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Ato em defesA dA educAção mobilizA comunidAde AcAdêmicA em 
defesA dAs universidAdes públicAs

“Precisamos desmistificar as desinformações que têm circulado a res-

peito das universidades. É necessário mostrar a causa das universida-

des públicas que é suprapartidária, sem cor, pelo Brasil e pelo futuro”. 

Foi assim que o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Ricardo Marcelo Fonseca, abriu o Ato em Defesa da Educação que 

reuniu estudantes, professores, servidores técnico-administrativos, 

egressos e comunidade em geral no Teatro da Reitoria nesta sexta-

feira (17). A ação integrou a semana de mobilizações organizada pela 

UFPR em defesa das universidades públicas brasileiras e contra os 

cortes de recursos feitos pelo Governo Federal.

Fonseca disse que existem cinco falácias que vêm sendo perpetua-

das no discurso da sociedade com relação às universidades e que pre-

cisam ser desmistificadas: os números orçamentários; a ineficiência; 

a falta de transparência, a oposição à educação básica; e o lugar de 

elites. Expondo o orçamento total e o descentralizado em números e 
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área deve ser feito às custas dos cortes de outra. O incentivo na edu-

cação deve ser global”, afirmou ao legitimar a união das educações 

básica e superior.

Com relação ao público das universidades, Fonseca apresentou dados 

de recentes pesquisas demonstrando que 70,2% dos estudantes das 

federais possuem baixa renda. “A nossa universidade tem cada vez 

mais a cara do povo brasileiro e é assim que deve ser”.

de forma clara, ele reforçou que os cortes inviabilizam o funcionamen-

to da instituição no segundo semestre e, ao citar as bases legais, o 

afirmou que a UFPR foi uma das primeiras instituições do Brasil a dis-

ponibilizar seus gastos na internet.

“De todo o conhecimento e as pesquisas do Brasil, 95% são produ-

zidos pelas universidades públicas”, salientou mais uma vez, eviden-

ciando, ainda, que a mesma porcentagem referente às pesquisas 

sobre grafeno, temática em pauta no momento, também se encontra 

nas universidades públicas. “É um equívoco opor a educação básica 

à educação superior e dizer que o aumento de investimento em uma 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ato-em-defesa-da-educacao-mobiliza-comunidade-academica-em-defesa-das-universidades-publicas/
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Donos de bares curitibanos abrem portas 
para discutir ciência 

Acontece de 20 a 22 de maio, sempre às 19 

horas, o Pint of Science, evento que leva ciência 

para ser discutida nas mesas de bares da cidade. 

As temáticas são distintas e envolvem situações 

diferentes da sociedade nas áreas de Tecnologia, 

Ciências Exatas, Biológicas, Humanas, da Saúde 

e da Terra. Cervejaria Bodebrown, Drakkar Beer & 

Food, Hendrix Brew House, Hop’n Roll Brewpub, 

Let’s Growl e We Are Bastards Pub são os seis 

estabelecimentos que participam desta edição.

Agência de Inovação UFPR promove 
oficina de educação empreendedora 
para professores

O Programa de Educação Empreendedora da 

UFPR promoverá oficinas e cursos sobre criativi-

dade, inovação, empreendedorismo e liderança 

para professores. A primeira oficina, que aborda-

rá a ferramenta de modelo de negócios Canvas, 

será realizada no dia 30 de maio, às 9h, no Setor 

de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus Jardim 

Botânico. A ação é uma iniciativa da Agência de 

Inovação UFPR, por meio da Coordenação de 

Empreendedorismo e Incubação de Empresa.

Universidade Aberta da Maturidade 
abre inscrições para primeira turma em 
Palotina

O projeto de extensão Universidade Aberta da 

Maturidade (UAM) está com inscrições abertas, 

até o dia 17 de junho, para a primeira turma em 

Palotina. A iniciativa visa valorizar socialmente a 

pessoa idosa por meio de atividades de educa-

ção informal – sem provas escritas.

Para mais informações acesse >> Para mais informações acesse >> Para mais informações acesse >>
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Abertura do Programa de Formação 
Olímpica para Professores de Matemática 

No dia 24 de maio, a partir das 8h, aconte-

ce o evento de abertura do projeto TOPMAT 

– Programa de Formação Olímpica para 

Professores de Matemática. O encontro ocorre-

rá simultaneamente em mais quatro cidades do 

Paraná, além de Curitiba.

Abertas até 24/5 as inscrições para 
alunos de graduação que querem 
participar do Parlamento Universitário 
2019

O programa Parlamento Universitário, da Escola 

do Legislativo da Assembleia Legislativa do 

Paraná (Alep), recebe até o dia 24 de maio inscri-

ções de estudantes da graduação para a edição 

2019. A seleção será em três fases. A primeira 

será em 4 de junho, quando os inscritos passam 

por um treinamento na própria Alep. A segun-

da será o envio de uma minuta de projeto de lei, 

com prazo até o dia 20 de junho

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU é tema de curso na 
UFPR

No dia 5 de junho acontece no campus Jardim 

Botânico a oficina “Economia, Meio-ambiente e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. O 

evento é organizado pelo Grupo de Estudos em 

Macroeconomia Ecológica (Gemaeco) e Núcleo 

de Estudos em Economia Social e Demografia 

Econômica (Nesde) ambos da UFPR.

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

https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/abertura-do-programa-de-formacao-olimpica-para-professores-de-matematica-24-de-maio/
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/abertas-ate-24-5-as-inscricoes-para-alunos-de-graduacao-que-querem-participar-do-parlamento-universitario-2019/
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu-e-tema-de-curso-na-ufpr/
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Curso de Enfermagem da 
UFPR celebra 45 anos

Para celebrar os 45 anos do curso 

de Enfermagem da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), a co-

ordenação o Departamento de 

Enfermagem promovem o evento 

“Enfermagem UFPR 45 anos” nos 

dias 15 e 16 de maio no Campus 

Jardim Botânico. O primeiro dia 

de atividades contou com palestra 

sobre a história do curso, mesa re-

donda com egressos de diferentes 

gerações e sessão de homenagens.

Professoras da UFPR rece-
bem Prêmio de Inovação 
Curricular

As professoras Gisele Pereira e 

Letícia Nerone Gadens,  vinculadas 

ao Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo e ao Programa de Pós-

Graduação em Planejamento Urbano, 

da UFPR, receberam  o Prêmio de 

Inovação Curricular (Curriculum 

Innovation Award), promovido pela 

Association of Collegiate Schools of 

Planning (ACSP), consórcio de mais 

de 100 departamentos universitários 

e programas que oferecem cursos 

de planejamento urbano e; Lincoln 

Institute of Land Policy – Instituto 

Lincoln de Políticas do Solo, funda-

ção sem fins lucrativos, que desenvol-

ve pesquisas relacionadas a gestão do 

solo urbano como solução para desa-

fios econômicos, sociais e ambientais.

Câmara de vereadores de 
Curitiba recebe reitor da 
UFPR após moção de apoio 
às universidades públicas

Após a aprovação de duas moções 

de apoio às universidades públicas 

brasileiras na Câmara Municipal de 

Curitiba, o reitor da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), Ricardo 

Marcelo Fonseca, realizou uma fala 

salientando os problemas que os 

cortes determinados pelo Ministério 

da Educação (MEC) causarão e re-

forçando a importância de desmis-

tificar as notícias distorcidas e a 

caricaturização das universidades 

que tem acontecido pela mídia e 

nas redes sociais.

Totalidade de deputados 
federais paranaenses se 
posiciona a favor das IES do 
Paraná e contra os cortes

A Universidade Federal do Paraná 

informa que, após divulgação pela 

imprensa de lista dos deputados 

solidários a UFPR, UTFPR, UNILA 

e IFPR, o coordenador de articula-

ção da bancada parlamentar fede-

ral, Deputado Toninho Wandscheer, 

nos comunicou que a totalidade 

dos deputados federais paranaen-

ses se posiciona favorável às insti-

tuição e contra os cortes..
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https://www.bemparana.com.br/noticia/contra-cortes-na-educacao-ufpr-leva-apresentacoes-culturais-para-a-rua-nesta-quinta%23.XN7JzmhKiUl
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/campanha-doacao-sangue-estudantes-ufpr/
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/quase-60-dos-calouros-da-ufpr-cursaram-o-ensino-medio-em-escolas-publicas/
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duzentAs mil pessoAs contArAm com Ações de extensão dA 
ufpr em 2018; público indireto pAssA de 2,4 milhões

Um dos tripés da atuação das uni-

versidades — ao lado do ensino e 

da pesquisa –, a extensão é a forma 

com que essas instituições atin-

gem diretamente a sociedade. “A 

extensão pensa nos problemas que 

a sociedade traz à universidade, 

que oferece o seu conhecimento 

para transformar a realidade. É um 

olhar voltado para fora, para além 

da comunidade acadêmica”, define 

o professor Leandro Gorsdorf, 

pró-reitor de Cultura e Extensão 

da UFPR. É nessa atuação, que 

sempre gera demanda à universi-

dade, mas cuja autoria nem sempre 

é percebida pela população, que a 

UFPR tem conseguido números ex-

pressivos de mobilização.

Em 2018, a Proec registrou uma 

média de 200 mil pessoas atendi-

das diretamente pelas atividades 

de extensão da UFPR. São pessoas 

que participaram, por exemplo, do 

Dia da Saúde Gengival, realizado 

nos últimos três anos em Curitiba, 

com o objetivo de conscientizar 

sobre como manter a gengiva sau-

dável pode prevenir contra doen-

ças como o diabetes.

Outro exemplo de público da ex-

tensão da UFPR são os migrantes 

e refugiados que aprendem a falar 

português na universidade pelo 

projeto Português Brasileiro para 

Migração Humanitária (PBMIH). Há 

ainda os apicultores que apren-

dem a manejar apiários na Fazenda 

Canguiri, um dos centros de esta-

ção experimental da universida-

de. Ou mesmo os participantes do 

Clube de Finanças e Investimentos 

da UFPR que se reúnem no 

Campus Botânico desde 2017.

Indiretamente, porém, o número de 

pessoas que participam da exten-

são da UFPR é ainda maior — supe-

rou 2,4 milhões em 2018. “O cálculo 

do ‘público indireto’ tem relação 

com o impacto multiplicador da ex-

tensão”, explica Gorsdorf. “Ações 

preventivas, por exemplo, acabam 

sendo transmitidas às famílias 

dos participantes. Algumas ações 

também têm suporte tecnológico, 

portanto as pessoas se beneficiam 

do projeto ou programa em suas 

casas, sem precisar participar de 

eventos”.

Segundo a pró-reitoria, há projetos 

e programas de extensão em todas 

as áreas de conhecimento da uni-

versidade, o que resulta em uma 

gama de ações e serviços bastante 

ampla disponibilizada à população. 

Entre os beneficiados estão crian-

ças, adolescentes, famílias, mães, 

idosos, pessoas com deficiência, 

comunidades e representantes de 

setores econômicos, como comer-

ciantes, vinicultores, fruticultores, 

carcinicultores (produtores de crus-

táceos e moluscos), piscicultores, 

apicultores e agricultores.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/duzentas-mil-pessoas-contaram-com-acoes-de-extensao-da-ufpr-em-2018-publico-indireto-passa-de-24-milhoes/
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