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Celebração marCa os 60 anos do 
Complexo da reitoria e do Coro da UFpr
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A UFPR comemorou na semana 
passada os 50 anos de seu Centro 
de Microscopia Eletrônica (CME) 
– um laboratório multiusuário que 
atende pesquisadores vinculados 
a pelo menos 20 programas de 
pós-graduação e está entre os 10 
melhores da área no País. O aniver-
sário foi celebrado na abertura do I 
Simpósio Paranaense de Microscopia 
e Microanálise, que reuniu pesqui-
sadores de várias instituições para 
marcar a data.

Considerado um dos mais abran-
gentes Laboratórios de Apoio à 
Pesquisa Científica em regime 
multiusuário da UFPR, o Centro de 
Microscopia atende pesquisadores 
dos setores de Ciências Biológicas, 
Ciências da Terra, Exatas, Saúde, 
Tecnologia e Agrárias. Estima-se que 
cerca de 40% da produção científica 
da Universidade resultou do emprego 
de técnicas de microscopia e microa-
nálise realizadas no CME.

“Muitas histórias de êxitos da nossa 
universidade, da sua pesquisa, estão 
associadas ao Centro de Microscopia 
Eletrônica. Se a UFPR está hoje entre 
as 10 melhores do Brasil, o Centro 
certamente tem grande participação 
nisso”, disse o reitor Ricardo Marcelo 
Fonseca durante a solenidade.

“O Centro é uma unidade estraté-

gica em pesquisa e inovação não 
somente no âmbito acadêmico, mas 
no industrial, no cenário regional e 
nacional. É um laboratório com equi-
pamentos caros e os serviços para a 
comunidade da UFPR são gratuitos”, 
destacou a diretora do CME, Thelma 
Ludwig. 

A vice-diretora do Centro, Izabel 
Riegel Vidotti, destacou que ele é um 
local de convergência de competên-
cias. “Muitas vezes o problema de um 
pesquisador pode ser a solução de 
outro”, disse.

Simpósio 

Realizado nos dias 25 e 26, o I 
Simpósio Paranaense de Microscopia 
e Microanálise abrigou uma mostra 
de resultados de pesquisas que utili-
zaram equipamentos e técnicas 
disponíveis no CME. 

Os participantes também discu-
tiram os desafios da pesquisa na 
área. De acordo com o presidente da 
Sociedade Brasileira de Microscopia 
e Microanálise, Daniel Lorscheitter 
Baptista, esses desafios compre-
endem desde a capacitação dos 
usuários para a utilização dos equi-
pamentos até a manutenção desses 
equipamentos. “Outro desafio muito 
importante que temos pela frente, 
e que está sendo apoiado pela 
Sociedade Brasileira de Microscopia, 
é integrar os vários laboratórios numa 
rede nacional de microscopia”, de 
maneira que os usuários possam ter 
um mapa que aponte onde encontrar 
os equipamentos e técnicas de que 
precisam”, afirmou.

envolvido em 40% da prodUção CientíFiCa da UFpr, 
Centro de miCrosCopia eletrôniCa Celebra 50 anos

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/envolvido-em-40-da-producao-cientifica-da-ufpr-centro-de-microscopia-eletronica-celebra-50-anos/
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Formulário da avaliação institucional já está disponível 
para servidores técnicos e docentes

Os servidores técnicos administrativos e docentes da 
Universidade Federal do Paraná podem avaliar a instituição até 
o dia 1º de novembro. A participação é voluntária e anônima, 
porém é importante para que a instituição obtenha informações 
que irão apoiar o planejamento e estratégias voltadas à melhoria 
das políticas de ensino, pesquisa e extensão. Esta é a primeira 
etapa do processo avaliativo. Ainda em novembro os estudantes 
de graduação poderão opinar avaliando   os cursos e disciplinas 
do segundo semestre letivo. Na terceira etapa, os docentes 
e alunos dos cursos e programas de pós-graduação terão a 
oportunidade de opinar a respeito das condições e das políticas 
de funcionamentos da pesquisa e pós-graduação na UFPR.

Estão abertas as inscrições para o I Simpósio de 
Ciências Farmacêuticas da UFPR

Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro acontecerá o I Simpósio de 
Ciências Farmacêuticas da UFPR (SimCiFar). O evento, que 
é gratuito, tem como intuito incentivar a interação entre 
pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, 
profissionais e fornecedores de tecnologia  do campo da 
Farmácia e áreas correlatas, a fim de promover discussões que 
auxiliem o avanço da ciência. As inscrições para o evento já estão 
abertas e podem ser feitas até o dia 15 de novembro .

CONTINUA >>>
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I Seminário de Estudos Históricos da UFPR

Com o objetivo de promover a reflexão sobre as dimensões 
constitutivas do fazer historiográfico na contemporaneidade, o 
Programa de Pós-Graduação em História realiza o I Seminário 
de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná, de 
20 de outubro a 1º de novembro. O evento é organizado pelos 
estudantes de várias linhas de pesquisa do PPGHIS. As inscrições 
para ouvintes estão abertas e são gratuitas.

Termina dia 5 de novembro o prazo para cadastro no 
SisGen

Pesquisadores da UFPR que trabalham com patrimônio 
genético têm até o dia 5 de novembro para se cadastrar no 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético Tradicional 
Associado (SisGen). A inscrição no banco de dados é obrigatória 
e a omissão dos dados poderá resultar em sanções tanto 
para a instituição quanto para o pesquisador. Para auxiliar os 
pesquisadores, a UFPR elaborou um manual e colocou uma 
servidora à disposição.
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Toma posse nova direção do Setor de Educação

O professor Marcos Alexandre do Santos Ferraz tomou posse 
como diretor do Setor de Educação da UFPR. Como vice-diretora, 
foi empossada a professora Odisséa Boaventura de Oliveira. A ce-
rimônia de assinatura do termo de posse contou com a presença 
do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da vice-reitora Graciela Bolzón 
de Muniz, de docentes, servidores técnico-administrativos e estu-
dantes.

Feira de Ciências do Litoral reúne trabalhos de 
estudantes de escolas públicas e particulares

Trabalhos de 82 estudantes de ensino fundamental e médio e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) estiveram expostos na VIII 
Feira Regional de Ciências do Litoral, em Paranaguá. O evento foi 
organizado pelo Laboratório Móvel de Educação Científica (Lab-
Móvel), programa de extensão da UFPR Litoral, e tem como objeti-
vo incentivar o interesse pela ciência e a troca de conhecimentos.

 

CONTINUA >>>
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Curso de Aperfeiçoamento EJA Privados de Liberdade 
capacita 28 profissionais

Profissionais que atuam no sistema prisional do Paraná e nos cen-
tros regionais e estaduais de educação de jovens e adultos partici-
param do Curso de Aperfeiçoamento EJA Privados de Liberdade 
promovido pelo Setor de Educação da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) em parceria com a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do 
Ministério da Educação (MEC). Gratuito e presencial, o curso con-
tou com aulas quinzenais, divididas em seis módulos: O professor 
da EJA; Desenvolvimento Humano; Aprendizagem; Metodologia 
do Cárcere; Meio Ambiente e Diversidade; Violência: Principais 
Características e Consequências.

Atendendo a recomendações da CGU, Coun revoga 
resolução das 30 horas até elaboração de nova 
regulamentação

O Conselho Universitário (Coun) da UFPR decidiu pela revogação 
da Resolução n° 12/2017, que regulamenta a flexibilização da jor-
nada de trabalho dos servidores técnico-administrativos da uni-
versidade. A decisão não altera de imediato a jornada de nenhum 
dos servidores que já cumprem 30 horas semanais. A proposta é 
que todos eles mantenham a jornada inalterada até 31 de dezem-
bro, enquanto a comunidade universitária debate uma nova nor-
ma sobre o tema.
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https://www.bemhttps://www.bemparana.com.br/noticia/reitoria-e-coro-da-ufpr-comemoram-60-anosparana.com.br/noticia/ufpr-e-a-7a-melhor-universidade-do-pais-no-ranking-folha-pucpr-a-3a-no-ranking-das-particulares
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=78924
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Bruna da Silva Soley, doutoranda 
em Farmacologia da UFPR, foi a 
vencedora do prêmio José Ribeiro 
do Valle, o mais importante nesta 
área de pesquisa no Brasil. A 
premiação foi anunciada durante 
o 50º Congresso Brasileiro de 
Farmacologia e Terapêutica 
Experimental, que ocorreu na cida-
de de Ribeirão Preto, São Paulo.

Sob a orientação da professora 
Daniela de Almeida Cabrini, Bruna 
investiga a participação de um 
mediador inflamatório – um grupo 
de peptídeos chamados cininas – no 
desenvolvimento da psoríase, do-

ença de pele inflamatória e crônica 
que acomete 2% da população 
mundial.

“Para a gente é muito importante 
este reconhecimento do trabalho. 
Para o PPG, mostra que a nossa 
pesquisa é expressiva e importante 
a nível nacional e internacional”, diz 
Daniela.

Bruna é bióloga formada pela 
UFPR e desde a iniciação científica 
trabalha na Farmacologia, na área 
das doenças de pele. “Estou muito 
feliz, pois é mais um incentivo para 
continuar realizando meu trabalho 
da melhor maneira. E tenho muito o 

que agradecer, à Universidade que 
me deu todo o suporte, aos orga-
nizadores do evento, que nos dão 
essa oportunidade de apresentar 
nossos trabalhos, e também à mi-
nha orientadora, que foi fundamen-
tal para essa premiação”, afirma.

pesqUisa do ppG-FarmaColoGia reCebe o prinCipal prêmio na 
área no brasil

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pesquisa-do-ppg-farmacologia-recebe-o-principal-premio-na-area-no-brasil/
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Esta semana, utilizo este espaço 
para compartilhar com vocês o 
texto de uma moção aprovada na 
semana passada pelo Conselho 
Universitário. É  um documento 
importante para reforçar a posição 
histórica da UFPR em defesa da de-
mocracia e da liberdade, especial-
mente neste momento turbulento 
que vivemos no Brasil.

MOÇÃO DO COUN EM DEFESA DA 
LIBERDADE, DA DEMOCRACIA E 

DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Atenta ao atual momento políti-
co-eleitoral do País, a Universidade 
Federal do Paraná vem a público 
para reafirmar sua posição histórica 
em defesa da Constituição e seus 
princípios fundacionais como a de-

mocracia, os direitos fundamentais, 
em particular, o livre debate e o 
pensamento sem interdições.

Nos últimos meses, assistimos 
com preocupação ao crescimento 
de uma onda de intolerância, de 
irracionalidade e de boataria, em 
detrimento da sensatez, da ponde-
ração e da informação qualificada. 
Nesse cenário, liberdades que o 
País custou a reconquistar voltam 
a ser ameaçadas, inclusive na 
Universidade, que é, por vocação, 
um espaço de livre debate, de tole-
rância e de respeito ao contraditó-
rio. Lamentavelmente, episódios de 
violência, tentativas de restrição ao 
direito de reunião e manifestações 
anônimas de cunho autoritário e 
antidemocrático (como inscrições 

em paredes e muros) já foram regis-
trados em nossos espaços.

A UFPR repudia veementemente 
qualquer tipo de violência, física 
ou simbólica, e agirá para que 
sejam apuradas as denúncias que 
eventualmente receber, assim como 
para acolher e apoiar vítimas de 
qualquer forma de violência. Temos 
a convicção de que o caminho 
que nos levará a um futuro melhor 
passa necessariamente pela ciência 
e pela educação. É pela educação 
que edificaremos uma nação mais 
justa e desenvolvida – jamais pela 
manipulação de informações, pela 
desqualificação do outro, pelo 
desrespeito ao diferente e pela 
restrição de liberdades.

A UFPR coloca-se mais uma vez 

como um espaço de resistência 
à violência e como guardiã dos 
valores democráticos e civilizatórios, 
do estado laico, e do respeito a 
uma cultura de garantias de direitos 
humanos.

Sala das Sessões, em 17 de outubro 
de 2018.

Ricardo Marcelo Fonseca

Reitor 
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