho de 
Planejamento e Administração da UFPR 
(Coplad), a Coordenadoria de Governança e 
Riscos (CGR) da UFPR atua com os objetivos 
de apoiar as unidades no aperfeiçoamento 
e transformação dos processos, gerir riscos, 
controlar e dar maior transparência às ações 
dos gestores públicos da instituição. A unida-
de, vinculada à Pró-reitoria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças (Proplan), busca alinhar 
suas atividades ao planejamento estratégico 
institucional e oferece suporte e propostas 
de melhoria para a gestão dos processos da 
UFPR.

CONTINUA >>>
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Criadores de porcos da Raça Moura dão primeiro passo 
para criação de associação

Produtores de porcos da raça Moura estiveram reunidos no Setor 
de Ciências Agrárias da UFPR para dar início à formação de uma 
associação. O objetivo foi organizar os criadores para definição 
das normas comuns, para obter no futuro a marca coletiva e a 
certificação de origem geográfica da raça e do sistema de cria-
ção, que poderá tornar o Porco Moura e os produtos oriundos do 
animal mais reconhecidos e valorizados. Os criadores convidados 
para o evento são atendidos pelo projeto de extensão “Porcos 
Moura: Caracterização de sistemas tradicionais e fomento à cria-
ção de suínos de raças nacionais”. Este projeto realizou ao longo 
das últimas décadas o resgate e registro da raça, originária e típica 
do Sul do Brasil.

Projeto do PET Química “Experimentando Ciência” 
inicia segunda edição

Organizada pelo Programa de Educação Tutorial do cur-
so de Química (PET Química) da UFPR em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação, a segunda edição do projeto 
“Experimentando Ciência” iniciou as atividades no dia 2 de abril. A 
proposta é preparar professores de escolas municipais de Curitiba 
para o uso de experimentos científicos em sala de aula como 
estratégia no ensino de Ciências. Mais de 30 professores da rede 
municipal participarão de quatro encontros presenciais durante 
o primeiro semestre de 2019, em laboratórios da UFPR, além de 
atividades a distância.
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https://www.bemparana.com.br/noticia/ufpr-promove-em-abril-o-10o-feirao-de-livros
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/pesquisadores-da-ufpr-podem-produzir-antibioticos-para-tratamento-de-cancer/
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ufpr é a univerSidade com maiS bolSaS de produtividade em 
peSquiSa do cnpq no paraná
A Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) é a universidade mais contem-

plada com bolsas de Produtividade em 

Pesquisa (PQ) do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) no Paraná, 

conforme levantamento feito com as 

principais instituições de ensino do 

estado. Os dados foram verificados 

no dia 13 de março a partir das bolsas 

vigentes listadas no site do CNPq. De 

acordo com o Conselho, a bolsa existe 

desde 1976 e constitui o mais tradicio-

nal instrumento de apoio à pesquisa 

do CNPq. O objetivo é reconhecer e 

valorizar o trabalho dos pesquisadores 

no que diz respeito à produção de 

conhecimento científico e inovação 

tecnológica.

Em resultado preliminar da chamada 

CNPq 09/2018, a UFPR tem 101 novas 

bolsas PQ concedidas. Entre os crité-

rios de julgamento foram avaliados mé-

rito científico, originalidade e relevância 

do projeto para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país, con-

siderando seus potenciais impactos, 

aplicabilidade e caráter inovador. O 

reitor da Universidade, Ricardo Marcelo 

Fonseca, e a vice-reitora da UFPR, 

Graciela Bolzón de Muniz, ambos 

pesquisadores produtividade nível 1B 

do CNPq, parabenizaram por meio de 

ofício a todos os contemplados. “A pre-

sença de pesquisadores de alto desem-

penho que qualificam nossos quadros 

precisa ser reverenciada”, dizem.

Ao todo, os pesquisadores da UFPR 

com bolsas PQ atuam em 57 áreas, 

da Administração, Artes, Ciências 

Ambientais, Direito, Educação, Filosofia, 

Engenharias, Medicina, Química até a 

Zootecnia, o que representa um impac-

to social nas mais diversas vertentes. A 

UFPR possui 14 pesquisadores produ-

tividade em pesquisa CNPq com nível 

1A; 27 com 1B; 30 com 1C; 53 com 1D; 

195 com nível 2; e um sênior.

De acordo com o CNPq, as bolsas de 

Produtividade em Pesquisa (PQ) são 

destinadas aos pesquisadores que se 

destacam entre seus pares, valorizando 

sua produção científica segundo 

critérios normativos, estabelecidos pelo 

CNPq, e específicos, pelos comitês de 

assessoramento do CNPq.

Os critérios adotados contemplam, en-

tre outros aspectos, mérito científico 

do projeto; relevância, originalidade 

e repercussão da produção científica 

do candidato; formação de recursos 

humanos em nível de pós-graduação; 

contribuição científica, tecnológica e 

de inovação, incluindo patentes; coor-

denação ou participação em projetos 

e/ou redes de pesquisa; inserção inter-

nacional do proponente; participação 

como editor científico; participação 

em atividades de gestão científica e 

acadêmica.
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