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Setor de Saúde inaugura Centro de ConvivênCia e unidade 
MetabóliCa de nutrição

O Setor de Ciências da Saúde inaugurou, no dia 30 de abril, dois novos es-

paços para estudantes e professores dos cursos de Medicina e de Nutrição. 

O Centro de Convivência, localizado na unidade central do Setor, é com-

posto por uma cantina e três salas de aula com equipamentos para 

informática e aulas interativas. 

A Unidade Metabólica do Curso 

de Nutrição, que fica na Unidade 

Escola Promoção de Saúde, aten-

derá a graduação e a pós-gradua-

ção sendo um local de pesquisa e 

medição de metabolismo basal dos 

pacientes.

O diretor do Setor, Nelson Luis 

Barbosa Rebellato, comenta que o 

Centro de Convivência será utiliza-

do para a confraternização entre 

alunos e docentes. “Agora eles têm 

um local para passar os momen-

tos de lazer dentro da universidade. 

Com a cantina, os estudantes não 

precisarão mais buscar alimenta-

ção no comércio próximo à região, 

pois essa necessidade passará a ser 

atendida aqui”.

Para o reitor da UFPR, Ricardo 

Marcelo Fonseca, este é um dia de 

alegria e de reconhecimento pelos 

esforços realizados para tornar pos-

sível a concretização desses espa-

ços. “Nesse momento em que as 

universidades estão passando por 

carência de recursos para obras e 

de recursos em geral, poder entre-

gar uma obra que há muito estava 

comprometida e agora foi execu-

tada e realizada é um motivo de 

alegria para toda a UFPR. É sinal 

de que a universidade, apesar dos 

problemas que passa contempo-

raneamente, continua a crescer, a 

expandir e a fazer o seu papel”.
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Centro Acadêmico de 
Biomedicina promove IX 
Simbiose

O Centro Acadêmico do curso de 

Biomedicina (CABiom) da UFPR re-

aliza, entre os dias 20 e 24 de maio, 

a IX edição da Semana Acadêmica 

Simbiose. O evento é organiza-

do por estudantes, com o objetivo 

de propiciar reflexões e discussões 

acerca de assuntos de relevância 

para a formação de profissionais da 

saúde.

Assédio moral será tema de 
palestra na Unidade Escola

No dia 15 de maio, a Unidade 

Escola – Promoção de Saúde reali-

za a palestra “Você sabe com quem 

está falando? Questões de Assédio 

Moral”. A atividade é gratuita e 

acontece às 14 horas.

UFPR participa de fórum 
internacional sobre segurança 
cibernética

Compreender os riscos envolvidos 

nos ataques cibernéticos e definir 

estratégias para atenuar seus im-

pactos nas empresas e instituições, 

estes são os objetivos do Fórum 

Internacional sobre Segurança 

Cibernética (CyberSec 2019) que 

ocorre em Curitiba nos dias 25 e 26 

de junho.

Para mais informações acesse >> Para mais informações acesse >> Para mais informações acesse >>

VII Semana Científica de 
Bioquímica recebe inscrições

A Unidade Escola – Promoção 

de Saúde promove, no dia sete 

de maio, a palestra “Vamos evitar 

problemas com medicamentos e 

auxiliar as ações de vigilância sani-

tária?”. A atividade é gratuita e vol-

tada para estudantes, professores, 

servidores técnico-administrativos 

e comunidade em geral.

Para mais informações acesse >>

https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/centro-academico-de-biomedicina-promove-ix-simbiose-20-a-24-de-maio/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/assedio-moral-sera-tema-de-palestra-da-unidade-escola-15-de-maio/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/ufpr-participa-de-forum-internacional-sobre-seguranca-cibernetica-inscricoes-abertas/
https://www.ufpr.br/portalufpr/eventos/palestra-da-unidade-escola-aborda-problemas-com-medicamentos-07-de-maio/
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Bem-estar e qualidade de vida dos 
servidores são temas de encontro pro-
movido pela Progepe

Ao longo do dia 29 de abril, os servido-

res docentes e técnicos-administrativo da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) ti-

veram a oportunidade de participar de pa-

lestras e oficinas sobre temas relacionados à 

qualidade de vida. As atividades integraram 

a programação do I Encontro de Bem-estar e 

Qualidade de Vida da UFPR promovido pela 

Gerência de Promoção à Saúde do Servidor 

(GPSS) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(Progepe). O evento teve o objetivo de apre-

sentar diferentes soluções para que os ser-

vidores adotem princípios relacionados à 

qualidade de vida e à promoção do bem-estar 

no seu dia a dia.

Pesquisadora apresenta nova 
plataforma nacional de divulgação 
científica em palestra na UFPR

Uma nova plataforma de divulgação científi-

ca nacional foi apresentada pela jornalista e 

pesquisadora Sabine Righetti, da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), duran-

te palestra UFPR com o tema “Ciência na 

grande mídia: pesquisas nacionais X estrangei-

ras”. O evento foi promovido pelo Centro de 

Assessoria de Publicação Acadêmica (Capa) 

e pela Pró-PRPPG. A jornalista, que também é 

idealizadora do Ranking de Universidades da 

Folha (RUF), coordena a plataforma Bori, que 

busca integrar a mídia e a ciência produzida 

no Brasil.

UFPR viabiliza mutirão de entrevis-
tas com Conare para solicitantes de 
refúgio

“Busco uma vida melhor”. É assim que Gracieti 

Lopes, de 28 anos, descreve sua mudança de 

Guiné-Bissau, na África, para o Brasil. Em 2018, 

ela deixou o país de origem que enfrenta uma 

crise política, mas os pais não puderam acom-

panhá-la. Gracieti é uma das 25 solicitantes 

de refúgio que passaram por entrevistas do 

Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), 

na capital paranaense. O mutirão, realizado 

em parceria com a Universidade Federal do 

Paraná, atendeu migrantes que buscam a con-

cessão de refúgio. Muitos solicitantes de re-

fúgio tinham dificuldades para ter acesso à 

notificação do agendamento de entrevistas e, 

por isso, não compareciam à videoconferência.

CONTINUA >>>
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Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação da UFPR 
discute saúde mental e permanência estudantil

Coordenadores e vice-coordenadores dos cursos de graduação se reuniram, 

no dia 25 de abril, para reunião do Fórum Permanente de Coordenadores de 

Cursos de Graduação (Forgrad) da UFPR. Saúde mental e o apoio acadê-

mico foram temas contemplados na apresentação feita pela pró-reitora de 

Assuntos Estudantis da Universidade, professora Maria Rita de Assis Cesar. 

Os coordenadores puderam tirar dúvidas sobre procedimentos e programas 

oferecidos pela Universidade aos alunos.

Reitor participa de lançamento da Frente Parlamentar pela 
Valorização das Universidades Federais

O lançamento da Frente Parlamentar Mista pela Valorização das 

Universidades Federais, realizado no dia 24 de abril em Brasília, teve a par-

ticipação do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. A comissão tem 

como objetivos acompanhar ações governamentais e institucionais voltadas 

às universidades federais; conferir celeridade à liberação de recursos finan-

ceiros e orçamentários que visem à implementação de programas e políti-

cas públicas dirigidas a essas instituições; promover e participar de debates 

públicos, apresentar proposituras à Câmara e ao Senado; valorizar as ativi-

dades de ensino, pesquisa e extensão e a atuação social e econômica das 

universidades federais.
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https://paranaportal.uol.com.br/cidades/bares-de-curitiba-recebem-palestras-sobre-ciencia-em-maio/
https://cbncuritiba.com/ufpr-sedia-festival-brasileiro-de-minifoguetes/
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PinguiM-de-MagalhãeS que enCalhou na ilha do Mel eStá eM 
trataMento no Centro de eStudoS do Mar da uFPr

Debilitado pela migração sazonal da Argentina para o Brasil, um pinguim-de 

magalhães que encalhou na Praia do Ístimo, na Ilha do Mel, está em tratamen-

to intensivo no Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna Marinha 

da UFPR, no Centro de Estudos do Mar (CEM), em Pontal do Paraná, desde o 

último sábado (20).

O pinguim foi recolhido pela equipe 

do Laboratório de Ecologia e 

Conservação (LEC), do CEM, que 

foi acionada pela Polícia Ambiental 

devido ao Projeto de Monitoramento 

de Praia da Bacia de Santos 

(PMP-BS).

Essa espécie de pinguim (Spheniscus 

magellanicus) tem comportamento 

migratório sazonal no início do inver-

no, quando se desloca ao longo da 

costa sul americana, a partir das regi-

ões reprodutivas ao Sul da Argentina 

até as regiões de alimentação, locali-

zadas no Sudoeste e no Sul do Brasil. 

Quando não localizam alimento du-

rante o deslocamento, as aves ficam 

debilitadas e acabam encalhando 

nas praias.

O tratamento tem o objetivo de es-

tabilizar a temperatura corporal do 

animal. Assim que isso ocorrer, o pin-

guim será reintegrado à natureza.

Quem avistar aves, tartarugas ou 

mamíferos marinhos no Litoral do 

Paraná pode acionar o PMP-BS atra-

vés do telefone 0800-642-3341.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pinguim-de-magalhaes-que-encalhou-na-ilha-do-mel-esta-em-tratamento-no-centro-de-estudos-do-mar-da-ufpr/
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egreSSo da uFPr é PriMeiro braSileiro a reCeber PrêMio 
FranCêS de direito CoMParado

O egresso do curso de Direito da 

Universidade Federal do Paraná, 

Thales Morais da Costa, recebeu 

o Prêmio 2018 do Centre Français 

de Droit Comparé. O resultado 

foi divulgado no mês de março e, 

pela primeira vez, um brasileiro é 

contemplado.

Filho dos professores aposenta-

dos do curso de Letras da UFPR, 

Edison José da Costa e Marta 

Morais da Costa, o pesquisador en-

fatiza que, mais do que uma vitó-

ria pessoal, o fato de um brasileiro 

obter o prêmio serve como termô-

metro da melhoria do ensino jurídi-

co no Brasil. “Ainda há muito o que 

aprimorar, mas alguém formado 

em direito na UFPR tem condições 

de cursar pós-graduação no ex-

terior, especializar-se em determi-

nada área e desenvolver trabalhos 

suscetíveis de concorrer de igual 

pra igual com os pesquisadores de 

outro país, inclusive quando estes 

trabalham em sua língua materna, 

como é o caso dos doutores de na-

cionalidade francesa”, avalia.

A premiação refere-se à defesa da 

tese de doutorado de Costa – pri-

meira a envolver exclusivamente 

países da América do Sul (Brasil e 

Colômbia). “Os prêmios anteriores 

foram outorgados para teses envol-

vendo países ditos desenvolvidos e 

alguns países do Oriente Médio. Ou 

seja, países com os quais a França 

mantinha relações culturais, polí-

ticas e econômicas bilaterais”, es-

clarece Thales. “O fato de uma 

pesquisa sobre países sul-ameri-

canos ter recebido esse reconheci-

mento evidencia que esses países 

são, como todos os demais, objetos 

dignos de investigação científica, 

inclusive para um público exclusiva-

mente francófono”.

O prêmio, para Costa, é conse-

quência de esforço e renúncia. 

“Assumi o desafio de fazer uma 

tese sobre países pouco conheci-

dos na França, o que me obrigou 

a desenvolver um método e uma 

linguagem próprios. Tive que de-

fender a legitimidade dessas esco-

lhas em uma língua que não era a 

minha. Não foi fácil lidar com a in-

segurança de trilhar caminhos inex-

plorados. O fato de ter recebido a 

nota máxima da banca e, agora, o 

prêmio do Centre Français de Droit 

Comparé revela que estive à altura 

dos múltiplos e sucessivos desa-

fios”, afirma o pesquisador.

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/egresso-da-ufpr-e-primeiro-brasileiro-a-receber-premio-frances-de-direito-comparado/
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