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Há 46 anos, Nehemias Curvelo Pereira tem se dedicado 
integralmente à nossa Universidade e há quase oito 
anos ele é o docente em atividade com mais tempo de 
UEM. Mas não é só uma questão cronológica. A bem da 
verdade, o professor é um dos personagens principais 
na história da Engenharia Química do País. Ao lado de 
alguns colegas de docência e com a infl uência da UEM, 
Nehemias deixou seu nome escrito na evolução da 
Engenharia Química no Brasil, desenvolvendo um curso 
que foi modelo para a  implantação de outras graduações 
em todo o território nacional.

Formou-se em Química Industrial, pela Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), em 1970. No início do ano 
seguinte já cursava o mestrado em Engenharia Química, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1972, 
acompanhado por cinco colegas do mestrado, ele veio 
para Maringá para, juntos, criarem o curso de Engenharia 
Química da UEM.

Nehemias chegou pouco tempo depois da criação da 
Universidade e foi lotado no Departamento de Física. Na 
época, havia apenas setenta professores na instituição 
(agora somam quase 1.500), sendo que ele e os colegas 
da UFRJ eram os únicos mestres em toda a UEM. Não 
demorou muito e seu grupo de amigos partiu para 
diferentes universidades do País, para cursar o doutorado. 
Ele voltou para o Rio de Janeiro para regressar em 1980 
com o título de doutor na bagagem.

A ‘sede’ por pesquisa e desenvolvimento científi co era ainda 
maior. Mas havia um desafi o a vencer: garantir recursos 
para a pesquisa. Até porque, conforme defende Nehemias, 
a qualidade do ensino de graduação tem uma relação 
direta com a consolidação de grupos de pesquisadores.  
“Visualizando a participação ativa dos alunos em projetos, 
eu e os outros professores da Engenharia Química 
buscamos várias fontes de recursos, inclusive na iniciativa 
privada, que nos deu bons retornos”. Ele conta com 
tamanha animação que até parece ter se transportado 
para “os velhos tempos”. O trabalho foi tanto que antes 
mesmo da criação do programa de iniciação científi ca na 
Universidade, o curso já tinha alunos pesquisando com 
remuneração, patrocinados por empresas.

Os esforços do corpo docente do curso renderam a 
criação, em 1990, do primeiro Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Química da Região Sul. “Nem mesmo as 
universidades federais ofereciam essa modalidade”, conta 
com orgulho.
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Daí pra frente o curso não parou. “Continuamos 
trabalhando, interagindo com outras universidades, 
recebendo alunos de todo o país e até do exterior”. O 
resultado disso foi a criação do doutorado, no ano 2000. 
Pensando no trabalho que desenvolveu em parceria com 
os colegas do curso, Nehemias reconhece satisfeito: “hoje 
somos um curso de excelência, com nota 6 na Capes”.

Em termos de trabalho, Nehemias admite que a UEM 
resume tudo o que ele fez na vida. O professor conta do 
carinho que sente pela Universidade por proporcionar 
oportunidades de desenvolver todas as atividades 
referentes à pesquisa e ensino com grande liberdade. Ele 
trabalhou em parceria com grandes empresas nacionais e 
nunca deixou de se envolver com a área industrial, para 
saber transmitir aos alunos a realidade do campo de 
trabalho além da Universidade.

Ainda elogiando a UEM, ele diz que mantém projetos 
com a Petrobrás, por exemplo, que são desenvolvidos em 
laboratórios instalados na Universidade, com recursos da 
própria estatal. “Essa interação é ótima, sempre temos 
equipamentos atualizados, de grande tecnologia”.

O convívio com a juventude, ano após ano, “dá mais vida” 
para o professor que já orientou mais de cinquenta alunos 
de mestrado e quase quarenta de doutorado. “Diferente 
de uma empresa, em que todos envelhecem juntos, eu 
não envelheci”. As relações com os discentes é signifi ca e 
se mantém ao longo dos anos, tano é que, anualmente, é 
feito um reencontro das primeiras turmas do curso. Nessas 
ocasiões, Nehemias encontra alguns de seus alunos que 
até já até se aposentaram.

São essas interações e experiências proporcionadas pela 
instituição que o fazem continuar trabalhando, mesmo 
com a oportunidade de se aposentar há muito tempo. 
“Falo isso com brilho nos olhos. Quando você faz o que 
você gosta, é feliz naquilo que escolheu como profi ssão”.

Ciente de que a merecida aposentadoria não deve estar 
muito longe, Nehemias rapidamente anuncia: “mas eu 
não vou parar!” Frase de quem ainda tem muitos novos 
projetos à vista.

“[...] hoje somos um curso de excelência, 

com nota 6 na Capes”.
“Falo isso com brilho nos olhos. Quando 

você faz o que você gosta, é feliz naquilo 

que escolheu como profi ssão”

[
[

] ]

O clique foi feito na Fazenda 
Experimental pelo fotógrafo 
Antônio Carlos Locatelli
A fotografi a resgata um pouco da história da 
UEM. Nela aparece Cosmo Alves de Souza, à 
esquerda da foto, que entre outras funções foi 
chefe da Garagem. Ao centro está Roberto, o 
primeiro motorista da Universidade, numa época 
em que não havia asfalto no câmpus e os carros 
tinham que enfrentar a combinação de chuva e 
lama. À direita está Sebastião Maria do Rosário, o 
primeiro vigilante contratado pela UEM, segundo 
registros da PRH. Cosmo e Sebastião já faleceram.N
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estabelecer alguns limites na rotina doméstica e familiar para não 
continuar trabalhando a todo vapor em casa e nos momentos de 
lazer. A saúde do trabalhador/a, em especial a dimensão da saúde 
mental, necessitam de outras vivências que não seja o trabalho.

O período de recesso é uma ótima oportunidade 
para retomar e criar vínculos extra-trabalho. Fazer 
atividades que não estávamos habituados, bem 
como retomá-las. Há os hobbies a pôr em práticas, 
nossas afi nidades e interesses que podem ser 
realizados. Os talentos esquecidos e aqueles ainda 
não descobertos. Um momento propício para 
reencontrar nós mesmos e outros vínculos.

Experimentar uma boa caminhada ou outros atividades físicas 
que tragam prazer e conforto, exercitar atividades manuais 
e artísticas, estar com as crianças de maneira mais intensa e 
fazermos juntos nossa “colônia de férias”, ler, tocar instrumentos, 
participar de atividades e ações sociais que geram alegria e 
reconhecimento. Momento também de se cuidar e cuidar melhor 
dos nossos familiares e amigos. Enfi m, o período de recesso é 
uma ótima oportunidade de lembrarmos que a vida é muito 
mais que o trabalho. O que faz muita gente ter difi culdades de 
aproveitar este tempo para descansar e relaxar.

Como aproveitar as férias coletivas para recarregar as 
baterias para o ano de 2019?
Os vínculos “além trabalho” são fundamentais para deleitar-
se nas férias. Contudo, a difi culdade está por vivermos uma 
rotina diária de trabalho, que sabemos ultrapassar a jornada 
de oito horas. Afi nal, estamos planejando de modo incessante 
atividades do trabalho. Pensando, elaborando e buscando 
resolver as demandas e desafi os diários em outros espaços, 

Entrevista com Daniele Almeida Duarte por Gabriela Pontes

Em época de fi nal de ano e véspera das férias coletivas, a entrevista 
desta edição aborda a função do recesso para a renovação das 
energias para 2019. Convidamos a professora Daniele Almeida 
Duarte, docente no curso de Psicologia e pesquisadora em 
Saúde Coletiva, para explanar sobre o assunto. Aproveite as dicas 
da especialista e desfrute suas férias:

Existem hábitos e atividades mais adequados para 
efetivamente descansar e relaxar durante o período de 
recesso? Se sim, quais são eles?
Após um ano atribulado, sobrecarregado não apenas nas 
atividades rotineiras de um/a servidor/a público que acumula 
tarefas, estamos também exaustos pelo cenário social, político 
e econômico que tomou conta do nosso país. As preocupações 
perante um presente e um futuro, que dizem respeito não 
somente à carreira, mas também obtermos condições para 
realizar as atividades com qualidade e alegria, ultrapassam nossa 
ação individual. Requer uma atenção dos agentes públicos e da 
sociedade para que haja a manutenção e desenvolvimento da 
universidade pública, gratuita, de qualidade e humana, como por 
exemplo, além de custeio sufi ciente, a reposição do assustador 
défi cit que temos em nosso quadro de pessoal. Requer também 
recursos materiais e condições estruturais adequadas para 
atender as demandas incessantes que nos chega dia a dia. Requer 
um coletivo e um espaço de convivência e trabalho respeitoso, 
colaborativo e solidário. Ou seja, por estes motivos, entre outros 
que cada um pode acrescentar, expressamos cansaço e tensão 
constantes para dar conta da rotina nesta Instituição.

Tendo isso em vista, o direito às férias, o período de repouso e 
lazer são fundamentais para cuidarmos da saúde. Os primeiros 
dias do recesso são uma espécie de “desaceleração” a se fazer. 
Um desligamento paulatino que cada um/a vai conseguindo aos 
poucos, encontrando suas estratégias e tempos. Convivemos tão 
intensamente com o trabalho que a jornada diária de oito horas 
não se desliga da noite para o dia. Deste modo, é fundamental 
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e lazer são fundamentais para cuidarmos 

da saúde.”

“... o período de recesso é uma ótima 

oportunidade de lembrarmos que a vida é 

muito mais que o trabalho.”[ [
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horas que trabalhamos diariamente e multiplique por um número 
de anos (expectativa de vida). Quanto da nossa vida está nessa 
atividade? Cada vez mais estamos vivendo um momento que a 
gente “vive para trabalhar”. Quero chamar a atenção para isso 
em três aspectos. O trabalho possui papel fundante no processo 
saúde-doença (adoecemos pelo trabalho, mas também no 
trabalho obtemos saúde); na constituição da identidade (como 
nos reconhecemos e como somos reconhecidos pelos outros); e 
fonte de subsistência (força de trabalho vendida para sobreviver 
e obter recursos materiais e imateriais).

O trabalho está repleto não somente de força muscular 
dispendida por um corpo em ação, do vigor cognitivo utilizado 
na realização das atividades, mas profundamente marcado  pelos 
afetos, os sentimentos e as emoções. Deste modo, ao pensar 
em descansar e aproveitar as férias, acaba sendo atravessado 
por estas vivências do trabalho que se estendem para dentro 
de casa. A refeição rápida feita no dia a dia. O atropelo das 
exigências e preocupações a serem realizadas. A aceleração 
das falas, dos diálogos muito abreviados dentro de casa com 
cônjuges e fi lhos/as. O uso dos celulares e computadores que 
se estendem até para uma beira de praia, para um momento de 
repouso. Desaprendemos o exercício da convivência comunitária, 
familiar e amorosa. O que geralmente acontece é o tempo de 
“férias” e “recesso”, para muitos trabalhadores/as, é continuar 
a trabalhar. Pôr em dia o que não se fez. E a vida vai passando. 
Vamos envelhecendo, adoecendo e esquecendo de viver dentro 
e, especialmente, fora do trabalho outras possibilidades de vida.

Penso que seria um grande desafi o, para muitos 
de nós, fazermos coisas simples, corriqueiras, onde 
estão as preciosidades da vida. Uma refeição mais 
vagarosa e compartilhada. Um passeio em um 
parque. Uma conversa tranquila, olho a olho, sem 
celular! A vida está nesse âmbito ordinário onde há 
o aroma do café coando. De uma brisa no rosto. De 
uma escuta amorosa do outro. De poder desabafar 
e confi ar a alguém parte da nossa vida.

Não há como não lembrar da obra prima do cineasta alemão Win 
Wenders, em Asas do Desejo, que busca retratar essa dimensão 
humana da existência, que colore a vida. Nesses gestos simples 
e com o outro, além trabalho, encontramos momentos para nos 
reabastecer e continuar a luta diária. A labuta após férias.

E, para fi nalizar, quero trazer uma luta a ser coletivizada nos nossos 
espaços de vida, ao retomarmos o ano de 2019. Uma busca pela 
saúde que se constrói tanto nos espaços coletivos, participativos 
e representativos (sindicatos dos trabalhadores, associações, 
conselhos e fóruns diversos), quanto no local onde retornaremos 
ao trabalho. Cuidar de si requer, de modo indispensável, cuidar 
do outro, do nosso colega de trabalho, da nossa Instituição. 
Poder conjuntamente reconstruir, na esfera local e conjuntural, o 
orgulho de ser servidor/a pública. De manter e ampliar os direitos 
constitucionais e do trabalho.

Estamos falando de um local de trabalho onde todos/as, em 
diferentes e importantes funções, sem diminuir o valor de 
nenhuma, atuam com políticas públicas de educação, que são os 
ingredientes para transformação e esperança de uma sociedade 
melhor. Vamos juntos, em 2019, cuidarmos do nosso cotidiano 
laboral, das relações diárias, aprendermos a trabalhar de modo 
mais compartilhado, solidário e respeitoso para lutarmos 
juntos por um espaço de vida e realização, que é e deve ser o 
trabalho. Cuidar dele e continuar a cuidar, também, da educação 
emancipadora e transformadora em nosso Paraná e no Brasil.

que se estendem para fora das paredes das salas de aula, dos 
laboratórios e escritórios. Chegamos até mesmo a sonhar a 
noite com conteúdos do trabalho, tamanhas exigências  que 
não são apenas cognitivas, mas afetivas e psicossociais. O 
trabalho mudou em suas exigências. As metas são ascendentes 
e na administração pública isso também tem se feito presente. 
Logo, a prontidão, vigilância e atenção dos/as trabalhadores/as 
são constantes, especialmente pelos motivos já mencionados 
anteriormente. O que acontece nesse cenário? As linhas entre 
dentro e fora do trabalho, esfera laboral e doméstica/privada são 
desfeitas. Misturam-se. A tecnologia também tem parte especial 
nisso, fi gurando entre as novas relações, conteúdos e vivências 
do/no trabalho. A instantaneidade, velocidade e intensidade 
do constante afazer foi aprofundado pelos novos meios de 
comunicação. Para ilustrar isso, como estamos assoberbados, 
a ponto de nem sabermos mais o que fazer, lembremo-nos do 
personagem Coelho Branco, de Lewis Carroll, em sua belíssima 
obra “Alice no País das Maravilhas”. O personagem dizia de 
modo atordoado e desesperado: “Ai! Aii! Ai!  Chegarei atrasado 
demais!”. Em seguida tira o seu relógio do bolso. Nós tiramos 
o celular! A vivência do tempo, na atualidade, comprimiu-se 
a ponto das pessoas dizerem que o dia precisaria se estender 
além das 24h. Caso se estendesse, não resolveríamos o 
problema da sobrecarga, pois estenderíamos ainda mais nossos 
afazeres, tornando a vivência do tempo sempre insufi ciente. E 
precisamos nos reaver nesse tempo! Tomar fôlego! Reabastecer 
de alegria, afeto e outras vivências. A família, os amigos ou 
mesmo os momentos de solidão renovadora, para se aquietar e, 
posteriormente, se reencontrar com a vida, são fundamentais.

Quando as atividades reiniciarem em 2019, como lidar com o 
possível estresse decorrente da rotina de trabalho?
Há uma dimensão de manejo do estresse que ultrapassa o foro 
íntimo e individual. Reconhecer as fontes de estresse, os estímulos 
adversos que estamos expostos e seus efeitos sobre nós é um 
passo fundamental. Nem todo estresse impele ao sofrimento 
e adoecimento, quando há possibilidades de lidar com este, 
com os focos estressores, não deixando esta pessoa exposta de 
modo incessante a um estímulo aversivo, sem ter condições de 
intervir neste. Aí estamos na dimensão social do estresse. Poder 
identifi cá-lo, situá-lo em um âmbito local e conjuntural e poder 
encontrar, conjuntamente, modos de atenuá-lo ou modifi cá-lo é 
um caminho inicial. No âmbito do trabalho seria reconhecer os 
riscos presentes ali e construir modos de trabalhar geradores de 
saúde. Nessa perspectiva coletiva de identifi car os problemas, 
reconhecer seus efeitos e buscar vias solucionadoras de curto, 
médio e longo prazo, todos ganham em qualidade de vida e 
trabalho, em relações interpessoais, em produtividade, em saúde 
e dignidade.

Como o descanso e o bom aproveitamento das férias colabora 
para a manutenção da saúde mental?
Os momentos produtores de vida, de sentido da existência, de 
bem-estar e alegria precisam ser construídos no dia a dia. Em 
nossas atividades, em nossas relações, em nossos espaços de 
convivência. Onde passamos a vida. Buscar a saúde mental, que 
é justamente uma busca, uma luta, um movimento incessante não 
deve ser pensado apenas no âmbito pessoal e interno. Devemos 
considerar o externo, o social, onde se fazem as exigências da vida, 
como o lugar do trabalho. Deve ser também ali, pois em torno 
dessa atividade nossa vida transcorre. Faça as contas da média de 
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A ASC lançou o Guia de Fontes na versão on-line. Além 
de facilitar as atualizações e inclusões, ele traz ferramenta 
de busca, que pode ser feita pelo nome do pesquisador ou 
pelo assunto desejado.

O Guia de Fontes tem como proposta central contribuir 
para o crescimento da divulgação da UEM e dos projetos 
aqui realizados. A ideia é que a publicação reúna o maior 
número possível de pesquisadores da instituição, áreas de 

expertise, contatos e experiências em pesquisa e extensão.

Para atingir esse patamar é essencial que os pesquisadores 
façam o cadastro. É fácil e rápido. Basta acessar a página 
http://www.cpr.uem.br/index.php/guiadefontes

Vale lembrar que esse tipo de publicação é prática comum 
em instituições de grande porte como a UFPR, USP, UFSC, 
UFRN que disponibilizam esse tipo de serviço.
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Dois Brasis

O grupo Dois Brasis, com a participação de quatro convidados, 
apresentará o Tributo aos Menestréis, no Teatro Barracão, 
às 20 horas do dia 16 de dezembro. Nomes como Elomar 
Figueira de Mello, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai serão 
homenageados por meio da música.
Os ingressos podem ser adquiridos no Café Literário, na Rua 
Prof. Lauro Werneck, 1.023, e no Centro Musical Villa-Lobos, 
na Rua Floriano Peixoto, 921. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (44) 99920-4960.

Em janeiro não haverá edição do #NossaUEM, que volta a 
ser publicado, normalmente, a partir de fevereiro do próximo 
ano. Aproveitamos para convidar a comunidade universitária a 
participar do #Nossa UEM com envio de sugestões de pauta, 
por exemplo. 

Na oportunidade, desejemos a todos um Natal cheio de alegrias 
e que as luzes do Ano Novo brilhem durante os 365 dias de 2019.

O livro com os fatos marcantes da Associação será lançado 
no dia 14 de dezembro

A Associação de Docentes da UEM (Aduem) convida para o 
lançamento do livro Aduem 40 anos 1978 – 2018, marcado para 
o dia 14 de dezembro, às 19h30, no auditório Nadir Cancian, na 
sede da associação.
Com publicação pela Sinergia Casa Editorial, o memorial é 
resultado de um trabalho conjunto do professor Reginaldo 
Benedito Dias, do Departamento de História da UEM, e do 
jornalista Dirceu Herrero Gomes.
A sede da Aduem fi ca na Rua Itamar Orlando Soares, 305, Jardim 
Universitário.

Thanksgiving by ILG

O ILG promoveu o ThanksGiving day, evento cultural, realizados 
nos dias 21 e 22 de novembro com  a participação de todos 
alunos e servidores do setor. A proposta foi apresentar, através 
de atividades lúdicas e criativas, o valor histórico desta data 
para a cultura norte-americana. E desse modo disseminar os 
costumes de outros países, bem como seus idiomas.

Meditação Transcendental na UEM

No dia 27 de novembro, o reitor Julio Damasceno fez uma 
visita à  ALEP (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná). 
Na oportunidade ele discutiu sobre as bases de um projeto de 
promoção à saúde usando práticas de meditação transcendental.
Vale lembrar que em maio do ano passado foi realizada uma 
palestra na UEM sobre o tema, abordando os benefícios da 
prática, que tem sido utilizada como terapia complementar 
no tratamento de várias doenças, além de favorecer o alívio 
das tensões e do estresse. A conferência foi uma iniciativa do 
Projeto Tabagismo, coordenado pelo professor Celso Conegero, 
em parceria com a Associação Internacional de Meditação 
Transcendental.
Na época, Conegero adiantou que a palestra seria o passo 
inicial de um projeto a ser oferecido para a comunidade 
universitária da UEM. A expectativa é que isto se concretize 
no primeiro semestre do ano que vem. Segundo ele, há um 
termo de convênio entre a UEM e a Associação Internacional de 
Meditação Transcendental em tramitação. “A partir da assinatura 
desse convênio poderemos regulamentar as atividades do 
projeto de meditação transcendental dentro da Universidade”, 
explica Conegero, adiantando que os modelos já estão sendo 
discutidos com setores da Universidade.
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