N. 41 | JUNHO 2018

UFPR É A ÚNICA PARANAENSE ENTRE AS MELHORES
UNIVERSIDADES DO MUNDO SEGUNDO O CENTER FOR
WORLD UNIVERSITY RANKING
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UFPR É A ÚNICA PARANAENSE ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES
DO MUNDO SEGUNDO O CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKING
Situada em décimo lugar entre
as brasileiras, a UFPR é a única
universidade do Paraná incluída no
ranking.

A Universidade Federal do Paraná
é uma das 20 instituições de ensino
superior brasileiras incluídas entre
as melhores do mundo pelo Center
for World University Ranking
(CWUR), organização de pesquisa
e consultoria educacional que
elabora o ranking anual desde 2012.

No ranking geral, formado por mil
universidades do mundo todo, a
UFPR subiu 229 posições em relação a 2017, passando da 938ª para
a 709ª posição. A universidade é a
436ª em resultados de pesquisa e a
657ª em qualidade de publicações.
Para elaborar o ranking o CWUR
leva em conta dados relacionados
a qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, relevância,
impacto e influência das pesquisas
desenvolvidas na instituição.

Outros rankings
A UFPR também está bem
posicionada em outras listas que
buscam classificar a qualidade das

“NO RANKING GERAL,
FORMADO POR MIL
UNIVERSIDADES
DO MUNDO TODO,
A UFPR SUBIU
229 POSIÇÕES EM
RELAÇÃO A 2017”
universidades, como o Ranking
Universitário da Folha, que coloca a
Federal paranaense como a melhor

instituição do ensino superior do
estado e a 8ª do País, ocupando
o 4º lugar nacional quando o
assunto é “inovação”, com um
aproveitamento de 97,75%.
Outro ranking que atesta a qualidade dos cursos ofertados pela
UFPR é o do Guia do Estudante da
Editora Abril – 2017, que classificou
15 cursos da instituição com cinco
estrelas, 37 cursos com quatro
estrelas e 14 cursos três estrelas. Ao
todo foram avaliados 66 cursos da
instituição.
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Orquestra Filarmônica da UFPR apresenta Concerto em
Homenagem aos 340 anos de Vivaldi

Palestra de Nannete Blitz Konig, sobrevivente do
Holocausto, terá transmissão ao vivo

O Ensemble de Cordas da Orquestra Filarmônica Universidade
Federal do Paraná apresenta, nos dias 11 e 20 de junho o Concerto
em Homenagem aos 340 anos de Vivaldi. O músico e compositor
veneziano compôs 770 obras e tornou-se conhecido do grande
público com os quatro concertos para violino e orquestra “As
Quatro Estações”.

A TV UFPR vai transmitir ao vivo a palestra da autora do
livro “Sobrevivi ao Holocausto”, Nanette Blitz Konig, que
acontecerá no dia 19 de junho no Teatro da Reitoria. Nanette
é conhecida por ter sido amiga da escritora judia Anne Frank,
morta no campo de concentração Bergen-Belsen. A atividade
é promovida pelo projeto da UFPR “Aprendendo a Conviver”,
que oferece capacitação para professores da rede básica sobre
o reconhecimento e o enfrentamento de situações de bullying e
violência.

Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>

CONTINUA >>>
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Projeto financiado pelo Instituto Serrapilheira organiza
conferência internacional de astrofísica

Progepe promove palestra sobre riscos da
automedicação

O projeto “A Dinâmica de Raios Cósmicos de Altas Energias e
Buracos Negros”, coordenado no Setor Palotina pela professora
Rita de Cássia dos Anjos, do Departamento de Engenharias e
Exatas, está à frente da organização da conferência internacional
Buracos Negros como Baterias Cósmicas (BHCB 2018), que será
realizada em Foz do Iguaçu de 12 a 15 de setembro. O objetivo
do evento é apresentar e discutir recentes descobertas e teorias
da área de fenômenos de alta energia associados à dinâmica de
raios cósmicos e buracos negros. O prazo para inscrições e para
submissão de trabalhos é 15 de julho”.

Os riscos e as consequências da automedicação serão o tema da
primeira palestra do ciclo “Conversando sobre Saúde”, que a PróReitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) inicia no próximo dia 14.
A palestrante convidada é a professora Ana Carolina Melchiores,
do Departamento de Farmácia da UFPR. A palestra é destinada
a servidores técnicos e docentes da universidade. A organização
do ciclo é da Gerência de Promoção a Saúde da Progepe, ligada à
Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor (CAISS).

Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>
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NOTAS

Setor de Ciências Exatas comemora 80 anos
O Setor de Ciências Exatas (SCE) da UFPR celebrou seus 80
anos. Foi em 1938 que a UFPR recebeu os primeiros cursos na
área de exatas, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná (Fafi), que, por meio do Departamento
de Ciências, abrigava os cursos de Química, Matemática e Física.
A data foi lembrada em uma cerimônia no auditório do Departamento de Química, no Politécnico. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a qualidade do ensino e da pesquisa no
Setor, com reconhecimento nacional e internacional.

Nova direção do Centro de Estudos do Mar toma
posse
O Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR, em Pontal
do Paraná, tem nova direção. Os professores Talal Suleiman
Mahmoud e Alexandre Bernardino Lopes assinaram o termo de
posse na semana passada. O mandato vai até 2022.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Projetos do Setor Palotina conquistam prêmios em
Feira de Inovação

Estudante indígena da UFPR é protagonista de
documentário

Dois projetos do Setor Palotina foram premiados na 1ª
Technovação – Feira de Inovação de Cascavel – e 10ª Feira
Internacional de Ciências Aplicadas, Invenções, Inovação e
Negócios – Innovacities. Coordenado pela professora Aline
Marchese, com a colaboração dos professores Alessandro
Jefferson Sato e Fabiano BisinellaScheufele e dos alunos do
Grupo de Pesquisa em Tecnologias para Horticultura (GPTHOR),
o projeto “A batata-doce como matéria-prima para bioetanol”
conquistou a 2ª colocação na categoria Inovação Tecnológica. A
iniciativa busca aprimorar os estudos sobre a batata-doce, que
além de fonte alimentar, também apresenta potencial como uma
das culturas mais promissoras para a produção de bioetanol.

Um jovem indígena da etnia Kaiwá que cursa Odontologia na
UFPR, é o personagem principal do documentário “Euller Miller
entre dois mundos” lançado recentemente na mostra Olhar de
Cinema – Curitiba Int’lFilm Festival. O documentário mostra o cotidiano do jovem que sai da sua pequena aldeia para frequentar
uma universidade pública na populosa Curitiba. Financiado pelo
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro
(PRODAV), o longa-metragem será transmitido em breve nas TVs
púbicas.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
ALUNOS DE DESIGN CRIAM LIVROS INFANTIS ADAPTADOS A
CRIANÇAS SURDAS OU COM BAIXA VISÃO
Alunos da graduação em Design
Gráfico da UFPR adaptaram dez
livros para crianças em fase escolar
com baixa visão ou com surdez.
Criadas durante uma aula da
disciplina optativa de “Livro Infantil
Adaptado”, as obras serão doadas
a escolas da capital que oferecem
educação inclusiva.
Além de terem sido elaborados
conforme orientações de estudos
da área, os livros foram testados nas
escolas, de forma que seus recursos
pudessem refletir a expectativa dos
pequenos.

Outra orientação para a produção
das obras foi a preferência por histórias da cultura brasileira. Assim,

“AS OBRAS EXPLORAM
RECURSOS QUE
AJUDAM A DESPERTAR
O INTERESSE DAS
CRIANÇAS. POR
EXEMPLO, TEXTURAS,
CORES E CONTORNOS
FORTES PARA AS
CRIANÇAS COM BAIXA
VISÃO.”
a maioria das histórias é baseada

em lendas do folclore nacional e
histórias originais. Dos dez livros,
seis são voltados a crianças surdas
e, o restante, a crianças com baixa
visão.
As obras exploram recursos que
ajudam a despertar o interesse das
crianças. Por exemplo, texturas,
cores e contornos fortes para as
crianças com baixa visão. Para as
crianças surdas, expressões bem
marcadas nas ilustrações de personagens e vocabulário adaptado
às palavras da Língua Brasileira de
Sinais (Libras).
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PERFIL
MARINA DE ALMEIDA: “A GENTE NUNCA APRENDE TANTO COMO
QUANDO ENSINA”
a distância que essa professora, hoje
aposentada, ficou mais conhecida na
UFPR. Seu trabalho contribuiu para
tornar a universidade uma referência
nacional na área, e fez com que
Marina fosse uma das homenageadas
na celebração dos 105 anos da universidade.

A portuguesa Marina Isabel Mateus
de Almeida chegou ao Brasil na adolescência. Anos depois, levada por
sua paixão pelos animais, tornou-se
médica veterinária. Mas foi como
coordenadora da área de educação

Marina de Almeida formou-se em
Medicina Veterinária na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ). Mas o mesmo amor que a
levou a escolher o curso acabou afastando-a da profissão. “Para ser um
profissional da área é preciso ter um
distanciamento em relação ao paciente – e eu não conseguia. Acabava
me envolvendo emocionalmente com
os animais”, lembra. Ainda clinican-

do, Marina cursou o mestrado em
Melhoramento Animal, que reforçou o
fascínio por genética, nutrido desde a

graduação. Para mim isso foi uma
descoberta, porque quando entrei
na universidade eu jamais pensei que
viria a ser professora. Eu me descobri
no magistério”, conta.

“EU DESCOBRI QUE
GOSTAVA MUITO DE
ENSINAR QUANDO,
AINDA COMO ALUNA,
COMECEI A ATUAR
COMO MONITORA, NA
GRADUAÇÃO.”

Marina transferiu-se para Curitiba
em 1992. “Eu conheci a cidade e me
encantei. Conheci a UFPR e decidi
que eu queria vir para cá”, relembra.
No mesmo ano ela ingressou no
Departamento de Genética, como
professora do quadro efetivo, e permaneceu na UFPR até aposentar-se,
em 2012. Foram 20 anos dedicados
ao ensino, à pesquisa e à extensão.

graduação. Fez doutorado e tornouse professora e pesquisadora:
“Eu descobri que gostava muito de
ensinar quando, ainda como aluna,
comecei a atuar como monitora, na

Apesar do fascínio por genética, uma
das maiores contribuições de Marina
para a UFPR está em outro ramo, o
da Educação a Distância (EaD):.

CONTINUA >>>
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PERFIL
“O que melhor caracteriza um
professor é a vontade de aprender.
Mais ainda do que ensinar”, acredita
Marina. Foi na sua busca constante
por atualização que ela teve contato
com a educação a distância – uma
modalidade que, ainda que historicamente antiga, no Brasil é recente
como ferramenta de educação e
ainda não alcançou todo o seu potencial.
Após realizar alguns trabalhos
relacionados ao antigo Núcleo de
Educação a Distância (NEAD), hoje
Coordenação de Integração de
Políticas de Educação a Distância
(Cipead), surgiu o convite, em 2004,
para que Marina assumisse a coordenação da unidade.

Nesse período a UFPR começou a
ampliar sua atuação na EaD e firmar
parcerias que perduram até hoje,
como com a Universidade Aberta do
Brasil (UAB), que intermedeiam os
dois cursos de graduação oferecidos
na modalidade a distância na UFPR.
Além do reconhecimento pelo
trabalho gerencial com objetivo
pedagógico, Marina conta que era
realizador ver estudantes que nunca
haviam estado nas estruturas físicas
da UFPR formando-se como alunos
da mais antiga universidade do País
e sentindo orgulho de pertencer à
nossa comunidade acadêmica.
“Se há uma coisa que eu devo à
UFPR, que ajudou a me moldar
como indivíduo, é a capacidade de

crescer, de aprender. Cheguei na
Universidade me considerando uma
profissional pronta, com mestrado,
doutorado. Mas aprendi muito mais
aqui do que em qualquer outra instituição, pelas experiências que passei.
A gente nunca aprende tanto como
quando ensina”, afirma.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
Ampliar a internacionalização é,
sem dúvida, condição para as universidades que buscam incrementar
seus níveis de excelência no mundo
globalizado em que vivemos. Na
UFPR, fortalecer esse processo está
entre as prioridades da nossa gestão. E temos trabalhado bastante
para isso – não apenas recebendo
missões de instituições estrangeiras,
como também participando de
eventos importantes para a troca de
experiências e abertura de diálogo
com as principais universidades do
mundo.
No fim de maio, participei na tradicional Universidade de Salamanca,
na Espanha, do IV Encontro
Internacional de Reitores Universia.
É simbólico que este evento tenha
ocorrido na quarta universidade
mais antiga do mundo, no ano em

que ela completa oito séculos. O
cenário onde nos reunimos evoca,
de alguma forma, a permanência do
conhecimento como o maior dos
bens que podemos legar às novas
gerações.
É um processo profundamente
impactado, nas últimas décadas,
pela tecnologia. Por isso parte
dos debates no encontro tratou
de como formar e aprender num
mundo digital. As discussões seguiram outros dois eixos centrais: a
contribuição das universidades para
o desenvolvimento social e territorial; e o paradigma da pesquisa na
universidade.
Além do debate em torno desses
temas fundamentais, o encontro
foi uma oportunidade para a troca
de experiências e a abertura de
canais de diálogo com instituições

de vários países. Estavam presentes
mais de 500 reitores. Só do Brasil
foram cerca de 120, boa parte de
universidades públicas federais.
Da Espanha, fui à França, para uma
aproximação importante com a
Universidade de Paris I PantheónSorbonne – complementada na
semana passada com a visita à
UFPR de uma comitiva da instituição francesa, para a discussão de
novos acordos de cooperação com
a nossa universidade.
A UFPR esteve presente ainda
no encontro da Associação
Internacional de Educadores
(NAFSA), realizado na cidade de
Filadélfia, nos Estados Unidos. Este
encontro – no qual fomos representados pelo diretor da Agência
UFPR Internacional, professor André
Duarte – é sempre uma excelente

oportunidade para discutir parcerias
acadêmicas e renovar contatos e
acordos já estabelecidos.
Por fim, esta semana nossa vice-reitora, a professora Graciela Bolzón
de Muniz, está em Córdoba, na
Argentina, representando a UFPR
na III Conferência Regional de
Educação Superior (CRES 2018),
que reúne representantes de universidades e governos nacionais
para debater formas de fortalecer
as instituições de ensino superior da
América Latina e do Caribe.
Todos esses encontros são como
sementes que, não tenho dúvidas,
frutificarão num futuro muito promissor para a UFPR.

Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor

Sucom-Superintendência de Comunicação e Marketing UFPR
(41) 3360-5007 / jornalismo.sucom@ufpr.br
Envie sua sugestão de pauta para a nossa equipe.

