
Prezado Aluno Ingressante

A comissão de recepção de Calouros lhe deseja boas vindas e ótimo aproveitamento ao longo
da sua vida acadêmica.

O ingresso a Universidade deve ser um momento de comemoração, não estrague esse
momento. Seja responsável.

Sabemos que estão cheios de dúvidas e para facilitar a integração a Universidade, através da
Comissão de Recepção dos calouros, organizou várias atividades: culturais, sociais e recreativas.
Tais atividades são fundamentais para integrar os novos alunos aos veteranos de forma
tranquila e respeitosa.

Em caso de dúvidas ou problemas não deixe de procurar os coordenadores ou membros da
comissão de recepção de calouros.

Comissão de Recepção de Calouros:

Danilene Donin Berticelli – Sala 01 – Bloco II - Danilene@agrocelli.com.br (44) 3211-8575

Aline Marchese –

Patrícia Zonetti –

Roberto Portz –

Leandro Portz – lportz@ufpr.br – (44) 3211-1323

Raquel Ströher – Sala 03 – Bloco II – Sala 03 - Bloco II - raquelstroher@ufpr.br (44) 3211-1341

Wilson de Aguiar Beninca – Sala 02 – Bloco III – benincaufpr@gmail.com (44) 3211-8576

Mauricio Romani – Sala 20 – Bloco IX - romani.mrx@gmail.com (44) 3211- 1316

Eliana Lisbôa –

Aline Viott –

Rodrigo Sequinel – Sala 01 – Bloco II - rodrigosequinel@ufpr.br – (44) 3211-8561

Liliane Sousa – Biblioteca

Bruna Poggere – UAPS

Ana Carolina de Camargo – discente

Caio do Amaral - discente

Prezado Aluno da Universidade Federal do Paraná

Primeiramente, sejam bem vindos para mais um semestre.

Como é de conhecimento de todos, a partir dessa segunda feira (20/02/2017)
estaremos dando início a mais um semestre de atividades acadêmicas e recepcionando os
novos alunos da instituição.
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Tal momento deve ser de alegria e de forma alguma deve haver qualquer tipo de
constrangimento/violência/preconceito a qualquer aluno da instituição, dentro ou fora da
instituição:

 Assédio Moral: Toda conduta abusiva e sistemática que tem por finalidade humilhar,
constranger e fragilizar a autoestima do assediado;

 Assédio Sexual: Coerção de caráter sexual envolvendo constrangimento físicos ou
morais, caracterizando-se geralmente por alguma ameaça, insinuação de ameaça
hostilidade contra a vítima em troca de objeto/objetivo;

 Violência Sexual: Obrigar alguém a praticar ou permitir que nela se pratique ato de
natureza sexual, como forçar um beijo ou fazer qualquer tipo de sexo sem
consentimento;

 Homofobia e Transfobia: Aversão ou repulsão a homossexuais, bissexuais, pansexuais,
transexuais e transgeneros, que pode-se expressar de forma física, deboches e
discriminações;

 Xenofobia: Julgamento e atitudes depreciativas em relação a pessoas, culturas e
ideologias estrangeiras.

Em caso de ocorrência, os responsáveis estarão sujeitos a punições previstas no
regulamento geral da instituição bem como responderam criminalmente pelos seus atos.

Comissão de Recepção de Calouros.

Danilene Donin Berticelli – Sala 01 – Bloco II - Danilene@agrocelli.com.br (44) 3211-8575

Aline Marchese –

Patrícia Zonetti –

Roberto Portz –

Leandro Portz – lportz@ufpr.br – (44) 3211-1323

Raquel Ströher – Sala 03 – Bloco II – Sala 03 - Bloco II - raquelstroher@ufpr.br (44) 3211-1341

Wilson de Aguiar Beninca – Sala 02 – Bloco III – benincaufpr@gmail.com (44) 3211-8576

Mauricio Romani – Sala 20 – Bloco IX - romani.mrx@gmail.com (44) 3211- 1316

Eliana Lisbôa –

Aline Viott –

Rodrigo Sequinel – Sala 01 – Bloco II - rodrigosequinel@ufpr.br – (44) 3211-8561

Liliane Sousa – Biblioteca

Bruna Poggere – UAPS

Ana Carolina de Camargo – discente

Caio do Amaral - discente

mailto:Danilene@agrocelli.com.br
mailto:lportz@ufpr.br
mailto:raquelstroher@ufpr.br
mailto:benincaufpr@gmail.com
mailto:romani.mrx@gmail.com
mailto:rodrigosequinel@ufpr.br

