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Quase 60% dos calouros 2018/2019 cursaram o ensino médio em 
escolas públicas

Pelos corredores da UFPR é pos-

sível encontrar estudantes que 

reforçam a importância da manu-

tenção da educação pública, de 

qualidade e gratuita. Histórias de 

acadêmicos que ilustram o dado 

do Vestibular 2018/2019: entre os 

candidatos aprovados, quase 60% 

(59,82) cursaram ensino médio em 

escolas públicas.

Rostos que ocupam hoje uma ca-

deira na mais antiga universidade 

do Brasil carregam a conquista de 

famílias que, por meio da UFPR, 

graduam a primeira geração da fa-

mília. Esse é o caso da estudante 

Letícia Felipe Wiebusch, acadêmi-

ca de pedagogia e que ingressou 

na instituição por meio de cotas 

sociais e renda per capita inferior a 

1,5 salário mínimo:

“Eu não me imaginava numa uni-

versidade. Quando você vem de 

uma família sem perspectiva de 

ensino você não consegue se ver 

numa Federal, como pesquisado-

ra ou educadora. Agora eu repas-

so isso ao meu irmão e aos meus 

pais, para que eles possam ver que 

também existe espaço para eles”.

Letícia, que estuda no período da 

noite, destaca que outro fator im-

portante para poder estudar são 

os auxílios que a instituição oferta 

por meio do Probem. “Esse recur-

so é um auxílio que me permite 

estagiar na área, complementar a 

renda, e manter-me estudando”.

Também é o recurso do Probem 

que permite Vanessa da Silva 

Graboski manter-se estudando. A 

aluna de Direito, que também es-

tagia, diz que “é importante mos-

trar para a sociedade o que é esse 

auxílio que a UFPR nos dá. Temos 

que esclarecer como funciona, 

quem impacta, e reforçar que é 

por conta desse valor que muitos, 

como eu, conseguem sair forma-

dos da universidade”. 
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Curso de Enfermagem 
comemora 45 anos 

O curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) completa 45 anos em 2019. 

Para celebrar a data, a coordena-

ção do curso e o Departamento de 

Enfermagem promoverão o evento 

“Enfermagem UFPR 45 anos” nos 

dias 15 e 16 de maio no Campus 

Jardim Botânico.

Debate “Recursos Naturais do 
Brasil: História, Soberania e 
Desenvolvimento”

O PET Geologia, o Departamento 

de Geologia e o Núcleo Paraná da 

Sociedade Brasileira de Geologia 

promoverão o debate “Recursos 

Naturais do Brasil: História, 

Soberania e Desenvolvimento”. 

A atividade ocorrerá no dia 21 de 

maio, às 19h, no Teatro da Reitoria, 

no Centro de Curitiba.

Assédio moral será tema de 
palestra na Unidade Escola

No dia 15 de maio, a Unidade 

Escola – Promoção de Saúde reali-

za a palestra “Você sabe com quem 

está falando? Questões de Assédio 

Moral”. A atividade é gratuita e 

acontece às 14 horas. A palestran-

te Nadia Regina de Carvalho Mikos 

é doutora em Direito e professo-

ra de Direito do Trabalho na PUC-

PR. Para participar, inscreva-se pelo 

blog da Unidade Escola. 

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

Extensão: UFPR seleciona 
interessados para 
apresentação de trabalhos ao 
37º Seurs em Florianópolis

Entre os dias 3 e 4 de julho de 

2019, acontece na cidade de 

Florianópolis (SC) o 37º Seminário 

de Extensão Universitária da 

Região Sul (Seurs). A UFPR par-

ticipa do evento enviando uma 

delegação para representar os pro-

gramas e projetos de extensão da 

instituição. As coordenadoras e co-

ordenadores dos projetos e pro-

gramas que tiverem interesse em 

apresentar seus trabalhos podem 

se inscrever no processo de sele-

ção por meio do formulário ele-

trônico. Os critérios da chamada 

interna estão disponíveis no site da 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

(Proec).

Para mais informações acesse >>

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/curso-de-enfermagem-comemora-45-anos-com-evento-dias-15-e-16-de-maio-no-campus-jardim-botanico/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/debate-recursos-naturais-do-brasil-historia-soberania-e-desenvolvimento-21-de-maio-no-teatro-da-reitoria/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/assedio-moral-sera-tema-de-palestra-da-unidade-escola-15-de-maio/
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/extensaoufprselecionainteressadosparaapresentacaodetrabalhosao37oseursemflorianopolis/
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Apesar de cortes anunciados pelo 
governo, programa de auxílio aos es-
tudantes é mantido na UFPR

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

informa que apesar dos cortes anuncia-

dos pelo governo, o Programa de Benefícios 

Econômicos para a Manutenção do(a) 

Estudante (Probem) da instituição não teve 

recursos bloqueados. O Probem é subsidiado 

pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes) e mantém o cronograma, conforme 

edital 02/2019 para veteranos. O processo de 

seleção de calouros já foi finalizado, de acordo 

com edital 01/2019, que também continua a 

distribuição dos auxílios.

Laboratório de Pesquisas em Geofísica 
Aplicada completa 20 anos

O Laboratório de Pesquisas em Geofísica 

Aplicada (LPGA) do Departamento de 

Geologia – vinculado ao Setor de Ciências 

da Terra da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) – completa 20 anos em 2019.  As co-

memorações, marcadas por ciclo de pales-

tras e minicurso, reuniram mais de 80 pessoas, 

entre técnicos, geólogos, alunos de gradua-

ção e de pós-graduação e professores, com 

o objetivo de refletir e discutir a Geofísica na 

Universidade.

Crianças de escolas curitibanas apren-
dem sobre segurança de alimentos 
com pós-graduandos da UFPR

Crianças de três escolas curitibanas recebe-

ram em abril a visita de alunos de mestrado e 

doutorado em Medicina Veterinária da UFPR. 

Eles cursam a disciplina “Produtos de origem 

animal no contexto da saúde única” e foram 

dar palestras sobre segurança alimentar. Os 

acadêmicos desenvolveram um material de 

apoio para, de forma lúdica, demonstrar em 

oficinas práticas a aplicabilidade dessas ações 

a alunos do 5º ano do ensino fundamental das 

escolas municipais Umuarama, Jaguariaíva e 

Raul Gelbeck.  As atividades foram realizadas 

dentro do projeto municipal “Cientistas nas 

Escolas”.

CONTINUA >>>
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Colégio de Coordenadores de Curso 
de Graduação discute curricularização 
da Extensão e implantação do Siga 
Graduação

Cerca de 80 coordenadores de cursos de gra-

duação da UFPR se reuniram na tarde do dia 

7 abril para discutir a curricularização da ex-

tensão e a implantação do Sistema de Gestão 

Acadêmico (Siga) para os processos da gra-

duação. O pró-reitor de Graduação, professor 

Eduardo Salles de Oliveira Barra, conduziu as 

atividades. O Colégio de Coordenadores de 

Curso de Graduação (CCGrad) tem caráter de 

reunião de trabalho e se propõe a ouvir os co-

ordenadores e promover a interação do grupo.

Projeto cria site sobre ensino de 
Exatas para deficientes visuais

O desafio de compreender disciplinas como 

Matemática, Física e Química torna-se uma 

tarefa ainda mais complexa para estudantes 

com deficiência visual. A ausência de mate-

rial específico está entre as principais dificul-

dades dos professores para o processo de 

ensino-aprendizagem. Pensando nisso, estu-

dantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas do Setor Palotina criaram um site sobre 

o ensino de Exatas, voltado para deficien-

tes visuais. O produto é resultado do proje-

to “Oficinas de materiais pedagógicos para o 

ensino e aprendizagem de exatas para defi-

cientes visuais”, coordenado pelas professoras 

Rita de Cássia dos Anjos e Camila Tonezer.

Sipad e Neab lançam curso preparató-
rio para pós-graduação “Afirmação na 
Pós UFPR”

A Superintendência de Inclusão, Políticas 

Afirmativas e Diversidade (Sipad) e o Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) lançam o 

curso de formação pré-acadêmica “Afirmação 

na Pós UFPR”. O preparatório tem como ob-

jetivo ampliar as condições de ingresso de 

negros, pessoas com deficiências e outras po-

pulações minoritárias em programas de pós-

graduação acadêmicos. As inscrições seguem 

entre 7 e 19 de maio e a aula inaugural está 

prevista para o dia 25 de maio. Inscrições: 

http://www.sipad.ufpr.br/portal/editais/

http://www.sipad.ufpr.br/portal/editais/
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https://www.bemparana.com.br/noticia/confira-importantes-pesquisas-realizadas-pela-ufpr-que-podem-mudar-a-sociedade%23.XNR2xYtKiUl
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/inovacao/projeto-ufpr-escola-com-tecnologia-inedita-em-piraquara-finalista-em-premio-nos-eua/
https://www.bemparana.com.br/noticia/equipe-do-centro-de-estudos-do-mar-da-ufpr-resgata-pirata-do-mar%23.XNR2xYtKiUl
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Tese de douTorado sobre design Thinking recebe prêmio de 
cidadania empresarial

A tese de doutorado da pesqui-

sadora Gláucia de Salles Ferro, 

do Programa de Pós-Graduação 

em Design da UFPR, foi uma 

das vencedoras do Prêmio ICE 

de Investimentos e Negócios de 

Impacto. Os premiados participarão 

de um evento de divulgação do re-

sultado na próxima quarta-feira, 8 de 

maio, em São Paulo.

A premiação organizada pelo 

Instituto de Cidadania Empresarial 

(ICE) valoriza a produção acadêmica 

voltada à geração de valor socioam-

biental, à inovação social, a marcos 

regulatórios e a políticas públicas. A 

tese intitulada “Modelo de Processo 

de Design Thinking aplicado a um 

Negócio Social”, defendida em 2018, 

foi uma das três escolhidas entre 47 

trabalhos acadêmicos inscritos nas 

categorias Graduação, Mestrado e 

Doutorado.

No estudo, Glaucia utilizou os con-

ceitos do Design Thinking, método 

que viabiliza um negócio inovador 

por meio da criatividade e da neces-

sidade social do empreendedor. De 

acordo com a pesquisadora, a tese 

propõe a atuação efetiva do desig-

ner para estruturar um negócio, que 

vise à criação simultânea de valor 

econômico e impacto social. “É um 

processo colaborativo, multidiscipli-

nar e eficaz em contextos complexos 

como nos negócios sociais”, explica.

O objeto de estudo foi a Badu 

Design, empresa curitibana que co-

mercializa artigos de papelaria e 

acessórios produzidos por mulheres 

em risco social a partir de refugos de 

fábricas situadas na região metropo-

litana da cidade. Após as sugestões 

de Gláucia, a empresa, que funcio-

nava no quarto da casa de sua fun-

dadora, foi transferida para o Centro 

de Curitiba. Na sede, são realizadas 

capacitações de novas empreende-

doras e discutidas ideias para reapro-

veitamento de tecidos.

Com a aplicação do Design Thinking, 

a empresa viabilizou oficinas de cos-

tura, cursos e workshops para a 

comunidade e para parceiros empre-

sariais, além da implantação de uma 

loja própria.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/tese-de-doutorado-sobre-design-thinking-recebe-premio-de-cidadania-empresarial/
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edelclaiTon daros: 41 anos dedicados à uFpr e à pesQuisa de 
cana-de-açúcar

Você pode não conhecer Edelclaiton 

Daros e jamais ter ouvido falar na 

Ridesa, a Rede Interuniversitária 

para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético. Mas se consome 

açúcar ou abastece seu veículo com 

etanol, saiba que de alguma forma 

o trabalho desse professor da UFPR 

faz parte da sua vida. Lecionando 

na universidade há 41 anos, ele é um 

dos mais respeitados pesquisado-

res de cana-de-açúcar do Brasil e 

um dos responsáveis pelo desenvol-

vimento da maior parte das varie-

dades da planta cultivadas hoje no 

País. Não à toa, foi um dos homena-

geados na celebração dos 105 anos 

da UFPR.

A trajetória de Daros na UFPR co-

meçou em 1971, quando ingres-

sou no curso de graduação em 

Engenharia Agronômica. O profes-

sor lembra que já nesse período 

as atividades de monitoria abriram 

portas para que ele pudesse lecio-

nar na instituição pela primeira vez, 

ainda como graduando: “Em 1974 

houve uma saída de oito professo-

res do nosso curso e como eu era 

monitor, acabei lecionando uma 

disciplina. Foi então que eu desco-

bri essa possibilidade de me tornar 

professor”.

Mas o ingresso no meio acadêmico 

não foi imediato. Ao se formar, em 

dezembro de 1974, ele passou de 

estagiário a contratado de uma em-

presa que tinha entre suas áreas de 

atuação a pesquisa das culturas de 

trigo e soja. Nessa época, recebeu 

de pesquisadores do Internacional 

Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT), do México, o 

convite para fazer mestrado e dou-

torado nesse país. “Nós estávamos 

passando por um momento de con-

solidação de trabalho e eu não con-

segui. Isso em parte me frustrou”, 

lembra Daros.

Em 1977 surgiu novamente a opor-

tunidade e Edelclaiton Daros for-

mou-se mestre, doutor e deu mais 

um passo em direção a área do 

ensino e da pesquisa – dessa vez, 

com foco na cana-de-açúcar, planta 

em que é especialista.

CONTINUA >>>
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Apesar da longa trajetória profis-

sional, o professor costuma dizer 

que nunca trabalhou, porque 

sempre fez o que ama. “Isso me 

motivou a sair do campo, ficar mais 

de 480 quilômetros longe de onde 

estão as plantações de cana, para 

fazer ensino, pesquisa, extensão e 

sempre entrar em sala de aula com 

o pensamento de dar retorno à 

sociedade”, diz.

Em sala de aula

Quase aposentado, com 41 anos de 

sala de aula, Daros brinca que pre-

cisa sair da UFPR antes que os es-

tudantes enjoem da sua presença. 

Já lecionou para filhos de ex-alunos. 

“Falta lecionar para os netos. Penso 

que aí está na hora de aposen-

tar”, diz. Mas parece difícil que isso 

aconteça, uma vez que o profes-

sor se reinventa acompanhando as 

tecnologias e defende novas ideias 

para o ensino: “Tem que ter algo a 

mais do que simplesmente a sala de 

aula. Senão é impossível promover 

interações com a realidade de uma 

sociedade. Não é a presença física 

do professor que vai tornar a univer-

sidade mais competente”.

O pesquisador também demonstra 

preocupação com o baixo investi-

mento em pesquisa no País: “A cada 

momento novos cortes são realiza-

dos, e isto tem um custo muito alto 

para as futuras gerações. Seremos 

eternos dependentes de tecnologias 

de outros países”.

A Ridesa

A Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) é uma das 10 instituições 

brasileiras de ensino superior que 

compõem a Rede Interuniversitária 

para o Desenvolvimento do 

Sucroenergético (Ridesa), grupo de 

pesquisadores que tem contribuído 

para o melhoramento genético da 

cana-de-açúcar.

A Rede surgiu em 1990, logo após 

o encerramento de programas de 

pesquisa subsidiados pelo governo 

federal, para dar continuidade aos 

trabalhos que buscavam melhorar 

a produção de açúcar e etanol do 

Brasil. A UFPR ingressou no grupo 

pouco mais tarde, em 1992. Hoje, 10 

universidades federais integram o 

grupo, que é responsável por 68% 

das espécies plantadas no País e 

84% no Paraná.

A Ridesa conta com 79 bases de 

pesquisa espalhadas pelo País, entre 

laboratórios, estações de cruza-

mento, estações experimentais e 

bases de seleção. Ao todo o grupo 

é responsável por 75 cultivares. 

Na UFPR, o projeto é coordenado 

pelo professor Ricardo Augusto de 

Oliveira, possui 25 unidades con-

veniadas, entre usinas e associa-

ções, atuando em cerca de 520 mil 

alqueires nos estados do Paraná, 

Santa Cataria e Rio Grande do Sul.

Edelclaiton Daros foi coordena-

dor geral da Ridesa por 18 anos. 

“Quando tomamos um café e abas-

tecemos um veículo com etanol, de-

vemos lembrar que a cana que deu 

origem a esses produtos é tecnolo-

gia das universidades”, afirma.

Além de trabalhar com o melhora-

mento da cana-de-açúcar, a Rede 

ainda desenvolve capital humano e 

científico para o país, por meio da 

formação de profissionais.
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