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Ranking aponta UFPR como a melhor universidade do
Paraná e a 36º na América Latina.
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SEMANA UFPR
Ranking aponta UFPR como a melhor universidade do
Paraná e a 36º na América Latina.
a a 36ª instituição do continente e a
mais bem posicionada do Paraná. No
ranking de 2017, a universidade estava
no grupo das instituições que conseguiram notas equivalentes às posições 51ª a 60ª. No apanhado geral,
a UFPR aumentou as notas de uma
faixa de 38.9 a 42.3 para 59.4.

Com avanços em quatro dos cinco
conceitos em relação à edição anterior, a UFPR ganhou posições
na edição 2018 do Times Higher
Education (THE) Latin America
University Rankings. No conceito
geral, a universidade aparece como

O ranking é elaborado pela THE
DataPoints, uma plataforma líder
mundial em informação sobre ensino
superior e pesquisa, em parceria
com a editora Elsevier. No ranking de
2018, foram avaliadas 129 instituições
públicas e privadas de ensino superior da América Latina. Para compor
a nota geral, são analisados cinco
grandes campos: ensino (o ambiente
de aprendizagem); pesquisa (volume,

financiamento e reputação); citações
(influência na pesquisa); perspectiva
internacional (docentes, estudantes e
pesquisa); e rendimento para a indústria (transferência de conhecimento).
No ranking continental, as oito
melhores universidades em “ensino”
são brasileiras e públicas, assim como
as três melhores em pesquisa. Na
nota geral, as três melhores do país
também são universidades públicas
do Brasil.
Considerando apenas as 68 universidades federais brasileiras, a UFPR
ocupa a 10ª posição.
O maior desenvolvimento da UFPR
ocorreu em “pesquisa”. A nota subiu
de 47.2 para 76.2. Nesse quesito, a
universidade ficou entre as 24 mais

bem avaliadas na América Latina em
2018 e é a 14ª no Brasil.
Outro critério em que a nota da UFPR
aumentou foi “ensino” — de 43.0 para
68.0. A universidade é a 27ª no continente e a 16ª no país nesse aspecto
na avaliação de 2018, que considera
fatores como reputação e taxa de
docentes com doutorado.
A UFPR também melhorou a nota
nos critérios “citações” (de 31.0 para
33.5) e “rendimento para a indústria”
(de 34.8 para 35.3).
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Inscrições abertas para o XV Simpósio
do PPGECO

Worskhop sobre Geologia acontece
nos dias 3 e 4 de setembro

Acontece entre os dias 12 e 14 de setembro o
XV Simpósio do Programa de Pós-Graduação
em Ecologia e Conservação (PPGECO) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR). O
evento tem o intuito de promover a integração
entre alunos e professores do programar e
avaliar as pesquisas em andamento por meio
de apresentações dos estudantes.

O Departamento de Geologia da UFPR e a
Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo
Paraná – promovem nos dias 3 e 4 de
setembro o workshop “Elementos do Grupo
da Platina em Províncias Basálticas”. O evento
tem o objetivo de atualizar a comunidade de
geocientistas sobre tema relevante na área e
acontece no Centro Politécnico.

UFPR recebe V Congresso Brasileiro de
Estudos Organizacionais – de 20 a 22
de agosto
Nos dias 20, 21 e 22 de agosto acontecerá no
campus Botânico o V Congresso Brasileiro
de Estudos Organizacionais. O evento é uma
iniciativa da Sociedade Brasileira de Estudos
Organizacionais (SBEO) e da UFPR. As
inscrições já estão abertas.

CONTINUA >>>
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III Simpósio de Métodos Numéricos
em Engenharia aceita submissão de
artigos, resumos e minicursos

10º Encontro de Pesquisa em
Comunicação abre inscrições para
trabalhos e ouvintes

Os interessados em submeter artigos
completos e resumos expandidos ao III
Simpósio de Métodos Numéricos em
Engenharia (SMNE) têm até o dia 15 de
agosto para fazê-lo. O evento acontecerá
entre os dias 24 a 26 de outubro no Centro de
Estudos em Engenharia Civil Professor Inaldo
Ayres Vieira (CESEC), localizado no Centro
Politécnico da Universidade Federal do Paraná
(UFPR).

O 10° Encontro de Pesquisa em Comunicação
(Enpecom) está recebendo submissões de
trabalhos até o dia 10 de agosto. Inscrições
para ouvintes também estão abertas e vão até
10 de setembro. O evento é organizado pelo
Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social da UFPR, em parceria com o Grupo
de Pesquisa em Comunicação e Participação
Política (COMPA).

PRAE promove oficina para discutir
bem-estar emocional na universidade
“Você se sente bem emocionalmente na
Universidade? ”. A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE) da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) promoverá uma oficina de
extensão universitária para discutir o assunto.
No dia 6 de agosto haverá dois encontros, um
das 9h às 12h na Reitoria e outro das 14h às
17h no Centro Politécnico. No dia 7 a reunião
acontece no Campus Agrárias das 14 às 17h. O
Campus Botânico fecha o ciclo da oficina no
dia 9 das 14h às 17h.

CONTINUA >>>

SEMANA UFPR | 30 JUL 2018

Designer Ana Brum dá palestra sobre estratégia e
oportunidades
A designer Ana Brum, diretora técnica do Centro Brasil Design
(CBD), faz na próxima sexta-feira, dia 3 de agosto, uma palestra
sobre “Design: Estratégia e Oportunidades”. A iniciativa é do
projeto de extensão Pensar e Fazer o Design, do Departamento
de Design. Ana Brum tratará de possibilidades para empresas
se destacarem por meio da inovação e do design. A palestra
começa às 11 horas, no Anfiteatro 800 (8.º andar do Edifício D.
Pedro I – R. General Carneiro, 460, Centro, Curitiba)

14ª Semana da Entomologia
A 14ª Semana da Entomologia, promovido pelo Programa
de Pós-Graduação em Entomologia, ocorrerá entre
os dias 13 e 17 de agosto. O objetivo do evento é e
acompanhar os projetos desenvolvidos no PPG e discutir
sobre o tema. Neste ano, além das apresentações orais
dos mestrandos e doutorando e o acompanhamento oral
dos doutorandos, o evento contará com um concurso
de vídeo de divulgação científica: “Entomologia em
6 minutos”, com o objetivo de divulgar os projetos
conduzidos pela Pós-Graduação.
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NOTAS
Alunos de Gestão da Informação criam projetos para
melhorar o 156 da Prefeitura de Curitiba

UFPR terá curso em parceria com Escola de Saúde
Pública de Harvard

Concluída no fim de junho, uma disciplina obrigatória do bacharelado em Gestão de Informação resultou em 13 projetos para melhorar a Central de Atendimento (156) da Prefeitura de Curitiba,
que recebe demandas da população por serviços públicos municipais. Ao longo do semestre, 37 alunos tiveram a tarefa de perceber pontos passíveis de melhoria e aprimoramento em diversos
aspectos da central, como a divulgação dos serviços, os métodos
de atendimento e a acessibilidade. Para isso, usaram conhecimentos teóricos da área e tecnologias como programação e geolocalização.

O retorno de doenças que estavam eliminadas, o aumento da
mortalidade infantil e da desnutrição, assim como a sobrecarga
financeira para os municípios, são alguns dos problemas
resultantes dos sucessivos cortes de recursos da União
para o sistema de saúde brasileiro, segundo a professora e
pesquisadora Marcia Castro, da T. H. Chan SchoolofPublic Health
da Universidade de Harvard.Além do painel organizado pelo
PPGD, a presença de Marcia na UFPR também tem relação com
parcerias acadêmicas que a universidade firmará com a Escola de
Saúde Pública de Harvard. Uma delas é o curso de especialização
em saúde global, que deve ter edital lançado em setembro, com
início de aulas em 2019.

CONTINUA >>>
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NOTAS
Parceria entre PPGInf e universidade canadense
fortalece o conhecimento científico
O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGInf) da
UFPR, por meio do Núcleo de Redes Avançadas e Redes sem
Fio (NR2) e do Centro de Ciência de Segurança Computacional
(CCSC), deu mais um passo na consolidação da parceria de pesquisa e mobilidade acadêmica com a Universidade de Ottawa
(Canadá). Laboratórios das duas instituições atualmente colaboram em projetos de mobilidade acadêmica e atividades científicas.A parceria de pesquisa evoluiu e, no momento, as instituições
colaboram principalmente no projeto “EmpoweringSmart Mobile
Devices for Real-Time Health Analytics”.

Quatro projetos da UFPR são selecionados para
programa de empreendedorismo AcademicWorking
Capital
A quarta edição do AcademicWorking Capital – programa de
empreendedorismo universitário promovido pelo Instituto Tim –
selecionou quatro projetos da Universidade Federal do Paraná.
Os projetos são fruto de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
na área de solução tecnológica ou de inovação de estudantes de
Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Os projetos selecionados
foram: NextCam; Avalie; SmartAging; e Habitações Modulares para
Campo. Os universitários selecionados recebem acompanhamento,
orientação de negócios e recursos financeiros para transformar
sua ideia em um produto ou negócio.
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NOTAS
Caravana da Qualidade de Vida atenderá servidores
na Reitoria nesta quinta-feira

Concurso de fotos sobre os 60 anos do Complexo da
Reitoria recebe inscrições até 10 de agosto

A Caravana da Qualidade de Vida Asufepar/UFPR estará no hall
de entrada da Reitoria nesta quinta-feira, dia 2 de agosto, das
8h30 às 17h. Os servidores que passarem pelo local terão orientações sobre saúde, ginástica laboral, medições de pressão arterial e Índice de Massa Corporal, testes de glicemia e massoterapia.
A Caravana teve início no mês de junho, no Centro de Estudos
do Mar e Setor Litoral, e a partir de agosto percorrerá os diversos
setores da universidade, sempre nas segundas quintas-feiras de
cada mês.

Alunos e servidores da UFPR (da ativa ou aposentados) que
gostam de fotografar têm até o dia 10 de agosto para se
inscreverem no concurso lançado pela universidade para celebrar
os 60 anos do Complexo da Reitoria. Podem concorrer imagens
que retratem o dia a dia, os espaços ou pessoas que fazem parte
do cotidiano do complexo. A comissão organizadora do concurso
selecionar entre as inscritas 15 fotografias, que serão expostas
numa mostra comemorativa marcada para a semana de 14 a 21
de outubro. Além disso, as imagens farão parte de um catálogo
que será editado em comemoração aos 60 anos do Complexo da
Reitoria.

Mais informações no regulamento acesse>>
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PRODUÇÃO ACADÊMICA
UFPR tem participação em estudo sobre uso dos testes de
DNA-HPV no rastreamento do câncer do colo do útero

A Revista Brasileira de Ginecologia
e Obstetrícia (RBGO) publicou um
artigo realizado por grupos de revisores que pesquisaram evidências
e formularam recomendações para
o uso dos testes de papilomavírus
humano (DNA-HPV) no rastreamen-

to do câncer do colo do útero. Uma
das autoras é Rita Maira Zanine,
professora do Departamento de
Tocoginecologia e Chefe do Setor
de Patologia do Trato Genital
Inferior e Colposcopia do Complexo
do Hospital de Clínicas.

recomendações para o uso dos
testes de DNA-HPV no rastreamento do câncer do colo do útero no
seguimento de mulheres com atipias citológicas e após tratamento
de neoplasia intra-epitelial cervical
(NIC).

De acordo com os pesquisadores, o
uso de testes de ácido desoxirribonucleico de papilomavírus humano
(DNA-HPV) vem crescendo e se
disseminando sem que existam
recomendações de uso no cenário
brasileiro. Em nome do Instituto
Nacional de “Câncer José Alencar
Gomes da Silva” (INCA) e com o
apoio da Associação Brasileira de
Patologia do Trato Genital Inferior
e Colposcopia (ABPTGIC), o grupo
pesquisou evidências e formulou

O produto desse processo, consenso entre os participantes buscado
após debate, indica que os testes de
DNA-HPV são recomendados num
cenário de rastreamento organizado
para identiﬁcação de mulheres com
mais de 30 anos portadoras de
lesões precursoras ou câncer assintomático e podem ser realizados a
cada cinco anos. Os testes também
têm valor após a citologia mostrando células escamosas atípicas de
signiﬁcado indeterminado (ASC- S)

ou lesão intraepitelial escamosa de
baixo grau (LSIL) como teste de
triagem para colposcopia; na investigação de outras alterações citológicas quando não são observados
achados anormais à colposcopia;
buscando excluir doença; ou, ainda,
no seguimento após tratamento
das neoplasias intra-epiteliais de
alto grau para exclusão de doença
residual. Para Rita, a presença da
UFPR em um trabalho de tamanha
importância para a comunidade médica brasileira é digna de destaque..
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PERFIL
Leomar Albini: uma história de amor à enfermagem e ao HC
ações importantes e inovadoras
como um programa de educação
continuada para profissionais de
enfermagem e a formação do Comitê
Transfusional do hospital.

O desejo de cuidar do próximo
sempre esteve presente na vida de
Leomar Albini. Assim, a escolha da
enfermagem como profissão foi um
caminho natural para essa servidora
aposentada que dedicou quase 40
anos à UFPR, a maior parte do tempo
no Complexo Hospital de Clínicas
(CHC). Ao longo da carreira, liderou

Fascinada pelo estudo desde criança,
Leomar desejava ter uma profissão e
ser independente. Foi com essa determinação que ela concluiu o ensino
médio no Colégio Estadual do Paraná
e, em seguida, a graduação na UFPR.
Ao optar por Enfermagem, ela levou
em conta situações familiares que
envolviam a necessidade de cuidados
e que despertaram nela a vontade de
zelar pelo próximo.
A relação com o Hospital de Clínicas
começou com os estágios durante o
curso de Enfermagem. Mas, formada,
Leomar achou que não era o mo-

mento de trabalhar ali. “Deparei-me
com tantas situações de dor e de
sofrimento vivenciadas pelos pacien-

“Deparei-me com
tantas situações de
dor e de sofrimento
vivenciadas pelos
pacientes e familiares
que, ao final do
curso, não queria
trabalhar no HC. Era
muito sofrido e muito
triste”
tes e familiares que, ao final do curso,
não queria trabalhar no HC. Era muito
sofrido e muito triste”, relembra.
Ao formar-se ela trabalhou por
alguns meses em uma clínica de
estética, mas não se sentia útil. “Logo

vi que aquele não era meu lugar. Era
tranquilo demais e me senti frustrada”, lembra a enfermeira. Assim, com
o incentivo de um amigo, ela voltou
a atuar no HC, de onde nunca mais
saiu.
Durante os 12 que passou noServiço de Transplante de Medula
Óssea(STMO), Leomar acompanhou
o crescimento do número de leitos
na unidade. Por esse motivo, muitos
profissionais foram contratados
e a equipe cresceu bastante em
pouco tempo. “Assim teve início um
planejamento de educação para
os enfermeiros que iniciavam no
trabalho e para estagiários de outras
instituições”.

CONTINUA >>>
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PERFIL
Durante a primeira semana, os novos
funcionários recebiam aulas teóricas
sobre o STMO e, na sequência, começavam a acompanhar os enfermeiros
na assistência. O resultado foi muito
bom, mas não havia uma estrutura
para a educação continuada para a
enfermagem. Isso era algo que me
deixava inquieta”, relata. Então a
enfermeira elaborou um projeto de
educação continuada voltado para a
enfermagem do HC e logo foi chamada para colocá-lo em prática.
Como havia ajudado a desenvolver
um projeto de treinamento voltado
para a segurança transfusional durante o tempo em que trabalhou na
educação continuada, Leomar voltou
ganhou a missão de organizar o
Comitê Transfusional (CT) do hospi-

tal. “Foram quase 14 anos de atuação
no CT. Hoje as ações de segurança
transfusional estão consolidadas na
instituição, bem como a padronização de procedimentos, notificações
de reação transfusional e protocolos
em hemoterapia. Atualmente o HC é
referência em segurança transfusional e hemovigilância”, orgulha-se a
enfermeira.
Tendo transitado pela UFPR por
quase 40 anos, a enfermeira orgulhase de ter feito parte da universidade
e do HC. “São instituições públicas
que, mesmo frente às mudanças
políticas, sociais e econômicas – ao
longo de décadas – não recuaram,
mas cresceram. A população respeita
e confia nelas, mas quem faz estas
instituições são as pessoas, sejam

pacientes, alunos, professores ou
profissionais. Ser parte de tudo isso é
maravilhoso, um privilégio, mas também uma grande responsabilidade.
Temos a obrigação de fazer o nosso
melhor para que a UFPR e o HC
continuem fazendo a diferença para
a sociedade”.
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DIÁLOGO COM A GESTÃO
O que faz da universidade um local
privilegiado de produção de conhecimento e reflexão crítica sobre a
realidade é, além da competência
acadêmica de seus integrantes, a
diversidade de pensamento que ela
abriga. Somos um corpo formado
por pessoas de diferentes origens,
formações e convicções. Nessa
soma de diferenças, há algo que se
sobressai como ponto comum: o
orgulho que temos de ser UFPR.
É muito satisfatório quando nosso
esforço contínuo na busca da excelência é reconhecido, alimentando
esse nosso orgulho e a vontade
de fazer mais – como ocorreu na
semana passada com a divulgação
da edição 2018 do Times Higher
Education (THE) Latin America
University Rankings.

O levantamento – que atribui
conceitos para ensino, pesquisa,
citações, perspectiva internacional
e transferência de conhecimento
– confirma a UFPR como a melhor
universidade do Paraná. Estamos
em 10º lugar entre as universidades
federais brasileiras. E na América
Latina, ocupamos a 36ª posição,
entre 129 instituições públicas e
privadas avaliadas.
O resultado mostra um expressivo
crescimento da UFPR no ranking
em relação a 2017, quando não figurava entre as 50 melhores. A nota
geral passou da faixa de 38.9 a 42.3,
para 59.4.
Não é um retrato isolado da qualidade da nossa instituição. Em junho,
a UFPR foi a única universidade
paranaense e uma das 20 brasileiras

incluídas entre as melhores universidades do mundo pelo Center For
World University Ranking. Nesse
ranking, ficamos em décimo lugar
entre as brasileiras e no ranking
geral, formado por mil universidades do mundo todo, subimos 229
posições em relação a 2017.
O Ranking Universitário Folha também 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%.
É, sem dúvida alguma, motivo para
celebrar e também para fortalecer
ainda mais as políticas de apoio
institucional aos pesquisadores, de
internacionalização, de formação
e aperfeiçoamento de professores,

assim como as parcerias com o
setor produtivo e com a sociedade
de modo geral.
Queremos a UFPR cada vez mais
forte e saber que estamos no
caminho certo é uma alegria e um
estímulo.
Obrigado a todas e todos que
fazem da nossa universidade a melhor instituição de ensino superior
do Paraná e uma das melhores do
Brasil.
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.

