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Criado para que pesquisadores da 
UFPR se informem sobre possi-
bilidades de parcerias internacio-
nais, além de permitir a discussão 
sobre os planos da universidade 
nessa área, o I Evento de Fomento 
à Internacionalização foi reali-
zado no dia 10 de abril, no Campus 
Jardim Botânico, em Curitiba. 

A estreia contou com partici-
pantes de quatro instituições euro-
peias — Embaixada da França no 
Brasil, Universidade de Birmingham, 
Instituto Ibero-Americano de Berlim 
(IAI) e Sociedade Alemã de Amparo à 
Pesquisa (DFG).

As entidades tiveram a oportuni-
dade de apresentar suas formas de 
incentivo à cooperação com a ciência 
brasileira. Uma mesa redonda em 
que foram levantadas questões sobre 
a internacionalização da UFPR e o 
panorama para as instituições brasi-
leiras marcou a última etapa do 
evento.

As entidades estrangeiras que parti-
ciparam do evento têm amplo histó-
rico de fomento e parceria com insti-
tuições de pesquisa brasileiras por 

meio de editais, programas, bolsas e 
acordos bilaterais.

O Programa Capes/Cofecub, por 
exemplo, que é apoiado pelo governo 
francês, completou 40 anos de 
atuação em 2018. O DFG, por sua 
vez, calcula ter destinado cerca de 
54 milhões de euros a 280 projetos 
brasileiros nos últimos dez anos. O 
IAI oferece desde 2002 um programa 
de bolsas de estudo para pesquisa-
dores da América Latina, enquanto, 
para a Universidade de Birmingham, o 
Brasil ocupa a quarta posição na lista 
de regiões que são prioridades para 
internacionalização.

Plano

O I Evento de Fomento de 
Internacionalização precede o 
Seminário de Internacionalização 

da UFPR, que terá programação 
mais ampla, e está previsto para o 
segundo semestre deste ano.

De acordo com o pró-reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UFPR, Francisco de Assis 
Mendonça, o evento “é uma aposta 
em possibilidades de interação 
futura”. Ele destacou que a univer-
sidade tem na ampliação das expe-
riências e interações internacio-
nais de caráter recíproco uma das 
metas do seu Plano Institucional 
de Internacionalização 2018-2022, 
aprovado em abril de 2018.

uFpr é oItava InstItuIção quE maIs produz conhEcImEnto no 
BrasIl sEgundo rankIng com dados da BasE WEB oF scIEncE

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/i-evento-de-fomento-a-internacionalizacao-aproxima-pesquisadores-da-ufpr-e-instituicoes-estrangeiras/
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UFPR oferece curso de extensão gratuito sobre 
ecologia e conservação

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) oferecerá o primeiro 
curso de inverno de Ecologia e Conservação (EcoCon) de 8 a 12 
de julho. O evento de extensão é gratuito e voltado a estudantes 
dos anos finais da graduação ou recém-formados na área de 
Ciências Biológicas, além de professores de ensino médio com 
interesse em aprimorar seus conhecimentos. As inscrições 
poderão ser feitas entre 6 e 10 de maio.

Unidade Escola promove palestra “Vale a pena 
vacinar?” 

No próximo dia 25 de abril, a Unidade Escola – Promoção 
de Saúde promove a palestra “Vale a pena vacinar?”, com 
Karyna Leal Antonio, estudante do nono período do curso de 
Farmácia da UFPR. O evento ocorre às 14 horas e é voltado para 
estudantes, professores, servidores técnico-administrativos e 
comunidade em geral.

CONTINUA >>>
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VII Semana Científica de Bioquímica recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para a VII Semana Científica de 
Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. O evento 
ocorre entre os dias 22 e 26 de julho e é organizado pelos 
representantes discentes do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências – Bioquímica.

CIPEAD e UCAQ oferecem cursos de capacitação 
em educação híbrida para professores e técnicos-
administrativos da UFPR

Os servidores da UFPR, sejam técnicos-administrativos ou 
professores, terão nos próximos meses a oportunidade de 
ampliar seus conhecimentos em temas relacionados à educação 
híbrida, que conectam a educação presencial com a educação 
a distância, ampliando as experiências de aprendizagem. São 
dez cursos oferecidos por meio do ambiente virtual da UFPR, 
utilizando a plataforma Moodle.
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UFPR é sede de simpósio nacional que discute políticas 
e gestão da educação

A UFPR sediou, entre os dias 16 e 18 de abril, o XXIX Simpósio de 
Política e Administração da Educação, evento que reuniu mais de 
mil professores, pesquisadores, dirigentes educacionais e professo-
res da educação superior e da educação básica para uma análise 
de estudos e experiências em matéria de políticas, gestão e práti-
cas de administração e avaliação da educação em diferentes níveis 
de modalidade. Promovido pela Associação Nacional de Política 
e Administração da Educação (Anpae) em parceria com o Setor 
de Educação da UFPR, a 29ª edição do Simpósio teve como tema 
central “Estado, políticas e gestão da educação: resistência ativa 
para uma agenda democrática com justiça social”

Administração Central da UFPR recebe visita da diretoria da 
Ebserh

O reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), professor Ricardo Mar-
celo Fonseca, e a vice-reitora, professora Graciela Bolzón de Muniz, recebe-
ram a visita da diretoria executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) na última segunda-feira, 15 de abril. A superintendente do 
Complexo Hospital de Clínicas (CHC), professora Claudete Reggiani, e o ge-
rente de Atenção à Saúde, professor José Luiz de Godoy, participaram da 
reunião. Esta é a primeira vez que o atual presidente da Empresa, general 
Oswaldo de Jesus Ferreira, empossado em janeiro, visita a UFPR e o CHC, 
localizado em Curitiba. A unidade é um dos maiores hospitais da Rede Eb-
serh. 

CONTINUA >>>
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Alunos do Campus Toledo participam de julgamento 
simulado promovido pelo CRM

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), em parce-
ria com UFPR e a Associação Médica de Toledo (AMT), promoveu 
um julgamento simulado na cidade na noite do dia 12 de abril. A 
ação foi realizada no Anfiteatro do Campus Toledo, no Biopark, 
com o objetivo de demonstrar como ocorre um julgamento ético 
do Conselho de Medicina. Cerca de 150 alunos da UFPR partici-
param da atividade. Advogados da região, estudantes de Direito 
e médicos da AMT também assistiram à apresentação do caso da 
área de Pediatria.

Ciclo de palestras discute relações harmoniosas entre 
pessoas e nações

Bioética e direitos humanos foram discutidos durante ciclo de 
palestras que ocorreu no Centro Cultural de Curitiba no dia 13 de 
abril. O objetivo foi abordar a relação harmoniosa e respeitosa 
entre os seres humanos, as nações e o ambiente do planeta. O 
evento teve cerca de 300 participantes de 25 cidades do Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo e Rio do Janeiro. Entre eles, maestros, 
escritores, pesquisadores, professores e estudantes universitários. 
Ao todo, foram ministradas quatro palestras sobre questões de 
Bioética e direitos humanos. Os palestrantes foram Mara Angelita 
Nestor Ferreira; Jeanne da Silva Machado; Mariana Fávaro; e 
Rodrigo Alvarenga.
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https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/alunos-da-ufpr-sao-finalistas-em-competicao-em-harvard/
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/ufpr-tem-tres-cursos-de-graduacao-avaliados-com-nota-maxima-pelo-mec/
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proFIssIonaIs da uFpr pEsquIsam técnIca InédIta para mEdIr 
prEssão cErEBral

A Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) será a primeira instituição do 

sul do País a utilizar o equipamento 

que permite uma técnica diferenciada 

para medir a pressão intracraniana. 

Profissionais do Departamento 

de Prevenção e Reabilitação em 

Fisioterapia (DPRF) da UFPR são os 

pioneiros da região a pesquisarem 

sobre o novo método.

O aparelho será utilizado na Unidade 

de Terapia Intensiva do Hospital 

de Clínicas (HC) e foi cedido à 

Universidade pelo Conselho Nacional 

de Pesquisa (CNPq), em parceria 

com a professora Ana Márcia Delattre 

Zocolotti, do curso de Fisioterapia da 

UFPR. Criado pela empresa Braincare 

e desenvolvido pelo físico Sérgio 

Mascarenhas, da Universidade de São 

Paulo (USP), de São Carlos, o novo 

equipamento permite um diagnóstico 

mais rápido e não invasivo para os 

pacientes. O processo pode ser feito 

com mais segurança e evitar riscos de 

infecção.

Por meio de um sensor de alta reso-

lução, que quando posicionado na 

cabeça do paciente gera dados para 

visualização em tempo real na tela de 

computadores ou dispositivos conecta-

dos à internet, é possível checar se há 

ou não aumento da pressão intracra-

niana.

Segundo pesquisadores do Programa 

de Medicina Interna da UFPR, o uso de 

novas tecnologias amplia o tratamento 

e traz diagnósticos antecipados que 

podem favorecer uma recuperação 

mais rápida, diminuindo a mortalidade 

de pacientes. “Será uma terapia a mais 

que poderemos utilizar em pacientes 

neurológicos críticos, comprovando 

cientificamente o que hoje está no 

campo subjetivo”, enfatiza a fisiote-

rapeuta Daniela de Almeida Souza, 

do Departamento de Prevenção e 

Reabilitação em Fisioterapia e especia-

lista em Terapia Intensiva no HC.

A pesquisa de Daniela – orientada pela 

professora Silvia Regina Valderramas 

e com colaboração das docentes Ana 

Márcia e Sibele Takeda – verificará, 

por meio do equipamento, o quanto 

ações realizadas pela Fisioterapia em 

pacientes intubados podem interferir 

na pressão.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/profissionais-da-ufpr-pesquisam-nova-tecnica-para-medir-pressao-cerebral/
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proFEssor da uFpr rEcEBE título dE JovEm lIdErança médIca da 
acadEmIa nacIonal dE mEdIcIna

O psiquiatra e professor do 

Departamento de Psiquiatria e 

Medicina Forense da UFPR, Raffael 

Massuda, recebeu o título de Jovem 

Liderança Médica pela Academia 

Nacional de Medicina (ANM) em ceri-

mônia realizada na Academia, no Rio 

de Janeiro, no dia 4 de abril.

A titulação ocorreu durante o 

“Simpósio sobre a Saúde Mental do 

Médico e do Estudante de Medicina” e 

foi conferida pelo presidente em exer-

cício da ANM, Antonio Egídio Nardi. O 

Programa Jovens Lideranças Médicas 

(JLM) foi lançado em setembro de 

2014, inspirado no Young Physician 

Leaders, da Rede Global de Academias 

de Medicina (IAMP) – iniciativa inter-

nacional que tem como proposta o 

desenvolvimento de qualidades de 

liderança entre profissionais de saúde.

“A titulação é por cinco anos e o 

objetivo é fomentar um ambiente 

favorável à criação e implantação de 

ideias transformadoras para a Medicina 

brasileira. É uma grande iniciativa, tanto 

por promover discussões na Academia 

como por unir e estimular jovens médi-

cos de todo o país na busca de ações 

inovadoras para as pesquisas e ações 

na área da saúde”, afirma o médico da 

UFPR.

Em conjunto com os acadêmicos titu-

lares, as jovens lideranças médicas têm 

o papel de participar de discussões 

e de atividades acadêmicas. Geração 

e implantação e de ações inovadoras 

na ANM também são atribuições dos 

participantes do Programa. A escolha 

dos titulares é feita por membros da 

Academia.

Massuda foi o único paranaense 

selecionado na turma – a terceira do 

Programa. Graduado em Medicina pela 

UFPR, é doutor em Ciências Médicas: 

Psiquiatria pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela 

Columbia University, nos Estados 

Unidos, com pós-doutorado em 

Psiquiatria pela UFRGS. Leciona no 

curso de Medicina e no Programa de 

Pós Graduação em Medicina Interna e 

Ciências da Saúde da Universidade. O 

professor tem 37 anos.
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