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UFPR destina veRba PRóPRia PaRa PesqUisa

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação (PRPPG) da Universida-

de Federal do Paraná (UFPR) pu-

blicou quatro editais de promoção 

à pesquisa com verbas da própria 

instituição no dia 22 de abril. Os re-

cursos serão destinados para ma-

nutenção de equipamentos e la-

boratórios, apoio a atividades de 

pesquisa e a publicações científi-

cas internacionais e realização de 

workshops de pesquisa e conheci-

mento. Ao todo, serão R$ 2,5 mi-

lhões. Este é o segundo ano con-

secutivo de abertura dos editais. 

Propostas de apoio a atividades de 

pesquisa podem ser feitas até 21 de 

junho e as demais são de fluxo con-

tínuo ou enquanto existir disponi-

bilidade financeira. As submissões 

devem ser feitas pelo Sistema Ele-

trônico de Informações (SEI) da 

UFPR.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-gra-

duação da Universidade, Francisco 

de Assis Mendonça, destaca que é 

preciso garantir a continuidade das 

pesquisas diante dos cortes de in-

vestimentos na área no Brasil. “Há 

um esforço inimaginável para que 

as pesquisas não parem diante des-

se contexto. A PRPPG e a UFPR se 

preocupam e se comprometem di-

retamente com a produção de co-

nhecimento, abrindo os editais pelo 

segundo ano consecutivo”, diz.

CONTINUA >>>
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São financiáveis a aquisição de materiais de reposição, a contratação de ser-

viços de terceiros, a visita técnica especializada para manutenção corretiva 

e preventiva e a renovação de licença de software de apoio à pesquisa.

Taxas de publicação em língua estrangeira de trabalhos de atividades de 

pesquisa, inovação e desenvolvimento de autores vinculados à pós-gradu-

ação stricto sensu da UFPR são financiadas pelo edital 06/2019. As publi-

cações devem ser aprovadas em veículos qualificados em A1, A2 e B1 no 

sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e que estejam vinculados às bases Web of Science e/ou 

Scopus.

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, reforça que o investimento em 

ciência é importante para a soberania nacional e para permitir o desenvol-

vimento da economia e da sociedade em geral, com aumento da qualidade 

de vida da população. “Nesse sentido, nossa administração sempre buscou 

valorizar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Mesmo nestes momentos de 

crise econômica mais aguda, conseguimos destinar uma parcela significati-

va de orçamento próprio para a pesquisa”.

O edital 03/2019 de workshops de pesquisa apoia a participação de pales-

trantes externos à UFPR e permite despesas com diárias nacionais e passa-

gens nacionais e internacionais. Já o edital 04/2019 é destinado ao custeio 

de atividades de pesquisa pertinentes ao plano de trabalho apresentado e à 

área de especialidade dos grupos de pesquisa, como aquisição de material 

de consumo e de peças de reposição de equipamento, passagens e diárias 

para reuniões de trabalho e bolsas de iniciação científica.

Propiciar a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e labora-

tórios com característica multiusuária, adequação de infraestrutura e re-

novação de licença de software de apoio à pesquisa é o objetivo do edital 

05/2019. Dessa maneira, visa apoiar atividades de pesquisa e o desenvolvi-

mento de teses e dissertações dos programas de pós-graduação da UFPR. 
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Cursos de mestrado e doutorado em 
Bioquímica recebem inscrições

O Programa de Pós-graduação em Ciências: 

Bioquímica da UFPR (PPG-Bioq) recebe ins-

crições para os cursos de doutorado e mestra-

do até o dia 20 de maio. São ofertadas 15 va-

gas para o doutorado e cinco para o mestrado. 

O processo seletivo abrange prova de conhe-

cimento em Bioquímica, de interpretação de 

texto científico em inglês e análise de curricu-

lum vitae. O PPG-Bioquímica dispõe de bolsas 

de doutorado e mestrado da Capes e CNPq 

para os melhores colocados.

Olimpíada Paranaense de Matemática 
recebe inscrições de coordenadores 
locais de escolas públicas e privadas

A Olimpíada Paranaense de Matemática 2019 

(OPRM) iniciou a etapa de cadastro dos coor-

denadores locais, que serão responsáveis pelo 

processo da 1ª fase de provas. O prazo segue 

até o dia 24 de maio para professores de insti-

tuições públicas e privadas. 

Os interessados devem solicitar o cadastro 

pelo e-mail oprm.ufpr@gmail.com.

Aberto processo seletivo para 
doutorado em Engenharia Ambiental

Está aberto o processo seletivo para o Douto-

rado em Engenharia Ambiental do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

(PPGEA). Serão ofertadas cinco vagas dentro 

das áreas de concentração e linhas de pesqui-

sa do Programa, respeitada a capacidade de 

orientação de cada professor orientador do 

corpo docente.

CONTINUA >>>
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mailto:oprm.ufpr%40gmail.com?subject=
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VII Semana Científica de Bioquímica 
recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para a VII Semana 

Científica de Bioquímica da Universidade Fe-

deral do Paraná. O evento ocorre entre os dias 

22 e 26 de julho e é organizado pelos repre-

sentantes discentes do Programa de Pós-Gra-

duação em Ciências – Bioquímica.

Palestra da Unidade Escola aborda 
problemas com medicamentos 

A Unidade Escola – Promoção de Saúde pro-

move, no dia sete de maio, a palestra “Vamos 

evitar problemas com medicamentos e auxiliar 

as ações de vigilância sanitária?”. A atividade 

é gratuita e voltada para estudantes, profes-

sores, servidores técnico-administrativos e co-

munidade em geral.

UFPR oferece curso de extensão 
gratuito sobre ecologia e conservação

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) ofe-

recerá o primeiro curso de inverno de Ecologia 

e Conservação (EcoCon) de 8 a 12 de julho. O 

evento de extensão é gratuito e voltado a es-

tudantes dos anos finais da graduação ou re-

cém-formados na área de Ciências Biológicas, 

além de professores de ensino médio com in-

teresse em aprimorar seus conhecimentos. As 

inscrições poderão ser feitas entre 6 e 10 de 

maio.

Para mais informações acesse >>Para mais informações acesse >>Para mais informações acesse >>

https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/ufpr-oferece-curso-de-extensao-gratuito-sobre-ecologia-e-conservacao-8-a-12-de-julho/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/palestra-da-unidade-escola-aborda-problemas-com-medicamentos-07-de-maio/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/vii-semana-cientifica-de-bioquimica-recebe-inscricoes/
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IV Feira de Economia Solidária incen-
tiva inclusão de famílias atendidas por 
rede de saúde mental de Curitiba

Sob cada uma das cerca de 30 tendas da IV 

Feira de Economia Solidária — que aconteceu 

entre os dias 22 e 27 de abril no Campus Botâ-

nico, em Curitiba –, estava o trabalho de uma 

família que caminha para a inclusão social. O 

tema do evento, que incluiu palestras, mesas 

redondas, cine-debates e atrações culturais, 

foi a possibilidade de promoção social das fa-

mílias marcadas por problemas de saúde men-

tal por meio da economia solidária — que tem 

como base a autogestão dos trabalhadores. 

As famílias que participam da feira são aten-

didas pela Rede de Saúde Mental e Economia 

Solidária de Curitiba e Região Metropolitana 

(Libersol). A ideia da feira é ajudar na comer-

cialização de produtos e serviços oferecidos 

por essas famílias.

Equipe de Biologia Sintética da UFPR 
seleciona novos participantes de 
diversas áreas do conhecimento

A equipe de Biologia Sintética da UFPR está 

recrutando novos participantes. Podem fazer 

parte do grupo estudantes das áreas de bio-

logia, biomedicina, exatas, engenharias, edu-

cação, computação, design, comunicação 

e outras correlatas. Os interessados podem 

mandar um e-mail para igemufpr@gmail.com, 

que receberão orientações para participar de 

uma entrevista com os membros. A equipe 

trabalha no Noxcycler, projeto que pretende 

diagnosticar a presença de nitrato e óxido ní-

trico no solo, detectando a conversão desses 

compostos em óxido nitroso (N2O), um dos 

principais gases do efeito estufa.

Mestre pela UFPR apresenta pes-
quisa em Congresso de Musicologia 
internacional

A pianista e musicóloga Semitha Cevallos será 

a primeira brasileira a participar do Congres-

so de Musicologia da União dos Compositores 

Poloneses, considerado um dos mais impor-

tantes da musicologia internacional. O evento 

acontece no mês de setembro. Em sua apre-

sentação, Semitha abordará a relação entre a 

música contemporânea brasileira e a polone-

sa – pesquisa iniciada durante o mestrado na 

UFPR. A dissertação “A recepção do sonoris-

mo polonês por parte dos compositores bra-

sileiros” foi orientada pelo docente Maurício 

Dottori.

CONTINUA >>>
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Professora da UFPR lança websérie 
documental NipoBrasileiros

A professora Monica Setuyo Okamoto lançou, 

neste mês, a websérie documental NipoBrasi-

leiros. O projeto foi coordenado e idealizado 

em parceria com a embaixatriz Maria Ligaya 

Abeleda Fujita. A série tem como proposta re-

pensar a construção da imagem de “sucesso” 

profissional dos nipo-brasileiros dentro da so-

ciedade, já que até hoje muito se tem ressal-

tado acerca da visibilidade positiva dos imi-

grantes japoneses e seus descendentes que 

conseguiram mobilidade social por meio do 

esforço, da disciplina, mas, principalmente, da 

educação. Os episódios estão disponíveis em 

www.nipobrasileiros.com.

AUI apresenta em encontro de 
relações internacionais as políticas da 
UFPR para inclusão de refugiados e 
migrantes

As formas como a UFPR tem acolhido e apoia-

do a inclusão de refugiados e migrantes no 

ensino superior foi o tema da fala de André 

Duarte, diretor da Agência UFPR Internacio-

nal (AUI), na conferência anual da Associação 

Brasileira de Educação Internacional (Faubai), 

no dia 16 de abril, em Belém. O encontro, que 

reuniu responsáveis pelas relações interna-

cionais de instituições de cerca de 30 países, 

é hoje o maior evento sobre internacionaliza-

ção do ensino superior na América Latina e no 

Caribe. 

Workshop reúne importantes insti-
tuições e pesquisadores da área de 
alemão e Humanidades Digitais

A UFPR realizou, nos dias 5 e 6 de abril, um 

workshop dedicado à pesquisa sobre a im-

prensa de língua alemã no Brasil. Intitulado 

“Imprensa multilíngue, Brasil plural – Cultura 

democrática e inovação da pesquisa em hu-

manidades”, o evento possibilitou o encontro 

presencial de diversas instituições parceiras 

no desenvolvimento, consolidação e amplia-

ção do projeto “dbp digital – Imprensa Brasi-

leira de Língua Alemã”, que tem o objetivo de 

integrar, disponibilizar e analisar em ambiente 

digital acervos que, no Brasil e na Alemanha, 

preservem os mais de 615 periódicos de língua 

alemã (jornais, revistas e almanaques) que cir-

cularam no Brasil sobretudo entre 1852 e 1941.

https://www.nipobrasileiros.com/
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siePe 2019: edital com RegRas PaRa sUbmissão de tRabalhos já 
Pode seR consUltado

Marcada para 24 a 26 de setembro, a 11ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (Siepe) da UFPR já tem disponível o edital para submissão de traba-

lhos, que deverá ser feita em períodos diferentes de acordo com o evento pre-

tendido — dentro da semana, ocorrerão cinco eventos, que correspondem à na-

tureza dos projetos.

Assim, os interessados em apresentar projetos nas áreas de iniciação científica, 

inovação tecnológica e diversidade e inclusão social devem encaminhar os re-

sumos de 29 de abril a 15 de maio. 

Já os trabalhos nas áreas de ativida-

des formativas e de extensão e cul-

tura devem ser submetidos de 4 de 

maio a 3 de junho.

O espaço específico para trabalhos 

sobre diversidade e inclusão social é 

uma novidade da 11ª Siepe. Os proje-

tos e programas com essa temática 

serão apresentados durante o 1º En-

contro Diversidade e Inclusão Social 

na Pesquisa e Extensão (Edispe).

Dentro da programação da semana, 

serão realizados ainda o 18º Encon-

tro de Atividades Formativas (Enaf), 

o 18º Encontro de Extensão e Cultu-

ra (Enec), o 27º Evento de Iniciação 

Científica (Evinci) e o 12º Evento de 

Inovação Tecnológica (Einti).

Os encontros ocorrerão em campi de 

Curitiba, Palotina e Jandaia do Sul. 

No caso da capital, os locais ainda 

serão definidos.

A Siepe é o principal evento acadê-

mico da UFPR e é realizado anual-

mente, como oportunidade para que 

a comunidade acadêmica apresen-

te resultados de programas e proje-

tos em pesquisa, ensino e extensão. 

Em 2018, foram apresentados 2.643 

trabalhos

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/siepe-2019-edital-com-regras-para-submissao-de-trabalhos-ja-pode-ser-consultado-evento-ocorrera-de-24-a-26-9/
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PRoFessoRa do cURso de administRação é PRemiada dURante 2º 
simPósio mUndial de ciência e PesqUisa em sUstentabilidade

A professora do Departamento de 

Administração da UFPR, Bárbara 

Galleli Dias, foi contemplada com o 

Best Paper Award durante o Second 

World Symposium on Sustainability 

Science and Research realizado de 1º 

a 3 de abril na Pontifícia Universida-

de Católica do Paraná (PUCPR), em 

Curitiba.

A dificuldade de mensurar resulta-

dos referentes à sustentabilidade 

das organizações foi tema do tra-

balho apresentado pela professora 

da UFPR. “É um conceito ambíguo, 

não há consenso, e as implicações 

disso são vistas no momento de se 

mensurar os resultados nas empre-

sas. Muitas ferramentas e indicado-

res que, por vezes, são construídas 

com base em conceitos frágeis ou 

de maneira inconsistente”, explica.

O estudo foi desenvolvido em par-

ceria com o professor do Departa-

mento de Administração da Facul-

dade de Economia, Administração e 

Contabilidade (FAE) da Universida-

de de São Paulo (USP), Flávio Hour-

neaux Junior, que também recebeu 

o prêmio. Os docentes desenvolvem 

pesquisas juntos desde o período 

em que Bárbara cursou o doutorado 

em Administração na FEA.

“Fizemos um mapeamento do que 

se discute no mundo, nos principais 

journals da área. É um trabalho em 

construção, a proposta ainda está 

sendo desenvolvida”, detalha a ad-

ministradora. Cinco pesquisadores 

foram premiados com o Best Paper 

Award. Critérios como originalida-

de e contribuições científicas e prá-

ticas para o conhecimento sobre 

sustentabilidade foram utilizados 

para a seleção. Todos os trabalhos 

submetidos ao simpósio concorre-

ram à premiação.

Bárbara é graduada em Admi-

nistração e mestre na área pela 

Universidade Estadual de Londrina 

(UEL).  Leciona no curso de Admi-

nistração da Universidade e coor-

dena a linha de pesquisa “Inova-

ção e Tecnologia” do Programa de 

Pós-Graduação em Administra-

ção (PPGADM) da UFPR. A pro-

fessora desenvolve pesquisas nas 

áreas de sustentabilidade organi-

zacional, desempenho sustentá-

vel, gestão por competências e de-

senvolvimento de pessoas para a 

sustentabilidade.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/professora-do-curso-de-administracao-da-ufpr-e-premiada-durante-2o-simposio-mundial-de-ciencia-e-pesquisa-em-sustentabilidade/
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