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UFPR cRia Unidade qUe oRienta RegUlaRização de 
PatRimônio genético e conhecimento tRadicional 
associado à biodiveRsidade
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A partir deste mês a UFPR passa 
a ter uma unidade para orientar a 
regularização de patrimônio gené-
tico e conhecimento tradicional asso-
ciado à biodiversidade. A Unidade 
de Assuntos Relacionados ao 
Patrimônio Genético e Biodiversidade 
(Unibio) surge a partir da neces-
sidade de adaptação às dire-

trizes da Lei da Biodiversidade, em 
vigência desde 2015. A Unibio funcio-
nará na Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PRPPG) junto 
à Coordenadoria de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ciência e da 
Tecnologia.

Até novembro do ano passado, 
pesquisadores que trabalham com 
patrimônio genético ou conheci-
mento tradicional associado tiveram 
que se cadastrar no Sistema Nacional 
de Gestão do Patrimônio Genético 
Tradicional Associado (SisGen). Com 
a finalidade de auxiliar na regulari-
zação, a UFPR instituiu em março do 
ano passado o Comitê de Assuntos 
Relacionados ao Patrimônio Genético 
(CARPG). O SisGen está vincu-
lado ao Ministério do Planejamento 
e é resultado da aprovação da Lei 
da Biodiversidade. A lei regula-

menta as atividades de desenvolvi-
mento de patentes e produtos resul-
tantes de atividades de pesquisa rela-
cionadas ao uso de informações de 
origem genética de espécies vege-
tais, animais, microbianas e de outras 
origens naturais, provenientes do 
território nacional, bem como do 
conhecimento tradicional de povos 
originários e da cultura brasileira.

A chefe da Unibio, professora Chirlei 
Glienke, explica que o cadastro foi 
apenas uma das etapas da regula-
rização e que a Unidade terá aten-
dimento permanente no sentido de 
atender à legislação. “Sentimos a 
necessidade de uma unidade perma-
nente na Universidade, que viesse 
prestar esclarecimento aos pesqui-
sadores e orientações sobre o que 
fosse necessário”, diz. A Unidade dará 
continuidade aos encaminhamentos 

e à documentação exigida pela Lei, 
como o detalhamento do patrimônio 
genético nacional.

A equipe é formada pela professora 
Chirlei, um suplente de chefia cons-
tituído a partir do CARPG, que terá 
as atividades mantidas, e um técnico
-administrativo. Entre as atribuições 
está auxiliar a administração superior 
da UFPR para atender às legislações 
vigentes que regulam as atividades 
de coleta, depósito e acesso ao patri-
mônio genético nacional e conheci-
mento tradicional associado. Todos os 
setores da Universidade estão envol-
vidos nesse processo de regulari-
zação.
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https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-cria-unidade-que-orienta-regularizacao-de-patrimonio-genetico-e-conhecimento-tradicional-associado-a-biodiversidade/
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AUI seleciona estudantes para participar da Poncho 
Internacional Week

A Agência UFPR Internacional (AUI) seleciona, na cátedra do 
Erasmus+ Poncho, dois alunos de graduação para participar da 
International Week que será realizada na Universidad Autónoma 
de Asunción (UAA), no Paraguai, entre os dias 6 e 10 de maio. 
Os selecionados desenvolverão atividades em conjunto com 
estudantes de 15 universidades da América Latina e da Europa. 
Uma das vagas destina-se a aluno com experiência internacional 
acadêmica e a outra, a um estudante sem a vivência. As despesas 
referentes a alojamento, seguro viagem, passagens aéreas e 
alimentação serão custeadas pela organização do evento.

Mais informações acesse>>

Abertas inscrições para especializações em Ciências 
Agrárias

O Programa de Educação Continuada em Ciências Agrárias 
(PECCA) está com as inscrições abertas para as turmas 2019. 
Todos os cursos têm metodologia de Ensino a Distância (EAD) 
e certificação da UFPR. Interessados já podem se inscrever pelo 
site nos cursos de MBA em Gestão Florestal, MBA em Gestão 
Ambiental, MBA em Gestão do Agronegócio, Pós-graduação em 
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas e Pós-graduação Direito 
Ambiental. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: (41) 
3350-5787/ 3350 5696.

Para inscrições acesse>>

CONTINUA >>>

http://www.pecca.ufpr.br/
http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/aui-seleciona-estudantes-para-participar-da-poncho-internacional-week-inscricoes-ate-17-de-marco/
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Lançamento do livro “O Brasil que pedala”

O livro “O Brasil que pedala: A cultura das bicicletas nas 
pequenas cidades” será lançado no dia 22 de março. A obra, 
produzida por membros de organizações de ciclistas com 
experiência em pesquisa e promoção da bicicleta, aborda 
a temática em 11 cidades brasileiras de pequeno porte (até 
100 mil habitantes), entre elas o município de Antonina-PR. 
O coordenador do programa Ciclovida da UFPR, José Carlos 
Assunção Belotto, é autor do artigo sobre a cidade do litoral 
paranaense, juntamente com os colaboradores do programa, 
Silvana Nakamori e David Pinheiro Lima Couto. O lançamento 
acontece às 19 horas, no Hotel Pousada Camboa Antonina.

Segunda fase da Avaliação de Desempenho 2019 está 
disponível

Os servidores técnico-administrativos do quadro próprio da 
UFPR, ingressos até o dia 31 de dezembro de 2018, já podem 
preencher o questionário da 2ª fase da Avaliação de Desempenho 
2019. Para responder as questões, basta acessar o link 
disponibilizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, informar 
a matrícula SIAPE e o CPF. O prazo vai até o dia 31 de março, sem 
prorrogação. As chefias imediatas e orientadores de servidores 
da UFPR afastados para estudo também precisam responder 
a avaliação no mesmo prazo. O não preenchimento no período 
estabelecido poderá causar prejuízos na Progressão por Mérito 
Profissional.

Para avaliação acesse>>

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/avaliacao
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Futuros especialistas tomam posse nas 
residências médica e multiprofissional 
do Complexo Hospital de Clínicas

Cerca de 200 novos residentes tomaram 
posse em solenidade no auditório do setor de 
Ciências da Saúde em 1º de março. Os futuros 
especialistas agora fazem parte dos progra-
mas de Residência Médica e Multiprofissional 
do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR e, 
dentro de um período de dois a cinco anos, 
serão especialistas aptos a prestar atendimen-
tos especializados, fazer diagnósticos precisos 
e orientar os pacientes para os melhores 
tratamentos dentro das mais diversas áreas 
da saúde. Desde 1963 a UFPR disponibiliza 
residências médicas e desde 2010, residências 
multiprofissionais. Atualmente, 50 programas 
integram o Programa de Residência Médica do 
Complexo HC.

Pesquisadores criam aplicativo para 
identificação de flebotomíneos, 
insetos transmissores das 
leishmanioses

No mundo inteiro existem, atualmente, 1008 
espécies de flebotomíneos, das quais 278 são 
registradas no Brasil. Essas classes de insetos 
atuam na transmissão dos protozoários causa-
dores das leishmanioses – doenças infecciosas 
que podem ocasionar febre, perda de peso, 
anemia além de outras manifestações. Por 
isso, pesquisadores criaram um aplicativo 
de celular que permite a identificação dos 
flebotomíneos. O professor Andrey José de 
Andrade, do Setor de Ciências Biológicas da 
UFPR, é um dos criadores da ferramenta. Para 
identificar os insetos, são utilizadas chaves di-
cotômica e com o LutzoDex essa identificação 
ocorre de forma mais rápida, pois o aplicativo 
faz a comparação das observações apontadas 
e do banco de dados disponível. 

Estudantes de pós-graduação são 
classificados para a fase final de 
desafio proposto pelo Departamento 
de Energia dos EUA

A equipe que representa a UFPR no Solar 
Decathlon Design Challenge foi classificada 
para a fase final da competição. Composto por 
estudantes de pós-graduação (um de dou-
torado e cinco de mestrado) em Construção 
Civil e Design, o grupo concorre com um 
projeto inteligente para uma escola de ensino 
fundamental. A proposta dos estudantes da 
UFPR consiste em uma escola de ensino fun-
damental em que a energia elétrica a ser utili-
zada é inteiramente gerada de forma local, uti-
lizando fontes renováveis não convencionais. 
O fim de semana do Desafio Solar Decathlon 
Design (será realizado entre os dias 12 e 14 de 
abril em Golden, Colorado (EUA).
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Exposição “Arte Pesquisa” em exibição no MusA

Os professores pesquisadores do Departamento de Artes 
(DeArtes) da UFPR exibem a mostra “Arte Pesquisa”, uma expo-
sição de pesquisas poéticas que tem como proposta promover 
discussão a respeito do papel da universidade enquanto lugar de 
problematização dos paradigmas, de construção de ações positi-
vas e de ideias propositivas, como centro de movimentos de trans-
formação da realidade. Inaugurada no dia 27, “Arte e Pesquisa” 
fica em exposição até o dia 3 de maio no Museu de Arte da UFPR 
(MusA). Os interessados podem visitar as obras de segunda a sex-
ta-feira das 9h às 12h e das 13h às 18h, gratuitamente. 

Servidora da UFPR tem documentário selecionado para 
festival de cinema internacional

O Sítio Arqueológico Gruta das Pedras Brilhantes, no Oeste da 
Bahia, é o tema do primeiro episódio da série televisiva docu-
mental “O Lugar Antes de Mim”, que fomenta a valorização do 
Patrimônio Material brasileiro, em especial a arqueologia pré-his-
tórica, por meio da linguagem audiovisual. Dirigido pela produtora 
cultural da UFPR, Karla Nascimento, o filme foi selecionado para 
o Firenze Archeofilm – Festival Internazionale del Cinema di 
Archeologia Arte Ambiente – que será realizado em Florença na 
Itália, de 13 a 17 de março.
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https://www.bemparana.com.br/noticia/calouros-da-ufpr-passam-por-trotes-solidarios-veja-alguns-exemplos
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/30244-grupo-de-pesquisa-da-ufpr-identifica-achados-relevantes-para-a-doenca-de-parkinson
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Pesquisas do Laboratório de 

Neurofisiologia do Programa de Pós-

graduação em Fisiologia apontaram 

descobertas inéditas referentes à 

doença de Parkinson. O grupo da 

Universidade Federal do Paraná iden-

tificou neuropeptídeos e lipoproteínas 

potencialmente envolvidas com a fase 

inicial da doença.

As revelações foram publicadas na 

Revista britânica Scientific Reports, 

do grupo Nature. O artigo intitulado 

“Chronic sleep restriction in the 

rotenone Parkinson’s disease model 

in rats reveals peripheral early-phase 

biomarkers” [Restrição crônica de sono 

no modelo da doença de Parkinson em 

ratos revela biomarcadores periféricos 

de fase inicial] apresenta achados que 

podem auxiliar, futuramente, em um 

diagnóstico precoce ou, até mesmo, 

no acompanhamento da evolução da 

doença.

Nós identificamos três moléculas que 

ainda não tinham sido descritas ao lon-

go da história natural da doença. Uma 

delas é a quinurenina, pouco conhecida 

pelos pesquisadores, mas que apresen-

ta profunda relação neuroquímica com 

a melatonina e a serotonina”, explica 

o coordenador da pesquisa, professor 

Marcelo M. S. Lima.

As duas lipoproteínas alteradas – LDL 

(lipoproteína de baixa densidade) e 

VLDL (lipoproteína de muito baixa 

densidade) – apresentaram níveis 

elevados. “As alterações podem sugerir 

biomarcadores para composição de um 

possível painel de moléculas, poten-

cialmente identificadas, para facilitar o 

diagnóstico precoce do Parkinson”, diz 

o docente.

O projeto foi contemplado, em 2014, 

pelo Fundo Newton – uma iniciativa do 

governo britânico que visa promover 

o desenvolvimento social e econômico 

dos países parceiros, por meio de 

pesquisa, ciência e da tecnologia – que 

mantém parceria com a Fundação 

Araucária. O edital proporcionou 

o trabalho em colaboração entre a 

UFPR, que tem como foco o estudo da 

doença de Parkinson, e duas equipes 

do Reino Unido: a University of Surrey 

e a Imperial College London. As institui-

ções inglesas são consideradas líderes 

mundiais no estudo em metaboloma, 

área voltada para o mapeamento das 

flutuações metabólicas no organismo. 

A união de experiências contribuiu para 

a identificação dos marcadores meta-

gRUPo de PesqUisa identiFica achados Relevantes PaRa a doença 
de PaRkinson; aRtigo Foi PUblicado na scientiFic RePoRts



PRODUÇÃO ACADÊMICA
SEMANA UFPR | 11 MAR 2019

metabólicos associados com a doença 

de Parkinson no contexto de restrição 

de sono.

De acordo com os pesquisadores, o 

diagnóstico clássico da doença de 

Parkinson é de cunho motor, fase em 

que já há uma extensão da lesão dos 

neurônios e, por isso, as descobertas 

representam um avanço. “Quando ana-

lisamos o quadro de alterações, vemos 

que entendemos pouco da doença e 

precisamos ter uma abordagem menos 

dirigida só para a questão motora”, res-

salta o professor da UFPR. “Precisamos 

enxergar a doença de forma mais 

ampla. A própria descrição original da 

doença de Parkinson, de 1817, destaca 

as alterações de sono como importan-

tes e só começamos a estudar isso em 

detalhes nos últimos 15 anos”.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/grupo-de-pesquisa-da-ufpr-identifica-achados-relevantes-para-a-doenca-de-parkinson-artigo-foi-publicado-na-revista-scientific-reports/
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Uma programação de viagem diferente 

foi o que Maria Beatriz de Souza 

Alverne Maia decidiu fazer ao viajar 

para a Espanha nas férias. A estudante 

de psicologia da UFPR foi ao país com 

o objetivo de realizar trabalho volun-

tário na organização de reciclagem de 

plástico Plastik Red, mas ao chegar lá 

descobriu a possibilidade de tornar sua 

presença ainda mais significante e criou 

um projeto que conecta arte, sustenta-

bilidade e refugiados.

“Conectando arte e refugiados em um 

ambiente sustentável” nasceu após a 

visita de Maria à Comissão de ajuda 

ao refugiado em Euskadi (CEAR) na 

cidade de Bilbão. “O responsável, 

Pedro Vacaflor Raña, recepcionou-me e 

comentou sobre os projetos existentes, 

alertando-me sobre a possibilidade de 

criar meu próprio projeto”. Ela conta 

que a execução da iniciativa só foi 

possível com a colaboração da orga-

nização de reciclagem em que estava 

voluntariando, do centro de refugiados 

local, de artistas da região – como a 

basca Catalina Maria – e do movimento 

artístico cultural ZAWP, que forneceu o 

local para a realização das atividades.

A partir da colaboração de diferentes 

organizações, o projeto – que criou 

uma escultura de plástico – promoveu 

a integração de pessoas em condição 

de refúgio com artistas e habitantes 

locais, abriu espaço para compreensão 

sobre a reutilização de materiais feitos 

de plástico e proporcionou empode-

ramento e resistência através da arte. 

“Cada dia estou mais certa de que a 

arte é uma das melhores formas de 

conectar as pessoas. Acredito que atu-

almente precisamos de mais iniciativas 

que conectem pessoas a serviços. Por 

meio da arte é possível desenvolver 

autoconhecimento, autoestima e habili-

dades sociais”, explica a estudante.

Há dois anos dedicando-se ao tra-

balho com pessoas em condição de 

refúgio em Curitiba, Maria descobriu 

que queria atuar com a temática no 

programa da Política Migratória e 

UniversidadeBrasileira (PMUB). “Neste 

programa, faço parte do projeto de psi-

estUdante integRante do PmUb desenvolve PRojeto com 
ReFUgiados na esPanha
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cologia chamado ‘Migração e pro-

cessos de subjetivação: Psicanálise e 

Política na rede de atendimento a mi-

grantes’”. Ela tem a pretensão de trazer 

o projeto realizado na Espanha para 

a UFPR e desenvolvê-lo com crianças 

que estão nessa condição.

“É importante promover soluções 

duradouras para os problemas pelos 

quais os refugiados passam e assegurar 

que tenham direitos como qualquer 

outro cidadão, por isso a importância 

da parceria com governos e instituições 

locais. As pessoas nesta condição mui-

tas vezes encontram dificuldade de se 

integrar na sociedade e esses projetos 

mostram o potencial de contribuição 

delas para comunidades e economias 

locais”. A obra produzida pelos 

integrantes do projeto será exposta, 

primeiramente no ZAWP e depois 

será doada para alguma organização 

espanhola.
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