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UFPR tem 80% dos cursos avaliados como “excelente”
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UFPR tem 80% dos cursos avaliados como “excelente” ou
“muito bom” pelo Guia do Estudante

A Editora Abril divulgou o ranking
de melhores cursos superiores
brasileiros em seu tradicional Guia
do Estudante. A Universidade
Federal do Paraná teve 20 cursos

considerados cinco estrelas,
cinco a mais do que em 2017:
Agronomia (Bacharelado); Ciência
da Computação (Bacharelado);
Ciências Sociais (Bacharelado);
Educação Física (Bacharelado);
Engenharia Cartográfica e de
Agrimensura (Bacharelado);
Engenharia Civil (Bacharelado);
Engenharia Florestal (Bacharelado);
Engenharia Industrial Madeireira
(Bacharelado); Geografia
(Bacharelado); Geografia
(Licenciatura); Gestão da
Informação (Bacharelado);
História (Licenciatura); Informática
Biomédica (Bacharelado);

Letras (Bacharelado); Letras
(Licenciatura); Matemática
(Licenciatura); Medicina
Veterinária (Bacharelado);
Música (Licenciatura); Química
(Bacharelado);
A classificação é feita com base em
um questionário preenchido pelo
coordenador de cada graduação,
além do conhecimento prévio
que o avaliador da editora possui
sobre a faculdade que vai analisar.
A avaliação é feita por conceitos:
excelente (cinco estrelas), muito
bom (quatro estrelas), bom (três
estrelas), regular, ruim e “prefiro

não opinar”. Além disso, a própria
avaliação do Guia nos cinco últimos
anteriores influencia.
Além desses, a UFPR teve 33 cursos considerados quatro estrelas
e 15 cursos três estrelas. Nenhum
curso da instituição foi avaliado
com regular, ruim ou “prefiro não
opinar”. No total 68 cursos da instituição foram avaliados.
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UFPR vai comemorar seus 106 anos em
solenidade no dia 19 de dezembro

UFPR vai sediar Reunião Regional de
Paleontologia

A Universidade Federal do Paraná realiza no
dia 19 de dezembro uma sessão pública do
Conselho Universitário para celebrar seus
106 anos de história. A solenidade é aberta a
toda a comunidade universitária e acontece
às 19 horas, no Teatro da Reitoria. Durante a
sessão, será lançado o selo comemorativo do
aniversário da UFPR, com a imagem do brasão
da instituição.

A UFPR vai sediar, de 13 a 15 de dezembro,
a edição 2018 da Reunião Regional de
Paleontologia dos estados do Paraná e Santa
Catarina, evento conhecido como PALEO PR/
SC. Promovida pela Sociedade Brasileira de
Paleontologia, a reunião tem como objetivos
a integração da comunidade paleontológica
regional e a divulgação dessa ciência que
estuda os fósseis.

Projeto de extensão lança
financiamento coletivo para publicar
livro de filosofia para crianças
Estão disponíveis os editais para seleção
de doutorado e pós-doutorado na área
da enfermagem, pelo Programa de PósGraduação em Enfermagem (PPGENF –
UFPR). As inscrições já estão abertas. Os
cursos começam no segundo semestre de
2018.
Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>

Para mais informações acesse>>
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NOTAS
Reitor Ricardo Marcelo assume
vice-presidência do Instituto Latino
Americano de Historia del Derecho

Aprovada a Política de Governança,
Integridade, Riscos e Controles
Internos

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca,
tomou posse esta semana como vice-presidente do Instituto Latino Americano de HistoriadelDerecho (ILAHD), associação acadêmica
que tem como objetivo discutir e difundir temas ligados à pesquisa sobre a história jurídica da região. A indicação e a posse ocorreram
durante o VII congresso da entidade, em Puebla, no México.

O Comitê de Governança, Riscos e Controles
Internos da UFPR aprovou a Política de
Governança, Integridade, Riscos e Controles
Internos, que tem por objetivo formalizar as
ações que visam o accountability institucional
– prestação de contas que visa à transparência
e responsabilização na esfera administrativa.
Além disso, foi também aprovado o Plano de
Integridade da UFPR, que integra esta política.

Hospital Escola da UFPR inaugura
novo Centro Administrativo
O Complexo Hospital de Clínicas (CHC)
da UFPR inaugurou seu novo Centro
Administrativo, que reúne a Divisão
Administrativa Financeira e a Divisão de
Gestão de Pessoas e amplia o Setor de
Suprimentos. Desde a fundação do HC, em
1961, até abril de 2016, o espaço abrigava a
lavanderia do hospital. Com o processo de
terceirização, os serviços passaram a ser
realizados fora da instituição, gerando uma
economia direta de 50% em todo processo e liberando espaço para o novo Centro
Administrativo.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
Professor de Medicina Veterinária publica livro sobre novas
tecnologias para controle de parasitos de bovinos
rodada de discussão. O evento foi or-

estimule o uso de estratégias para

cia dos parasitos contra múltiplos

ganizado pelo Sindicato dos Médicos

manter a saúde animal, criando um

produtos. Assim, novas informações

Veterinários do Paraná (Sindivet) e

ambiente que equilibre controle pa-

devem chegar aos técnicos, para

pela editora Appris. O livro já está

rasitário e a sustentabilidade do am-

que tenham em mãos técnicas que

disponível para venda em livrarias no

biente, em propriedades modernas

priorizem o estado sanitário do reba-

formato impresso e em e-book.

e mais resilientes. O tema é bastante

nho, com informações atuais e com

A publicação da obra, escrita em

discutido em disciplinas com a Global

base científica.

inglês, tem o objetivo de aproxi-

Health, coordenada por Molento na

O desenvolvimento de produ-

mar profissionais que atuam na pe-

UFPR.

tos antiparasitários é lento e caro

cuária das novas técnicas de controle

A obra descreve como a ocorrência

e novos lançamentos são cada vez

parasitário. São 14 capítulos, com

de infecções por endoparasi-

mais raros, explica Molento. Desta

mais de 20 autores de 13 países dife-

tos pode comprometer a qualidade

forma, jovens profissionais devem ser

rentes. Os capítulos foram divididos

de vida dos animais de fazen-

alertados sobre a difícil situação da

com autores renomados e trazem as

da. Tradicionalmente, o controle

resistência e instruídos a utilizar

mais recentes novidades científicas,

de tais enfermidades é realizado

técnicas que promovam a melhoria

sendo que algumas destas técnicas já

utilizando medicamentos antipa-

da qualidade de vida dos animais e a

estão sendo aplicadas no Brasil e no

rasitários em todos os animais do

sustentabilidade da cadeia produtiva.

mundo, com excelente repercussão.

rebanho. Entretanto, de acordo

ocorreu no auditório do Senac em

O professor Molento e seu coeditor,

com Molento, esta orientação técni-

Curitiba, com uma palestra proferida

Jim Miller, da Universidade de

ca está ultrapassada, principalmente

pelo professor, seguida de uma

Louisiana, esperam que a leitura

após a determinação de resistên-

O professor do Departamento
de Medicina Veterinária da UFPR
Marcelo Beltrão Molento acaba de
lançar o livro “Novel Approaches to
The Control of Helminth Parasites
ofLivestock” (Novas Tecnologias Para
o Controle dos Helmintos Parasitos
de Bovinos). O evento de lançamento

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

