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Apresentação 

O convite para escrever a apresentação desta obra é para mim 
gratificante motivo de honra e orgulho, pois aqui me graduei e retornei na 
qualidade de docente e atualmente ocupo o cargo máximo deste setor. É 
com satisfação que temos nesta obra, pela primeira vez, a história compila-
da do Setor de Ciências Biológicas.

O desafio de ler vários documentos e entrevistas com membros 
de nossa comunidade é traduzido agora pela recompensa de publicar esta 
literatura onde é demonstrado que a história da UFPR não pode ser conta-
da sem a participação do Setor de Ciências Biológicas, bem como seu pro-
cesso de democratização que dependeu de valorosos mestres deste Setor.

Nesta oportunidade gostaria de agradecer imensamente aos co-
legas da família Setor de Ciências Biológicas que auxiliaram na busca dos 
documentos e fotos que ajudaram a fazer o resgate de nossa história. Em 
particular, à professora Dra Marcia Mendonça, nossa primeira reitora e 
à técnica administrativa Raquel Ribeiro, pela cuidadosa leitura dos pri-
meiros manuscritos e suas contribuições quanto ao contido neste relato 
histórico em que a autora faz belíssimo trabalho fornecendo aos leitores o 
panorama acadêmico-político-histórico do Setor de Ciências Biológicas. O 
mesmo reconhecimento vai para a comissão que auxiliou no resgate destes 
documentos. Na pessoa de Francine Rocha estendo meus agradecimentos 
aos demais membros da comissão.



A autora, utilizando os documentos fornecidos, foi hábil em de-
codificar a palavra escrita, bem como o sentimento por trás das mesmas, 
colocando o leitor no cenário histórico-político paranaense que levou à 
criação do que atualmente chamamos de Setor de Ciências Biológicas, de 
maneira suave e prazerosa. 

Finalizando, fica o agradecimento e admiração da direção do Se-
tor de Ciências Biológicas à autora deste livro, que dedicou tempo, serie-
dade e competência em compartilhar conosco o resultado dessas horas de 
trabalho e permitir que agora saibamos de onde viemos e, portanto agora 
possamos definir para onde queremos ir.

Luiz Claudio Fernandes
Professor Titular e Diretor do SCB
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Introdução

O estudo da vida é uma ciência antiga. Fascinava o homem primi-
tivo que se preocupava em saber como funcionava o seu corpo e o mundo 
que o cercava. Enquanto campo da ciência empírica inclui amplo espectro 
de áreas acadêmicas frequentemente consideradas disciplinas independen-
tes, mas que, no seu conjunto, estudam a vida nas mais variadas escalas.

No mundo contemporâneo, os diversos avanços tecnológicos per-
mitem estudo mais investigativo e detalhado dos seres vivos e dos processos 
biológicos. Transformou a biologia em uma disciplina padrão de instrução 
em escolas e universidades ao redor do mundo, alimentando pesquisas e 
descobertas de novos saberes.

A Universidade Federal do Paraná, desde a sua fundação, con-
siderou como meta atender à demanda de profissionais de nível superior, 
bem como integrá-los no desenvolvimento do Estado e do país. Particu-
larmente, no que se refere às Ciências Biológicas, o incentivo foi dado 
com a criação do Curso de História Natural em 19431, demonstrando 
o grande interesse da elite intelectual paranaense, no que diz respeito à 
biologia, zoologia e genética. Desde então numa evolução e aprimoramen-
to crescentes, tem se empenhado na divulgação de novos conhecimentos 
de vanguarda, através de contatos, convênios, cursos, pesquisas, acordos, 
traduzindo-se em polo científico irradiador de saber, preocupado com o 
ensino, a pesquisa e a ciência no Estado do Paraná e no Brasil.

1 Posteriormente por questões 
de ajuste curricular passou a se 
chamar Licenciatura em Ciên-
cias Biológicas em 1970.
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Nessa importante empreitada, contou sempre com a participação 
de seus professores/pesquisadores, dos integrantes do corpo técnico-admi-
nistrativo, e dos milhares de alunos, que por mais de sete décadas contri-
buíram como agentes ativos desta história. 

Em todo o período, coube ao Setor e seus membros exercerem 
seu papel de pioneiros, sempre buscando novas fronteiras, novos limites 
e avanços. Traduziu-se em importante órgão de apoio às instituições de 
pesquisa nacionais e internacionais, contribuindo para a eficácia de novos 
saberes e políticas públicas. 

A pesquisa só foi possível graças à colaboração de seus professores 
e técnico-administrativos imbuídos no resgate de sua história. Partindo de 
fontes documentais, produzidas pela Faculdade de Filosofia, Institutos de 
Biologia e Bioquímica, Setor de Ciências Biológicas e UFPR, periódicos, 
legislação e seus programas de ação, foi possível efetuar a reconstituição 
de sua trajetória.

Com isso, deixou registrada na história da educação brasileira a 
força de professores comprometidos com os valores morais e éticos e o de-
sempenho de educandos que buscam seu lugar no futuro em um mundo 
globalizado. Suas atividades em parceria expressam a preocupação com o 
planeta e com os homens e acreditam nas ações que podem auxiliar as ge-
rações futuras a reconhecer em como a educação é um dos pilares da socie-
dade que podem manter a continuidade e o equilíbrio da vida no planeta. 



Capítulo 1 
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Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras - FAFI 

A História Natural no Brasil

As Ciências Naturais, desde a antiguidade, despertaram a atenção 
e o interesse dos seres humanos. A busca por entendimento e informações 
intensificou as observações e as descobertas. No Brasil, muitos trabalhos 
e textos foram legados pelos viajantes e naturalistas dos séculos passados, 
abordando descrições, relatos e impressões variadas, sobre diversos aspec-
tos das ciências naturais. No entanto, não existe continuidade entre os via-
jantes que estudaram a fauna, a flora e a geografia e os estudos que existem 
atualmente no país.

A ciência brasileira é muito jovem, sendo institucionalizada a 
partir do século XIX. Com a vinda da Família Real, em 1808, se começou 
a investir na ciência e na criação de instituições científicas no Brasil. As 
observações colhidas com as expedições científicas serviram de base para o 
progresso crescente da História Natural, ainda que tenha ocorrido de forma 
muito tímida. Com base no modelo desenvolvido em Portugal e em outras 
nações europeias, foram estabelecidas aqui instituições voltadas ao saber, 
como: a Escola Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro (1808), que se dedica-
va à formação de profissionais na área da saúde e a Academia Real Militar 
(1810), para a educação militar que ofertava o primeiro curso ‘completo’ 
de ensino das várias ciências2.

2 FIGUEIRÔA, S. F. M. (Org.). 
Um olhar sobre o passado: histó-
ria das Ciências na América La-
tina. Campinas: Ed. Unicamp/
Imprensa Oficial, 2000.
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Tais instituições se destinavam ao desenvolvimento e ao progresso 
material nacional, apresentando preocupação mais prática, como a adap-
tação de espécies exóticas às condições climáticas e geológicas brasileiras 
para se investir na agricultura, os enfrentamentos às doenças tropicais, a 
demanda por novas construções e os investimentos para se descobrir recur-
sos minerais. Não havia preocupação de inserir o país no cenário científico 
europeu, o que só viria a ocorrer no final do século XIX3. Nesse contexto, 
enquadra-se a criação do Real Horto Botânico (1808, hoje Jardim Botâni-
co do Rio de Janeiro), que visava à aclimatação de espécies vegetais trazidas 
de Portugal; do Observatório Astronômico e Meteorológico (1809, hoje 
Observatório Nacional); do Museu Real (1818, hoje Museu Nacional); do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, (1838); da Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro e da Escola de Minas de Ouro Preto (ambas a partir de 
1876). Acrescente-se a isso ainda, a criação da Impressão Régia e a Biblio-
teca Nacional, em 1810, proporcionando base sólida para a educação pro-
fissionalizante. No âmbito regional, também foram sendo criados museus 
como o Paulista e o Museu Paranaense (1876).

Contudo o desenvolvimento científico no Brasil foi fundamen-
tal para estabelecer os substratos sobre os quais a comunidade e a ciência 
criariam novas demandas e, posteriormente, se consolidariam4. Portanto, a 
ciência teve papel fundamental, “... o naturalismo estabeleceu o escopo uni-
versal do método e procedimento científico e foi a ideologia que sustentou a 
rápida ascensão dos novos grupos profissionais”5. Essa área do conhecimento 
contribuiu diretamente para o desenvolvimento do método científico, disso 
decorre sua importância na ciência mundial e, particularmente, na nacional.

As ciências naturais também constituíram a primeira vitrine do 
Brasil no exterior, com a divulgação das expedições de naturalistas no país 
que apresentaram ao mundo a abundância de recursos naturais e a biodi-
versidade presentes no país. Essa tendência foi observada desde o final do 

3 Figueirôa (1997, p. 17).

4 Dantes (2001).

5 LOPES, M. M. O Brasil desco-
bre a pesquisa científica. São Pau-
lo: Ed. Hucitec, 1997. p. 326.
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século XVIII. Desta forma, o país era visto como campo de estudo para a 
ciência, mas não como produtor de ciência6. 

Novo panorama político se vislumbrou no final do século XIX, 
quando a monarquia foi substituída pela república. Este momento foi 
acompanhado por mudanças de toda ordem, na economia com a chegada 
de imigrantes, com cultivo de novos produtos, com a urbanização das ci-
dades, medidas sanitaristas e a difusão da cultura.

A ciência brasileira, que era produzida de modo isolado dentro 
de cada instituição, começaria a se transformar. Dentre as iniciativas mais 
relevantes dessa nova fase, está a criação de inúmeros institutos de pesquisa 
dando novo fôlego à ciência nacional, privilegiando o desenvolvimento 
agropecuário, urbano e de saúde pública7. Entre os institutos de pesqui-
sa, pode-se destacar o Instituto Politécnico Brasileiro no Rio de Janeiro 
(1862); o Instituto Agronômico de Campinas (1887); o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas em São Paulo (1899); o Instituto Soroterápico Federal 
no Rio de Janeiro, atual Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, (1900); o 
Instituto Serumtherápico atual Instituto Butantan de São Paulo (1901); 
e o Instituto de Zootecnia de São Paulo (1905), entre outras instituições. 
Eles surgiram para resolver questões pontuais voltadas, sobretudo, ao de-
senvolvimento econômico do país, por meio da ciência aplicada e da pes-
quisa, embora também formassem, em menor medida, recursos humanos, 
segundo diz Germana Fernandes Barata8.

A transição, à qual a ciência brasileira foi submetida, demons-
trou que investimentos na formação de profissionais, pesquisa básica 
atrelada à aplicada, colaborações internacionais e foco nas melhorias so-
ciais potencializariam as condições de desenvolvimento do país. Torna-
ra-se esse o papel da ciência brasileira, enquanto modificadora de sua 
realidade subdesenvolvida.

6 BARATA, G. F. Nature e 
Science: mudança na comunica-
ção da ciência e a contribuição 
da ciência brasileira, 1936-
2009. (Tese). São Paulo: USP, 
2010. 247, p. 27.

7 Barata (2010, p. 28).

8 Barata (2010, p. 29).
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Assim os institutos de pesquisa foram um investimento nessa di-
reção, mas demoraria meio século até que houvesse condições de priorizar 
um sistema de ciência e tecnologia que culminaria na capacidade de au-
tossustentação nacional. Faltava ainda formar a massa crítica de cientistas, 
injetar investimentos e estabelecer estratégias políticas de longo prazo.

A formação acadêmica seria impulsionada pela criação das uni-
versidades que tiveram início tardio no Brasil, devido aos boicotes do Im-
pério português a qualquer tentativa de tornar a colônia independente, 
a começar pelas ideias. Isso é compartilhado por Schwartzman, ao afir-
mar que a ciência que se institucionalizou no país no início do século XX 
possuía temas que eram essencialmente os da ciência europeia do século 
XIX (a história natural taxonômica, a astronomia anterior à astrofísica e a 
medicina bacteriana). Segundo ele, necessitava-se da presença dos pesqui-
sadores estrangeiros que aqui se radicaram e colocavam-se fora do sistema 
de educação superior9.

Universidade e Faculdade de Filosofia 

O ensino, de maneira geral, recebeu atenção especial do governo 
nas primeiras décadas da República. Principalmente com o governo de 
Getúlio Vargas, que elaborou uma concepção mais arrojada para a organi-
zação do ensino que se colocava na perspectiva política de modernização.

Entre os projetos modernizadores da Revolução de 1930, estava a 
reformulação do ensino superior brasileiro, que, no entanto, refletia ainda 
a visão pragmática e centralizadora do governo. Nesse sentido, coube ao 
Ministro da Educação Francisco Campos encaminhar os decretos federais 
nº19.851 e nº19.852 de 11 de abril de 1931, que ficaram conhecidos 

9 SCHWARTZMAN, S. For-
mação da comunidade científica 
no Brasil. São Paulo: Ed. Nacio-
nal, 1979. p. 136.
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como Estatuto das Universidades Brasileiras. Este estabelecia como finali-
dade do ensino universitário: 

... elevar o nível da cultura geral, estimular a investigação científica em quaisquer domí-
nios dos conhecimentos humanos, habilitar ao exercício de atividades que requeressem 
preparo técnico e científico superior10.

A reforma Francisco Campos determinava que o ensino univer-
sitário deveria ser constituído pelo menos por três faculdades: Medicina, 
Direito e Engenharia. Abrindo ainda uma nova opção com a Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras. 

As Leis de 1931, em relação à Faculdade de Educação, Ciências 
e Letras garantiam que ela ministrasse o ensino superior de 

... diversas disciplinas com os objetivos de ampliar a cultura no domínio das ciências 
puras; de promover e facilitar a prática de investigações originais; de desenvolver e 
especializar os conhecimentos necessários ao exercício do magistério; de sistematizar 
e aperfeiçoar a educação técnica e científica para o desempenho profícuo de diversas 
atividades nacionais11. 

Para tanto, deveria contemplar três sessões: educação, ciências 
e letras; compreendendo os cursos de: Educação, Ciências Matemáticas, 
Ciências Físicas, Ciências Químicas, Ciências Naturais, Filosofia, Geo-
grafia e História, Letras e Línguas modernas.

Ainda determinava que a sessão de Ciências compreendesse 

... disciplinas pertinentes à matemática, à física, à química, e às ciências naturais, as quais, 
para os efeitos de expedição de diplomas, serão distribuídas em séries de estudo obrigatório 
para os que pretendem licença em ciências matemáticas, físicas, químicas ou naturais12. 

10 BRASIL. Decreto nº 19.851 
de 11 de abril de 1931. Diário 
Oficial. Rio de Janeiro, 15 de 
abril de 1931. p. 50.

11 BRASIL. Decreto n.19851 e 
19852 de 11 de abril de 1931. 
Coletânea dos decretos do Gover-
no Provisório. São Paulo: Livraria 
Acadêmica, 1931. p. 112.

12 BRASIL. Decreto nº 19.851 
e 19.852 de 11 de abril de 1931. 
Coletânea dos decretos do Governo 
Provisório. São Paulo: Livraria 
Acadêmica, 1931. p. 112.
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Aos estudantes, era conferido o diploma de licenciado e a fre-
quência no curso seriado complementar da sessão de Ciências, conferia o 
diploma de doutor, em ciências matemáticas, físicas, químicas ou naturais, 
quando o candidato defendesse tese. A Reforma também enfatizou “... 
os trabalhos práticos, promovendo a presença de gabinetes, laboratórios e 
ambientes voltados à pesquisa prática”13.

A nova legislação buscou retirar o tom predominantemente aca-
dêmico das universidades, numa tentativa de colocá-las na perspectiva de 
formar mão- de- obra especializada para atuar em determinadas carrei-
ras, além de “... situá-las como centros de vanguarda no cenário científico 
brasileiro”14. Essas reformas tiveram mérito ao transformar o cenário da 
educação superior, no entanto, o governo ainda não entendia ciência e 
universidade como prioridades políticas. Assim tornou-se necessário, neste 
momento, o financiamento externo. 

O exemplo mais significativo da nova ideologia universitária ocor-
reu com a organização na Universidade de São Paulo de uma Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, em 1934. A universidade atraiu um numero-
so corpo docente composto por professores estrangeiros que renovaram o 
ensino superior, aliando o ensino à pesquisa, e instaurando a investigação 
acadêmica desinteressada. Era um importante instrumento para o estabe-
lecimento da hegemonia cultural no país, ao orientar uma elite intelectual 
e ao mesmo tempo formar professores para todos os níveis de ensino. Tal 
modelo serviu de orientação para a criação de inúmeras Universidades nos 
diferentes estados brasileiros. 

Por sua vez, a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, Distrito 
Federal, foi reorganizada em 1937, quando incluiu uma Faculdade Nacio-
nal de Filosofia, Ciências e Letras. Dois anos depois (1939), a Faculdade 
Nacional de Filosofia foi instituída e passou a ser considerado o estabele-
cimento oficial padrão. A Faculdade mantinha os cursos de bacharelado 

13 SIQUEIRA, M. D. Setor 
de Ciências Sociais Aplicadas, 
60 anos de história. Curitiba: 
UFPR/SCSA, 2006. p. 35.

14 UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANÁ. Pró-Reito-
ria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Rumos da pesquisa: uma história 
da pesquisa e pós-graduação na 
UFPR. Curitiba: UFPR, 1998. 
p. 27.
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em: Filosofia, Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia e 
História, Ciências Sociais, Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras An-
glo-Germânica e Pedagogia, com duração de três anos. Para a licenciatura, 
era exigido o curso de didática, com a duração de um ano. Todas as demais 
Faculdades de Filosofia no país deveriam seguir esse modelo. A partir de 
1943, para o exercício do magistério secundário, foi exigida a titulação em 
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.

No que se refere ao curso de História Natural, o decreto lei nº 
1.190 determinava que: 

... o curso de história natural será de três anos e terá a seguinte seriação de disciplinas: 
primeira série (biologia geral, zoologia, botânica, mineralogia); segunda série (biolo-
gia geral, zoologia, botânica, petrografia); terceira série (zoologia, botânica, geologia, 
paleontologia)15.

Com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, em 1934, grupos de professores estrangeiros 
foram contratados para diversas cadeiras. A exemplo das disciplinas de Zo-
ologia em que veio Ernest Bresslau e posteriormente outro zoólogo ale-
mão, Esnest Marcus. Na Botânica, Felix Rawitscher, Karl Arens entre ou-
tros e na Biologia Geral, A. Dreyfus e Pavan que concentraram atividades 
em problemas de genética16. A vinda da missão de professores europeus, 
permitiu a exploração de campos de pesquisa até então fechados aos estu-
diosos, por falta de guias experimentados.

Na USP, o objetivo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
era formar a elite nacional. 

A base de que se partiu para dar corpo à nova universidade era certamente o denomi-
nador comum que as discussões da década anterior tinham legado: uma universidade 
que não seria simplesmente uma agregação de escolas profissionais superiores; cujo eixo 

15 BRASIL. Decreto lei 1.190 
de 4 de abril de 1939. p. 53.

16 AZEVEDO, F. As Ciências no 
Brasil. São Paulo: Melhoramen-
tos, 1955. p. 246.
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central ou célula mater seria uma Faculdade de Filosofia, onde seria promovida a pes-
quisa em tempo integral; que formaria uma elite cultural dinâmica, capaz de assumir a 
liderança no processo de superação do estado de atraso em que se encontrava o país17.

Rapidamente, avanços foram sentidos atingindo todas as áreas da 
ciência. 

Antes da fundação das Faculdades de Filosofia, os problemas zoológicos eram estuda-
dos em institutos de medicina experimental e nos museus. Nos primeiros, a importân-
cia da parasitologia na luta contra as moléstias imprimiu impulso ao estudo de certos 
grupos zoológicos, como o dos Protozoa, insetos e helmintos no Instituto Oswaldo 
Cruz, e os dos animais peçonhentos, principalmente as cobras, no Instituto Butantã18. 

Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, foi or-
ganizado o departamento de Botânica pelo alemão Rawitscher, que per-
cebeu a necessidade de organizar um ensino eficiente, nos moldes inter-
nacionais, publicando um livro didático. É inegável a contribuição desses 
renomados professores para a própria consolidação da Universidade e da 
pesquisa no país.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná

Imbuídos dessa mentalidade, de associar a ciência pura à pes-
quisa, um grupo de professores tomou a iniciativa de criar a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras do Paraná e o Instituto Superior de Educação 
anexo, em 26 de fevereiro de 1938.  O grupo era liderado pelos professores 
Omar Gonçalves da Mota, que na época ocupava o cargo de Secretário de 
Estado do Interior, Justiça e Instrução Pública, e era professor da Faculda-
de de Direito do Paraná19; Carlos de Paula Soares, professor da Faculdade 
de Engenharia do Paraná; e por Homero de Mello Braga, professor da 

17 Schwartzman (1979, p. 197).

18 FERRI, M. G.; MOTOYA-
MA, S. História das ciências no 
Brasil. São Paulo: EDUSP, 1979. 
p. 91.

19 SIQUEIRA, M. D. Faculda-
de de Direito, 1912 - 2000. Curi-
tiba: UFPR, 2000. p. 41.
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Faculdade de Medicina do Paraná. A 
sessão de fundação ocorreu no salão 
nobre da Universidade do Paraná.

Segundo relato de Homero 
de Mello Braga, é possível conhecer 
como surgiu a ideia de fundar a FAFI 
e todas as articulações efetuadas até a 
efetiva instalação. Conta que quando 
regressou de São Paulo para Curitiba, 
encontrou o professor Carlos de Pau-
la Soares, e comentou sobre o ensino 
superior por lá, pois na capital paulis-
ta ele havia acompanhado a implan-
tação da Faculdade de Filosofia de 
São Paulo. Conversou com o amigo 
sobre a possibilidade de se organizar 
em Curitiba uma Faculdade de Filo-
sofia. Havia professores de sobra para 
química, matemática, história. Pros-
segue comentando: 

Eu daria Biologia Educacional. O 
Curso de História Natural ficaria 
para depois. Não que faltassem pro-
fessores. O Stellfeld na Botânica, 
outro padre daquele mesmo conven-
to do Largo da Cruz que sabia tudo 
sobre abelhas, na Zoologia. O Xavier 
Viana dará Biologia. E o Weber, Mi-
neralogia. Mas as instalações, essas 
são difíceis. Microscópios, micró-
tomos, corantes... Talvez se arranje 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do PR, Gaze-
ta do Povo, Curitiba, 27 de fevereiro de 1938.
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com a Faculdade de Medicina. De qualquer forma, o essencial, que eram os professores, 
já tínhamos. E para manter a Faculdade, talvez se arranje uma subvenção do governo20. 

Foram então falar com o Interventor do Estado, o “seu Ribas”, 
como chamavam Manoel Ribas. Ao que concluiu: “... não foi preciso gas-
tar muita conversa. Talvez a ideia já lhe germinasse no pensamento”21.

A aspiração da restauração da Universidade do Paraná era grande, 
e pela legislação da época conforme a reforma de Francisco Campos, so-
mente poderia ocorrer, com a participação de uma Faculdade de Filosofia. 
Com isso a ideia ganhava corpo.

A criação da Universidade do Paraná teve papel científico e cultu-
ral de grande importância, propiciando a formação de uma elite intelectual 
num Estado dominado pelos representantes do setor agrário. A capital era 
a cidade de maior concentração populacional do Estado e de destaque eco-
nômico. Tornara-se imprescindível a formação de profissionais de nível su-
perior nas áreas de medicina, direito, engenharia e também da ciência pura. 

A tendência à organização de instituições permitiu que os intelec-
tuais que participavam da Universidade do Paraná buscassem organizar novas 
escolas, atendendo às demandas sociais e culturais, como ocorrerá posterior-
mente com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná.

Desde o início do século XX, havia preocupação crescente da so-
ciedade com a educação, seja ela básica ou superior. 

A cada década vai aumentando a pressão de significativos setores da população brasilei-
ra no sentido do ingresso e permanência na escola. Essa pressão é exercida num primei-
ro momento, principalmente por setores sociais médios, mas vai se intensificando com 
a presença de setores populares propriamente ditos22.

20 XAVIER, M. E.; RIBEIRO, 
M. L.; NORONHA, O. M. 
História da educação. São Paulo: 
FTD, 1994. p. 200.

21 XAVIER, M. E.; RIBEIRO, 
M. L.; NORONHA, O. M. 
História da educação. São Paulo: 
FTD, 1994. p. 200.

22 XAVIER, M. E.; RIBEIRO, 
M. L.; NORONHA, O. M. 
História da educação. São Paulo: 
FTD, 1994. p. 200.



23

75 ANOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFPR

As transformações econômicas do Estado aceleraram a demanda 
pelo acesso à educação e a mobilização das elites intelectuais em torno da 
expansão do sistema educacional mais efetiva. O fenômeno da urbanização 
constituiu uma base social necessária a uma sociedade que assumia novas 
responsabilidades comerciais.

Curitiba assiste à criação de diversas escolas de ensino básico, o 
aprimoramento do Ginásio Paranaense e da Escola Normal, a solidificação 
de instituições culturais como o Museu Paranaense e a Biblioteca Pública. 
Tudo isso amparado num processo de remodelamento da cidade, em que 
novas ruas são abertas e calçadas, sistemas de água e saneamento estabele-
cidos, construções residenciais e comerciais de maior porte são efetivadas, 
locais de lazer e passeios são criados pelo poder público.

Nesse ambiente mais cosmopolita, a intelectualidade paranaense 
se concentra na capital. Homens de letras, de ciências, de erudição e cul-
tura pragmática se aproximam. A Universidade do Paraná, criada desde 
1912, mantinha posicionamento ativo na busca da organização de institui-
ções culturais e educacionais. A mesma elite participava da organização de 
diversas instituições na área das artes, cultura e educação, buscando dotar a 
cidade de instituições semelhantes as que existiam na Europa.

Com a Reforma de Ensino de 1915, conhecida como Lei Maximi-
liano, a Universidade do Paraná se viu obrigada a desmembrar suas faculda-
des em escolas autônomas, para obter o reconhecimento oficial. Diante dis-
so, passaram a existir as Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia, com 
autonomia didática. No entanto, ocupavam o mesmo edifício e havia uma 
única diretoria. Essa mudança inaugurou um período de dificuldades, que 
somente findou com a restauração da Universidade do Paraná, em 1946.

Tudo isso só ocorreu graças às reformas no âmbito do ensino 
superior nacional propostas durante o governo de Getúlio Vargas, com su-
gestão de centralização político administrativa e especialização dos órgãos 
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do Estado. As Interventorias Estaduais e o Departamento Administrativo 
do Serviço Público se multiplicaram pelos Estados. No Paraná, teve lugar 
uma política de integração entre as diversas regiões do Estado, abrindo 
novas estradas, levando a estrutura administrativa para o interior, visando 
ao desenvolvimento econômico amparado na cafeicultura. A Interventoria 
do Estado deveria dar respostas ao crescente povoamento do Estado em 
direção ao Norte e Oeste, onde regiões eram desbravadas, cidades eram 
construídas e demandas se acresciam.

O setor primário estava em franco desenvolvimento no Estado, 
o mate, a madeira e o café preponderavam. A capital era um município 
urbano, contendo o maior parque industrial do Estado. Pode-se constatar 
esse fato observando que, em 1940, o Estado possuía 1.248.536 habitan-
tes, e Curitiba, contava com 142.185 habitantes. O Estado possuía 1.298 
escolas isoladas e 80 grupos escolares23.

Curitiba 

... era um local de convergência e de distribuição de grande parte da produção econô-
mica do estado. Era centro político, econômico, militar, estudantil e cultural. Talvez 
atraídos pela propaganda, muitos migravam do interior para Curitiba, em busca de 
estudo, trabalho ou simplesmente melhorar de vida24. 

Neste período, preponderava uma mentalidade pragmática e tec-
nológica, devido ao desenvolvimento da sociedade industrial. A sociedade 
urbanizou-se, aumentando a demanda por títulos universitários. A classe 
média ansiava pelo prestigio social e “... um grau universitário assegurava 
um determinado nível de prestígio social e renda”25.

O momento político e econômico do Estado era favorável ao es-
tabelecimento de instituições de ensino. O crescimento da população, o 
desenvolvimento da cultura cafeeira, a crescente urbanização com a for-

23 PARANÁ. Relatório do In-
terventor Manoel Ribas, 1932-
1944. Curitiba, 1940.

24 TRINDADE, E.; ANDRE-
AZZA, M. L. Cultura e educa-
ção no Paraná. Curitiba: SEED, 
2001. p. 100.

25 Schwartzman (1979, p. 285).
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mação da classe média, bem como o desenvolvimento da indústria e dos 
setores de prestação de serviços e comércio, permitiam que os anseios edu-
cacionais se multiplicassem.

Desde a República, havia esforço pela educação por parte da in-
telectualidade, com a construção de escolas, a expansão da rede e a organi-
zação do ensino. 

O otimismo pedagógico, típico de meados dos anos 20 e que alcançou o apogeu nos 
anos 30, insistiu na melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar 
enfatizando os aspectos qualitativos da problemática educacional26. 

Neste âmbito, colocou-se o ideário da ‘escola nova’, com um dis-
curso acerca do ensino profissionalizante, da educação integral, da educa-
ção prática e o ensino individualizado. Almejava-se a construção de um 
Brasil moderno.

Havia o esforço em direção à formação de professores, dando-se 
ênfase à cultura geral no ensino primário e secundário. “Havia ainda, a 
preocupação com a formação de professores a fim de satisfazer à demanda 
da capital e do interior”27.

Neste contexto efervescente, surge a nova faculdade, que ficou 
conhecida como FAFI, ela era: 

... nascida da necessidade de desenvolver o estudo das disciplinas que constituem o 
fundamento de uma sólida cultura filosófica, científica e literária, e atendendo à con-
veniência de aperfeiçoar pelo ensino especializado, os conhecimentos indispensáveis à 
formação das classes dirigentes28. 

Na solenidade que marcou a sua criação, o doutor Omar da Mota 
falou inicialmente, sobre o significado para o mundo cultural paranaense 
da fundação da instituição. Em seguida, o doutor Carlos de Paula Soares 
deu detalhes da organização e propôs a eleição da diretoria provisória.

26 PROSSER, E. S. Cem anos 
de sociedade, arte e educação em 
Curitiba, 1853-1953. Curitiba: 
Imprensa Oficial, 2004. p. 127.

27 Prosser (1979, p. 213).

28 GAZETA DO POVO. Curi-
tiba, 27 de fevereiro de 1938. p. 1
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Segundo a historiadora Cecília Westphalen, a instituição das fa-
culdades de filosofia era nova e pouco difundida nos meios nacionais e 
paranaenses, habituados aos modelos de faculdades de medicina, direito e 
engenharia, no entanto “... pelo prestígio social e capacidade organizadora 
dos seus fundadores, a ideia logo se concretizou, superando os obstáculos 
iniciais de ordem financeira”29.

Fachada do prédio da FAFI. 
Fonte: Anuário da FAFI, 1944.

29 WESTPHALEN, C. M. Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná - 50 anos. Curi-
tiba: SBPH-PR, 1988. p. 7.
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Uma diretoria provisória foi empossada. Ela era composta pelos 
professores Omar Gonçalves da Mota, diretor; Carlos de Paula Soares, vice-
diretor; e Homero de Mello Braga, secretário. Foram providenciados os esta-
tutos e regimento interno da nova faculdade. Os professores convidados para 
fazer parte do corpo docente eram na maioria professores das faculdades de 
direito, medicina, engenharia da Universidade do Paraná, da Escola Agronô-
mica, do Círculo de Estudos Bandeirantes e sacerdotes católicos, entre outros.

Inicialmente, passaram a funcionar os cursos de filosofia, ciências 
químicas, geografia e história, ciências sociais e políticas e o curso superior 
de educação. Em 2 de abril do mesmo ano, a FAFI30 divulgava na imprensa 
local a abertura das inscrições ao Concurso de Habilitação constando de 
uma prova oral e outra escrita.

A FAFI contava com uma sede provisória, no prédio do Con-
gresso Legislativo Estadual, situado na Rua Barão do Rio Branco, (atual 
Câmara Municipal de Curitiba). A aula inaugural foi proferida pelo pa-
dre Jesus Ballarin, em 3 de maio de 1938, para os 19 alunos inscritos. 
A faculdade era particular e necessitava de convênio com o governo do 
Estado que se inviabilizou posteriormente, fazendo com que a faculdade 
se instalasse precariamente no edifício da Universidade do Paraná, no Cír-
culo de Estudos Bandeirantes e em um prédio particular que pertencia ao 
professor Homero Braga.

Sobre o ocorrido, Homero de Braga descreve: 

No Salão Nobre da Universidade do Paraná, reuniram-se os professores por nós convida-
dos, que após receberem os títulos de nomeação constituíram a primeira Congregação e 
elegeram aquela diretoria. Abertas as matrículas apareceram alguns candidatos. O Padre 
Jesus Ballarin dava a aula inaugural, sobre a doutrina de Freud. Durante esse ano, trata-
mos do processo de reconhecimento da Faculdade, que se iniciava com a aprovação de 
cursos. Veio a inspetoria do Rio, que foi muito festejada, principalmente pelos alunos31.

30 GAZETA DO POVO. Curi-
tiba, 2 de abril de 1938. p. 8.

31 DIVULGAÇÃO PARANA-
ENSE. Curitiba, 1962. v. 15.



28

Márcia Dalledone Siqueira 

No entanto, antes que o reconhecimento federal ocorresse, hou-
ve um desentendimento entre o governador Manoel Ribas e o professor 
Omar Mota, Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, que deixou 
o governo. Conta Homero: 

Fomos despejados do Congresso. No sótão e no porão da Engenharia, e em uma sala 
alugada do Edifício Sul América- para isso dava a renda das mensalidades dos poucos 
alunos-, prosseguiam as aulas, já com o segundo ano funcionando, mas sem dinheiro 
para pagar os professores. Todos se dispunham a lecionar de graça. O caso era que sem 
uma entidade mantenedora que tivesse grande patrimônio, não obteríamos o reconhe-
cimento federal. Batemos em muitas portas. A que se abriu por insistência do Loureiro, 
foi a dos maristas. Mudamo-nos para o Instituto Santa Maria32. 

Devido às dificuldades financeiras e a necessidade de se adaptar à 
legislação de 1939, a FAFI iniciou as negociações com a União Brasileira 
de Educação e Ensino, visando à manutenção da faculdade. Com isso, foi 
eleita a nova diretoria, constituída pelos professores Brasil Pinheiro Ma-
chado, diretor; Pe. Jesus Ballarin, vice-diretor; e Homero de Melo Braga, 
secretário. Também foi elaborado o Regimento da Faculdade. 

O progresso do estado exigia um número maior de cursos superiores e a União Brasilei-
ra de Educação e Ensino, sob a jurisdição dos Irmãos Maristas do Brasil Central, veio 
ao encontro desse velho desejo33.

Os primeiros anos

Em seu Regimento Interno de 25 de agosto de 1939, a Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, definia-se como faculdade livre, 
mantida pela União Brasileira de Educação e Ensino, e estava organizada 
em conformidade com a legislação federal e constituída pelos departamen-

32 DIVULGAÇÃO PARANA-
ENSE. Curitiba, 1962. v. 15.

33 PARANA. Álbum do Primei-
ro centenário, 1853-1953. Curi-
tiba: Governo do Estado, 1953. 
p. 48.
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tos de filosofia, ciências, letras e pedagogia. No departamento de Ciências, 
entre outros cursos, constava o de História Natural.

Ainda de acordo com o Regimento, as finalidades da FAFI eram: 

Formar professores para o curso secundário e superior; dar aos estudantes ensejo de 
se especializarem, conforme as suas aptidões individuais; colaborar com institutos ofi-
ciais congêneres para a difusão da educação nacional e generalização da alta cultura 
intelectual do Brasil34.

Neste momento, além dos cursos em funcionamento, foi autori-
zada a abertura dos cursos de matemática, letras neolatinas e letras anglo-
germânicas. “Não foram, contudo, abertos os cursos de Física e História 
Natural, em virtude do grande ônus que representavam”35.

Finalmente, a União Brasileira de Educação e Ensino construiu a 
sede própria da faculdade. Tratava-se de um prédio de três andares, que foi 
inaugurado em 5 de dezembro de 1940, na rua XV de Novembro, número 
1004, próximo ao edifício da Universidade do Paraná. Neste mesmo dia, 
colou grau a primeira turma da Faculdade. 

Assim era descrito o prédio da FAFI: 

... é todo de alvenaria, compreendendo três pavimentos em duas alas, formando um 
ângulo, com a entrada no vértice, e tendo hall, sala de espera, salas de secretaria, direto-
ria, professores, congregação e conselhos, salas em número de onze para aulas teóricas, 
biblioteca e sala de leitura, sala especial de etnografia e antropologia, mapoteca, labora-
tórios para química inorgânica e analítica quantitativa e qualitativa e para química orgâ-
nica, gabinete de física, gabinetes para as diversas sessões especiais de História Natural, 
salão para conferências e solenidades; gabinetes para toaletes e instalações sanitárias36.

Neste período, 

... as Faculdades de Filosofia já começavam a criar no país o ambiente de pesquisa e 
crítica que lhe faltavam e a divulgar os princípios básicos do conhecimento humano e 
os grandes debates fundamentais do espírito37.

34 FAFI. Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná. Cu-
ritiba: Max Roesner, 1940. p. 3.

35 Westphalen (1988, p. 24).

36 FAFI. Anuário, 1942. Curiti-
ba, 1942. p. 71.

37 Westphalen (1988, p. 27).
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Só em outubro de 1941, a diretoria da FAFI requereu ao Minis-
tério da Educação e Saúde autorização para o funcionamento do curso de 
História Natural, depois de tomar providências internas. Para tanto, 

... a União Brasileira de Educação e Ensino iniciou, em julho de 1941, a construção de 
uma nova ala do estabelecimento, onde serão instaladas as novas salas de aulas, museus 
e laboratórios, tudo de acordo com os requisitos pedagógicos modernos38. 

A empreitada foi bem sucedida, o que confirmou o decreto fe-
deral nº 9.776 de 23 de junho de 1942, autorizando o funcionamento do 
Curso de História Natural.

38 FAFI. Anuário, 1940-41. 
Curitiba, 1941. p. 206.

Pesquisas de um aluno. Fonte: 
Anuário FAFI, 1944.
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Em 1942, nova diretoria da FAFI foi eleita, composta pelos profes-
sores: Brasil Pinheiro Machado, diretor; Pe. Jesus Ballarin, que faleceu e foi 
substituído por Loureiro Fernandes e Farani Mansur Guérios, secretário39.

O curso de História Natural teve início no ano seguinte com a 
primeira série do curso e com o número de 12 alunos aprovados. Contava 
com salas especiais para as aulas práticas, de acordo com a FAFI eram: 

Botânica: com coleções valiosíssimas de plantas, gabinetes de germinação, microscópios 
numerosos; Zoologia: conta com belíssimos espécimes empalhados da fauna nacional e 
estrangeira; Paleontologia: possuindo alguns fósseis raros encomendados da Europa40. 

Em 1945, eram professores catedráticos da FAFI na área de His-
tória Natural: Homero Braga em Biologia; Ludwig Hans Weber em Mi-
neralogia e Petrografia; Carlos Stellfeld em Botânica; Joaquim Monteiro 
Martins Franco em Geologia e Paleontologia; Jesus Moure em Zoologia41.

Para integrar o corpo docente da FAFI, era preciso aprovação em 
concurso público, de títulos e provas (prova escrita, prova prática quando 
fosse o caso, prova didática e arguição sobre a tese original desenvolvida pelo 
candidato). Como requisitos para candidatar-se ao cargo de professor era 
necessário ser cidadão brasileiro, possuir diploma conferido por faculdade 
reconhecida, folha corrida da justiça e da polícia, quitação com o serviço mi-
litar, atestado de que não sofria de moléstia contagiosa ou incurável, atestado 
de atividade profissional ou didática e cem exemplares impressos da tese. 

O desempenho e a eficiência da FAFI eram motivo de orgulho 
para o Estado, a exemplo do texto formulado pelo doutor Pedro Calmon, 
diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, professor nas 
Faculdades Católicas do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira 
de Letras, que em visita à Instituição deixou registro no livro de visitantes: 

39 FAFI. Anuário, 1942. p. 5.

40 FAFI. Anuário, 1943. Curiti-
ba, 1943. p. 93.

41 FAFI. Anuário, 1945. Curiti-
ba, 1945. p. 3.
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Vi na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná um monumento, uma aca-
demia e um laboratório. Laboratório de energias espirituais; academia de altos estudos; 
monumento de cultura e otimismo nacional. O senso constitutivo dos Irmãos Ma-
ristas, o cívico dos paranaenses, a colaboração preciosa de um pugilo de professores 
notáveis, tornaram possível esta obra42.

Aula prática de Botânica. Fonte: 
Anuário FAFI, 1944.

42 FAFI. Anuário, 1941. p. 205.
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Laboratório de Biologia. Fonte: 
Anuário da FAFI, 1943.

Laboratório de Histologia. Fonte: 
Anuário da FAFI, 1943.
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Após três anos, a primeira turma de alunos do curso de História 
Natural foi diplomada em 1945, obtendo o grau de bacharel: Ângelo Ca-
matta, Ernesto Juvenal, Geraldo da Silva, Júlio Pawluk, Osvaldo de Souza, 
Ralph George Hertel, Rudolf Bruno Lange, Ruth Maria Kuster e Demé-
trio Nahirniak43.

O Anuário da Universidade do Paraná de 1946 especificava a 
seriação de disciplinas do curso de História Natural, constando de: no 

43 Westphalen (1988, p. 95).

Laboratório de Microscopia e 
Botânica. Fonte: Anuário FAFI, 
1943.
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primeiro ano- Introdução especial à filosofia, biologia geral, zoologia, bo-
tânica, mineralogia. Segundo ano: biologia geral, zoologia, botânica, pe-
trografia. Terceiro ano: zoologia, botânica, geologia, paleontologia44.

De acordo com as mudanças ocorridas na legislação federal, em 
1946, através do Decreto lei nº 9.053, as Faculdades de Filosofia “... ficam 
obrigadas a manter um ginásio de aplicação destinado a prática docente dos 
alunos matriculados no curso de didática”45. O decreto lei nº 9.092 de 26 de 
março do mesmo ano estabelecia o regime didático para as Faculdades de Fi-
losofia, cujo diploma de bacharel ou licenciado só seria conferido após quatro 
anos de estudos. Podendo ainda conceder diplomas de especialização aos ba-
charéis e licenciados46. A FAFI paranaense teve que se adaptar a essa legislação.

44 UFPR. Anuário 1946-47. 
Curitiba: UFPR, 1947. p. 99.

45 BRASIL. Decreto lei nº 
9.053 de 12 de março de 1946. 
Lex, 1946. p. 273.

46 BRASIL. Decreto lei nº 
9.092 de 26 de março de 1946. 
Lex, 1946. p. 288.
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A FAFI e a Restauração da Universidade 

A redemocratização do país, na década de 1940, trouxe novas 
diretrizes políticas e econômicas, oriundas da expansão da incipiente in-
dustrialização e do processo crescente de urbanização. O Estado percebeu 
a importância da formação de mão de obra qualificada, bem como de pes-
quisadores em nível superior. Isto provocou ajustes e transformações no 
sistema de ensino em todos os níveis, visando à expansão da rede pública 
de ensino. Nesse contexto, as elites deveriam dirigir o processo global de 
transformação da sociedade brasileira, iniciando com o alargamento do 
ensino primário, a reorganização da escola secundária e do ensino superior.

Quanto a esse último, tratava-se de política de integração, em 
um processo que permitiu a agregação de faculdades, a criação de uni-
versidades e a federalização de instituições, momento conhecido como 
“Ciclo das Universidades”. 

No Paraná, a luta que era pela equiparação e restauração da Uni-
versidade do Paraná, coincidiu com a conjuntura de fundação da FAFI. 
Segundo o historiador Rui Wachowicz: 
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... foram feitos também novos planos para restaurar a Universidade. A nova faculdade 
deveria constituir o núcleo central. Portadora que era de estudos de áreas dos mais 
diversos ramos do conhecimento humano, quer técnico ou humanístico, deveria trans-
formar-se no centro de irradiação de cultura mais generalizada47. 

Essa tendência política abriu a possibilidade de integração da 
FAFI à Universidade do Paraná, caso esta fosse restaurada.

Para tanto, houve mobilização de políticos, autoridades e intelectu-
ais paranaenses, entre eles: Erasto Gaertner, Bento Munhoz da Rocha Neto, 
Aramys Athayde, Macedo Filho e o interventor do Estado, Brasil Pinheiro Ma-
chado. Estes conseguiram que o Ministro da Educação, Ernesto de Souza Cam-
pos visitasse Curitiba e instalasse oficialmente a Universidade do Paraná, em 1º 
de abril de 1946. “Naquela ocasião, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
do Paraná reuniu-se às Faculdades de Medicina, Engenharia e Direito”48.

Com a Restauração da Universidade do Paraná, a FAFI se con-
solidou na estrutura do ensino superior paranaense, juntamente com as 
Faculdades de Medicina, Direito e Engenharia, através do decreto lei fe-
deral nº 9323 de 6 de junho de 1946. Este momento coincidiu com a ela-
boração de uma nova Constituição Federal. A unificação da Universidade 
do Paraná transformou Curitiba em cidade universitária. “A universidade 
e a vida estudantil passaram a ser pólos de atração da cidade”49. A FAFI 
contribuiu de modo efetivo com esse processo. 

No entanto, a Faculdade passara por momentos de crise vendo 
“... declinar o número de seus alunos, em virtude da forte redução de 
inscritos aos exames vestibulares pela obrigatoriedade de apresentação de 
certificados de conclusão de ensino secundário, curso complementar ou 
colégio”50. Isso influenciou de tal forma que, em1944, o curso de História 
Natural apresentou apenas dez inscritos e no ano seguinte, nove. Outro 
problema que existia referia-se aos licenciados pela FAFI que não tinham 
ainda o reconhecimento oficial dos seus direitos de exercício do magistério 
secundário e normal, até então, sendo muitas vezes preteridos por outros 
profissionais não diplomados.

47 WACHOWICZ, R. A Uni-
versidade do Mate. Curitiba: 
APUFPR, 1983. p. 101.

48 UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANÁ. Pró-reito-
ria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Rumos da pesquisa: uma história 
da pesquisa e pós-graduação na 
UFPR. Curitiba: UFPR, 1998. 
p. 47.

49 Wachowicz (1983, p. 130).

50 WESTPHALEN, C. M. Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná - 50 anos. Curi-
tiba: SBPH-PR, 1988. p. 31.
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Vista panorâmica do Edifício da 
FAFI e arredores. Fonte: Logos 
Revista do Centro Acadêmico da 
FAFI, 1947.

Aspecto interno do edifício da 
FAFI. Fonte: Logos Revista do 
Centro Acadêmico da FAFI, 1947.

Aspecto interno do edifício da 
FAFI. Fonte: Logos Revista do 
Centro Acadêmico da FAFI, 1947.
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A Comunidade Científica e a FAFI

O Paraná, na década de 1950, apresentava uma série de mudan-
ças e transformações em vários setores da sociedade, como as migrações 
internas e externas impulsionadas pelo café; o aumento das demandas por 
energia elétrica, transporte, serviços de saúde e educação. O planejamento 
voltado para o desenvolvimento passou a ser a marca dos governos tanto 
federal como estadual. 

No Estado, novos municípios foram criados, exigindo pesados 
investimentos em infraestrutura e administração. Esse é o momento em 
que são criadas instituições como: a FUNDEPAR, Fundação Educacional 
do Paraná; SANEPAR, Companhia de Saneamento do Paraná; TELEPAR, 
Companhia de Telecomunicações do Paraná; CODEPAR, Companhia de 
Desenvolvimento do Estado do Paraná, depois substituída pelo BADEP, 
Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná. Na economia, novas 
áreas são destinadas à cafeicultura e a industrialização é incentivada. En-
fim, a administração está imbuída de ideologia progressista, voltada para o 
planejamento e o desenvolvimento econômico. 

Curitiba também participa desse processo de transformação, em-
balada pela preparação das comemorações do primeiro centenário da eman-
cipação política do Estado e pelo crescimento da economia cafeeira. Isto 
permitiu melhoramentos em diversas áreas dos setores público e privado.

“Em Curitiba tudo hoje é vida: as construções se multiplicam, as 
indústrias se movimentam, o comércio se desdobra, a exportação se avolu-
ma...”51. “O centro comercial, as construções dos arranha-céus, o aumento 
crescente dos bairros dão à cidade um aspecto de metrópole”52.

Curitiba possuía em 1960, 370 mil habitantes e o Estado 
4.263.721 habitantes. A capital crescia, bem como sua região metropo-

51 O ÁTOMO. Curitiba, 2 fe-
vereiro de 1950. 

52 BISCAIA, E. Coisas da cida-
de. Crônicas. Curitiba: Requião, 
1951. p. 22.
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litana, recebendo contingente migratório, sendo parte dele composto por 
estudantes que vinham do interior, bem como de outros estados, a exem-
plo de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa 
Catarina para estudar na Universidade do Paraná. Ela era polo de atração 
para a intelectualidade brasileira.

Contudo, apesar desse contexto e da repercussão que teve sua res-
tauração, a Universidade do Paraná enfrentava problemas financeiros. Estes 
só poderiam ser minimizados com a federalização da instituição, que então 
passaria a receber verba federal para sua manutenção e funcionamento. Assim 
o movimento pró-federalização tomou corpo e foi efetivado pelo então Reitor 
Flávio Suplicy de Lacerda e pelo governador Moysés Lupion, que foram in-
cansáveis em sua atuação junto ao governo federal. Enfim em 4 de dezembro 
de 1950, através da lei nº1254, obtiveram a federalização. Desde então, a 
Universidade passou a se denominada Universidade Federal do Paraná.

A FAFI também se manifestou favorável à federalização, rece-
bendo o seu diretor professor José Loureiro Fernandes plenos poderes para 
resolver a questão junto à União Brasileira de Educação e Ensino, que foi 
ressarcida e o contrato rescindido.

Com a federalização, a universidade buscou se adaptar à sua orga-
nização administrativa, estatutos e a situação do corpo docente à legislação 
federal, assim: “A 5 de janeiro de 1951, realizaram-se eleições para a direto-
ria da Faculdade, sendo eleitos o professor Homero de Barros, para diretor, 
Francisco Villanueva, para vice-diretor, Rosário Farani Mansur Guérios, 
para secretário”53. 

Ampliaram-se também os espaços de trabalho, o prédio da Praça 
Santos Andrade foi reformado, foram construídos o Centro Politécnico, 
o Hospital das Clínicas, a Policlínica Professor Garcez do Nascimento, a 
Imprensa Universitária, o Palácio dos Estudantes e o Restaurante Universi-
tário, o conjunto de edifícios destinados à Reitoria, Faculdade de Ciências 

53 Westphalen (1988, p. 37).
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Econômicas, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, situados na Rua 
General Carneiro, nº460. O prédio destinado à FAFI, denominado Edi-
fício D. Pedro I, foi inaugurado em 1958, contando com a presença de 
autoridades locais e do Presidente da República Juscelino Kubitschek. Foi 
nessa ocasião que a FAFI transferiu seu endereço da Rua XV de novembro, 
nº1004 para o complexo da Reitoria.

A construção do prédio da futura 
Faculdade de Filosofia está avançan-
do, 1954. Acervo: Reitoria UFPR.

Início da construção do prédio da 
futura Faculdade de Filosofia, Ci-
ências e Letras, em 05/1954. Acer-
vo: Reitoria UFPR.

O país também avançava na área científica e educacional. Em 1948, 
a comunidade científica criou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci-
ência- SBPC, buscando formar a identidade social do cientista nacional. Em 
1951, fundou-se o Conselho Nacional de Pesquisas- CNPQ, visando a pro-
mover o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qual-
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quer domínio do conhecimento. Nesse mesmo ano, criou-se a Campanha 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, para aperfeiçoar 
o corpo docente superior e formular planos de ação governamental.

Na UFPR, professores da FAFI, mesmo antes da federalização, já 
realizavam investigações científicas, a exemplo da Botânica e da Zoologia. 
Tanto que, em 1950, foi criado o Instituto de Pesquisas da FAFI, dirigido 
pelo professor José Loureiro Fernandes, ocasião em que as oportunidades 
de pesquisa foram ampliadas.

As primeiras pesquisas científicas do Instituto ocorreram por ini-
ciativa dos professores-pesquisadores, da vinda de professores estrangeiros e 

Primeiro projeto do conjunto ar-
quitetônico formado pelos pré-
dios da Reitoria (Administração 
e Teatro). Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, e da Faculdade 
de Ciências Econômicas, início 
da década de 1950. Fonte: Anu-
ário da Universidade do Paraná, 
1952-53.
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do financiamento de órgãos nacionais e internacionais. As áreas que mais se 
destacaram foram zoologia, botânica e etnografia, ao coletar material de pes-
quisa no litoral paranaense. “A partir de iniciativas da cátedra de Zoologia, o 
intercâmbio de professores estrangeiros, objetivando a realização de projetos 
comuns de pesquisa, dentro de programas desenvolvidos pela CAPES. As-
sim, a vinda do professor Michener da Universidade de Kansas em 1955, e 
a ida aos EUA, em 1956, do professor Jesus Moure. A cátedra de zoologia 
ampliando o intercâmbio cultural obteve, nesse ano, o auxílio de 6 mil dó-
lares da Fundação Rockfeller, além daquele de 10 mil dólares, em 1960”54.

Aos poucos, as oportunidades de pesquisa se concretizavam. 
Acompanhando a política científica da época, as universidades incluíram 
a prática da pesquisa entre suas atividades. Na UFPR, foi na Faculdade de 
Filosofia que se situou o embrião da pesquisa universitária. Desde 1950, a 

Parte do corpo docente. Fonte: 
Anuário da Universidade do Pa-
raná, 1950.

54 Westphalen (1988, p. 38).
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FAFI abrigava o Instituto de Pesquisas, como órgão coordenador, acompa-
nhando o momento de modernização e avanço educacional na área. Pos-
suía o museu de geografia, de etnografia, de zoologia e de mineralogia, cin-
co laboratórios de química e dois de física55. Os alunos eram representados 
pelo Centro Acadêmico de Filosofia que publicava a revista Logos.

Em 1951, criaram o Laboratório de Genética, junto à cátedra de 
Biologia. Com a chegada do professor Freire-Maia, o Laboratório de Ge-
nética foi instalado no prédio da FAFI, contava inicialmente “... com uma 
câmara de temperatura constante, um microscópio de alta qualidade, uma 
calculadora Frieden, vidraria, uma escrivaninha, uma máquina de escrever 
e pouco mais”56. A visita do doutor Harry Miller, da Fundação Rockfel-
ler, a Curitiba permitiu que o laboratório passasse a receber contribuições 
da entidade. Algum tempo depois, o laboratório passou a contar também 
com a colaboração do CNPQ e da CAPES.

Padre Moure acompanhado de 
pesquisadores internacionais. Dé- 
cada 1960. Foto: Acervo UFPR.

55 UFPR. Universidade do Para-
ná. Curitiba, 1950. p. 34.

56 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Departamento de 
Genética. Relatório, 1975. p. 5.
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A década de 50 marca o desabrochar da genética humana no país, 
devido ao trabalho incansável dos geneticistas, do apoio de órgãos federais e do 
incentivo financeiro dado aos laboratórios de genética concedido pela Funda-
ção Rockefeller. 

O primeiro centro de pesquisas em genética humana no país foi criado no Paraná e sua 
criação coincide com a mudança de Newton Freire-Maia para Curitiba em 1951. Nesta 
cidade, a convite de Homero Braga, que era o catedrático de Biologia Geral da UFPR e 
que manifestava inusitado interesse pela genética médica, Newton Freire-Maia passou 
a ser orientador de pesquisas do recém-criado Laboratório de Genética dessa cátedra57. 

Newton Freire-Maia havia trabalhado no Departamento de Biologia Ge-
ral da Faculdade de Filosofia da USP, que era dirigida pelo seu fundador, Dreyfus.

Nos primeiros meses, Freire-Maia fazia todo o serviço do laboratório e realizava as suas 
excursões para a coleta de drosófilas juntamente com o grupo da zoologia, dirigido 
pelo professor Moure. Nessa época, surgiu um aluno interessado em genética, Ismael 
Zanardini. Logo depois, apareceu Ademar Freire-Maia. Durante cerca de três anos, os 
dois Freire-Maia e Zanardini constituíram toda a equipe do laboratório58.

Professores da UFPR também faziam parte do corpo técnico do 
IBPT, trabalhando numa situação de interesses compartilhados. 

... quando surgiu a Fundação Rockfeller acenando com a possibilidade de fornecer re-
cursos ao Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas- IBPT para o desenvolvimento 
da pesquisa, mas exigindo a implantação do tempo integral [...] a solução conciliatória 
foi a criação de um centro de ensino e pesquisa que atendesse a esses interesses59. 

Um convênio entre o IBPT e a UFPR criou em 1958 o Instituto 
de Bioquímica, subordinado à Reitoria e vinculado ao Conselho de Pes-
quisas da UFPR, constituído pelas cátedras afins, a Bioquímica da univer-
sidade e pela Divisão de Patologia do IBPT, visando a estimular a pesquisa 
bioquímica e formar especialistas, ministrando cursos de pós-graduação, 
orientando candidatos e publicando trabalhos.

59 LUNARDI, M. E. Organi-
zação da ciência no Paraná: a 
contribuição do IBPT. Curiti-
ba: TECPAR, 1993. p. 189.

57 FERRI, M. G.; MOTOYA-
MA, S. História das ciências 
no Brasil. São Paulo: EDUSP, 
1979. p. 279.

58 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Departamento de 
Genética. Relatório, 1975 p. 9. 
Em 1954 o Laboratório de Ge-
nética ocupou o prédio da Fa-
culdade de Farmácia na Rua Co-
ronel Dulcídio, nº638; depois o 
8º andar do edifício da FAFI, na 
Rua General Carneiro, nº460; 
em 1975 mudou-se para a BR 
116, km 402, nas vizinhanças 
do Centro Politécnico.
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A organização do Instituto de Bioquímica da Universidade do 
Paraná partiu da ideia de uniformizar o ensino e a pesquisa da bioquímica, 
reunindo todas as cátedras da universidade que se dedicassem ao ensino 
da bioquímica, além da Divisão de Patologia Experimental do Instituto 
de Biologia e Pesquisas Tecnológicas- IBPT. Sob a presidência do profes-
sor Metry Baccila contava com o apoio do então reitor Flávio Suplicy de 

Primeira ata do Instituto de Bio-
química, 30 dez. de 1959.

Lacerda e do doutor Marcos Augusto Enrietti diretor do IBPT60. Ao longo 
de 1959 foi preparado o corpo de pesquisadores do Instituto, bem como 
a construção de edifício com o apoio do governador do Estado, Moysés 
Lupion, o que permitiria a integração das diferentes unidades, além do 
acordo entre a UFPR e o IBPT.

60 UFPR. Instituto de Bioquí-
mica. Conselho Geral. Ata de 
30 de dezembro de 1959.
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Aulas no Instituto de Bioquí-
mica. Décadas de 1950-1960.  
Acervo UFPR.

O Instituto de Bioquímica 
foi dirigido desde a sua fundação em 
1958 até 1964, pelo professor Metry 
Bacila, este já vivenciava um ambiente 
de pesquisa desde quando se douto-
rou em Medicina (1940). Contribuiu 
também o Curso de Fisiologia de Mi-
cro-organismos, ofertado inicialmente 
como curso de verão desde 1956, que 
teve a importância de desenvolver di-
versas linhas de pesquisas, e permitir 
a criação do Instituto de Bioquímica.
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Em 1958, o Instituto de Pesquisas da FAFI foi transformado no 
Conselho de Pesquisas da UFPR, sob a direção de Brasil Pinheiro Macha-
do. No ano seguinte, o Conselho passa a congregar diversos institutos: 
Bioquímica, Física, Matemática, Geologia, e Pesquisas Químicas.

Havia o incentivo para o aperfeiçoamento dos professores em 
centros mais avançados e a contratação de professores interinos, assistentes 
e instrutores, sendo alguns formados pela própria faculdade. 

Contribuiu para isso também a aprovação do Regulamento do 
Regime de Dedicação Exclusiva- DE, em 1957, sendo a UFPR uma das 
primeiras a implantá-lo no país. Com isso os “... professores e pesquisado-

Conselho Universitário durante 
a primeira gestão do Reitor Flá-
vio Suplicy de Lacerda, década 
de 1950-60. Acervo: Prof. Ary 
Florêncio Guimarães.
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res da FAFI estavam entre os primeiros contemplados com a sua implanta-
ção, nas áreas de zoologia, genética, botânica e etnografia”61.

De um modo geral no Brasil do pós-guerra, as Faculdades de Filo-
sofia, Ciências e Letras, embora fossem escolas profissionais “... mantinham 
bacharelados em ciências sociais e da natureza, caracteristicamente inova-
doras. Ali se criavam novos refúgios para os docentes que desejavam levar 
adiante a pesquisa e a formação de pesquisadores”62. Surge um movimento 
de formação avançada de recursos humanos em áreas como engenharia, 
medicina, agronomia e os cursos de Ciências nas Faculdades de Filosofia, 
que adotam a política de enviar para o exterior um número crescente de 
profissionais, através de bolsas e auxílios recebidos de entidades internacio-
nais. “Alunos mais talentosos dos bacharelados de Ciências das Faculdades 

de Filosofias, permanecem 
como monitores ou ins-
trutores após a graduação, 
em funções auxiliares de 
pesquisa, até serem envia-
dos ao exterior”63.

Segundo a re-
vista Logos, para ingres-
sar no curso de Historia 
Natural eram exigidas as 
seguintes disciplinas no 
exame vestibular: história 
natural, português, fran-
cês ou inglês64.

61 Westphalen (1988, p. 39).

62 CAPES. A pós-graduação na 
América Latina. Brasília, 1986. 
p. 16.

63 CAPES. A pós-graduação na 
América Latina. Brasília, 1986. 
p. 13,18.

64 LOGOS. Curitiba, abril de 
1953. p. 75.

Quadro de matrículas pós-restauração. 
Fonte: Anuário da Universidade do Pa-
raná, 1952-53.
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O curso apresentou um número frequente de matrículas ao longo 
da década: em 1947, 19 alunos; 1948, 35; 1949, 19; 1950, 58; 1951, 59; 
1952, 54; 1953, 35; 1954, 30; 1955, 21; 1956, 31 e 1957, 3265. Reconhe-
ce-se dessa forma que a faculdade estava consolidada no meio educacional 
paranaense.

A atuação no Instituto de Pesquisas da FAFI também foi destaque 
no relatório anual da reitoria, afirmando que as pesquisas de zoologia e bo-
tânica, mineralogia e petrografia, bem como 

... no laboratório de Genética prosseguiram os estudos sobre a genética humana e ani-
mal. Cinco trabalhos foram publicados e mais sete já estão terminados. O Técnico 
diretor das pesquisas genéticas professor Freire-Maia, convidado pela ONU, como úni-
co representante da América Latina, colaborou em Copenhague, em estudos sobre os 
efeitos genéticos das radiações nas populações humanas66.

65 UFPR. Anuário, 1957. Curi-
tiba, 1957. p. 72.

66 UFPR. Anuário, 1956. Curi-
tiba, 1956. p. 39.

Equipe do Departamento de 
Zoologia quando o mesmo 
funcionava no Prédio da Reito-
ria (Ed. D. Pedro). Década de 
1960. 
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O Regimento Interno da FAFI, aprovado em 10 de abril de 1959, 
estabelecia que a instituição tinha por finalidade preparar trabalhadores inte-
lectuais para o exercício das atividades culturais; preparar professores para o 
ensino médio e superior; promover pesquisas nos vários domínios da cultura; 
desempenhar papel de centro de investigação procurando conciliar o espíri-
to de especialização com a visão humana e generalizada dos problemas. Seus 
cursos de graduação, entre eles o de História Natural, compreendiam o curso 
fundamental de três anos e o curso de licenciatura, com um ano de didática.

O curso apresentava a seguinte seriação de disciplinas:- Primeiro 
ano: biologia geral, zoologia, botânica, mineralogia, química geral inorgâ-
nica e microanalítica, introdução à filosofia.- Segunda série: biologia geral, 
zoologia, botânica, petrografia, fisiologia animal, fisiologia vegetal, crista-
lografia.- Terceira série: zoologia, botânica, geologia, paleontologia, genéti-
ca, estatística aplicada e fisiologia animal67.

Ministrantes e participantes do 
Curso de Fisiologia de Micro-
organismos, 1959. Instituto de 
Bioquímica. Foto Acervo UFPR.

67 UFPR. FAFI. Regimento Inter-
no, 1959. Curitiba, 1959. p. 11.
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O corpo docente, em 1962, era composto pelos seguintes profes-
sores:- Catedráticos: Homero Braga; Pe. Jesus Moure; Joaquim Monteiro 
Martins Franco; Ludwig Weber; Carlos Stellfeld. Docentes livres: Hans 
Jakobi; Jayme de Loyola e Silva; Ralph Hertel. Instrutores de Ensino: Ayr-
ton de Mattos (botânica); Bernadete Lucas de Oliveira (zoologia); Chistine 
Hartkopf (mineralogia e petrografia); José Vasques (mineralogia e petro-
grafia); Maria de Lourdes Zanardini de Camargo (biologia geral); Riad 
Salamuni (geologia e paleontologia)68.

A Caminho da Reforma

Para acompanhar o desenvolvimento econômico e a moderniza-
ção do país, bem como o aumento da demanda por mão de obra especia-
lizada, o governo propõe mudanças na área educacional. Aponta a neces-
sidade de reforma na estrutura universitária, que superasse a organização 
tradicional e ultrapassada e permitisse a produção de ciência e tecnologia 
e a participação dos estudantes. Depois de mais de uma década de dis-
cussões entre conservadores e progressistas, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, LDB de dezembro de 1961 (decreto nº 4.024) foi 
aprovada. Determinava que o ensino superior tivesse por objetivo a pes-
quisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profis-
sionais em nível universitário. Além disso, difundiu uma ideia simplista de 
universidade “... incentivando a agregação de estabelecimentos isolados e 
estanques que mantinham a cátedra como unidade básica”69. Determinava 
ainda, o aumento das matrículas nas universidades. 

Diante disso, a UFPR estabeleceu novo Estatuto em 1962, 
aprovando “... como órgãos administrativos a Assembleia Universitária, 
o Conselho Universitário e a Reitoria. A administração das Escolas e Fa-

68 Westphalen (1988, p. 81).

69 UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANÁ. Rumos da 
pesquisa..., 1998. p. 68.
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culdades era exercida pela Congregação, pelo Conselho Técnico Admi-
nistrativo e pela Diretoria, e o corpo docente organizava-se em cargos 
de instrutor, assistente, professor adjunto e professor catedrático”70. A lei 
definia ainda que a formação de professores para o ensino médio fosse 
feita pelas Faculdades de Filosofia. 

Coube ao Conselho Federal de Educação fixar os currículos mí-
nimos que seriam exigidos, a partir de 1963, para os cursos superiores. A 
licenciatura passou a ser grau equivalente ao bacharelado.

Contudo todos esses ajustes do ensino superior estacionaram em 
virtude da instalação do governo militar a partir de 1964. Com ele, ocor-
reram profundas mudanças administrativas nos diversos níveis e áreas, in-
clusive na educação. Com isso, desestruturaram-se as propostas de reforma 
até então aprovadas, imprimindo uma orientação mais técnica. 

Para implantar a Reforma Universitária foram fixadas algumas linhas mestras: no plano 
institucional, a reforma de estrutura da instituição universitária com a implantação 
do sistema departamental, do ciclo básico e do sistema de créditos; no plano físico, o 
desenvolvimento do campus universitário com instalações e equipamentos adequados 
para os diferentes laboratórios e centros; no plano docente, a verdadeira profissionaliza-
ção da carreira do professor, com a implantação e o estímulo às atividades de pesquisa e 
pós-graduação e a implantação dos regimes especiais de trabalho, particularmente o de 
tempo integral e dedicação exclusiva71. 

Os departamentos passavam a constituir a menor fração da estru-
tura universitária, estes poderiam ser reunidos em unidades administrati-
vas denominadas de institutos ou faculdades. Cada unidade universitária 
foi definida como órgão de ensino e pesquisa, sendo vedada a duplicidade 
de meios para fins idênticos.

Houve também grande expansão do número de vagas abertas no 
ensino superior, adotou-se o sistema de vestibular unificado, privilegiando 
os testes de múltipla escolha.

70 SIQUEIRA. M. D. Setor 
de Ciências Sociais Aplicadas, 
60 anos de história. Curitiba: 
UFPR/SCSA, 2006. p. 67.

71 Siqueira (2006. p. 81).



57

75 ANOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFPR

O Estatuto do Magistério Superior de 1965 (lei nº 4.881-A) de-
signava como atividade do magistério as pertinentes ao sistema indissociá-
vel de ensino e pesquisa e estabelecia as categorias de professor catedrático, 
adjunto e assistente além de pesquisador chefe, associado e auxiliar para o 
magistério superior, bem como o regime de tempo integral para a classe de 
pesquisador. Também tinha a competência de conceituar e fixar as caracte-
rísticas dos cursos de pós-graduação.

Neste contexto, a FAFI aprovou o novo Estatuto. Nesse momen-
to, iniciou-se a discussão de sua nova organização regimental, esta aprovou 
a constituição da faculdade em departamentos, a saber: filosofia, matemá-
tica, química, física, botânica, biologia, geologia, geografia, história, an-
tropologia, ciências sociais, letras e pedagogia. Concomitante a isso foram 
reformulados os currículos dos cursos de filosofia, matemática, química, fí-
sica, história natural, geografia, história, ciências sociais, letras e pedagogia.

Em 1965, o Conselho Federal de Educação aprovou um novo cur-
so de graduação, Licenciatura em Ciências. Visava à formação de professores 
polivalentes com a possibilidade de ministrar mais de uma disciplina, para 
enfrentar o problema de falta de professores. O curso passou a ser ofertado 
em 1966, com uma turma de treze alunos e com a duração de dois anos. 

A pós-graduação na UFPR nasce aqui

Nesse período, surgem “... processos pioneiros de formação avan-
çada, amparados pelas agências de fomento nacionais ou pelos organismos 
internacionais. Entre eles, situavam-se os programas de pós-graduação, em 
exercício desde o início da década de 60”72. A fundação da Universidade de 
Brasília, em 1961 (planejada de forma a integrar ensino e pesquisa e com 
os departamentos substituindo as cátedras), também contribuiria com tais 

72 UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANÁ. Rumos da 
pesquisa..., 1998. p. 69.
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programas, adotando em seus estatutos um sistema de pós-graduação em 
dois níveis (mestrado e doutorado) que seriam modelo para todo país.

A expansão do ensino superior a partir da década de 50, as novas 
normas de titulação docente, a atuação dos institutos de pesquisa e das 
agências de fomento permitiram demanda pelos cursos de pós-graduação. 
A própria LBD foi “... a primeira lei geral do ensino que considerou os 
cursos de pós-graduação como categoria especial”73.

O governo militar elaborou plano de ciência e tecnologia visando 
a permitir que o país acompanhasse a expansão do capitalismo internacio-
nal, o que valorizou os programas de pós-graduação e pesquisa. No en-
tanto, também prendeu e cassou cientistas e professores renomados, bem 
como regulamentou a organização dos órgãos de representação estudantil, 
limitando a sua atuação.  

No final da década, o regime militar busca a sua legitimação e o 
fortalecimento do executivo, dessa forma é aprovada nova Constituição 
Federal, a de 1967.

Em 1965, foi emitido o Parecer nº 977 que definiu os cursos de 
pós-graduação, utilizando-se do modelo das universidades norte-america-
nas, visando à formação dos cientistas nacionais em uma universidade en-
tendida como centro criador de ciência e local de treinamento de docentes.

As agências de fomento participavam da institucionalização da 
pós-graduação nas universidades brasileiras, pois há algum tempo já vinham 
patrocinando estudos pioneiros. Em 1958, o CNPq distribuía os seus encar-
gos por sete setores de pesquisa: agronômicas, biológicas, físicas, geológicas, 
matemáticas, químicas e tecnológicas. Das 443 bolsas de estudo no país 
ofertadas pelo CNPq, 154 eram para a área de biologia; e das 223 bolsas 
de estudo no país ofertadas pela CAPES, 143 eram para a área de biologia, 
medicina e afins74. No caso da UFPR, a Fundação Rockefeller, por exemplo, 

73 SUCUPIRA, N. Anteceden-
tes e primórdios da pós-gradua-
ção. Fórum Educacional. Rio de 
Janeiro, jan.-mar., 1977. p. 11.

74 CAPES. Formação de Pessoal 
de Nível Superior e o desenvolvi-
mento econômico. Rio de Janeiro, 
1960. p. 57.
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mantinha os investimentos direcionados para a bioquímica, genética e zo-
ologia, áreas que em seguida iriam organizar-se em nível de pós-graduação.

Outro órgão que patrocinava o desenvolvimento das pesquisas 
era a Comissão Supervisora dos Institutos- COSUPI, criada em 1960, que 
mantinha institutos de pesquisas em diversos estados brasileiros. 

Professores fundadores da pós-
graduação em Bioquímica, 1967. 
Foto Acervo UFPR.

A efervescência científica dos departamentos relacionados à área 
biológica da FAFI permitiu que, em meados da década de sessenta, a pós-
graduação se institucionalizasse na UFPR. Em 1960 a COSUPI concedeu 
o auxílio de nove milhões de cruzeiros ao Instituto de Bioquímica, o que 
possibilitou entre outras coisas a seleção de bolsistas e monitores. Havia 
uma preocupação com a preparação de pessoal docente, pois as universida-
des brasileiras apresentavam um déficit aproximado de 350 bioquímicos. 
O Instituto de Bioquímica foi encarregado pelo Ministério de Educação 
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e Cultura de fazer um levantamento do ensino de bioquímica no Brasil75. 
Em parceria com a Fundação Rockfeller, em 1963, foram implantados pro-
jetos visando o laboratório de Química Orgânica, o desenvolvimento da 
Bioquímica e dos laboratórios de Instrumentação Eletrônica. Toda essa mo-
vimentação associada à mudança e ampliação da área de trabalho, ocasião 
em que o Instituto foi transferido para prédio próprio da UFPR, cedido 
pela Congregação da Faculdade de Medicina, na travessa Alfredo Bufren, 
o Conselho Universitário “aprovou proposta do Prof. Dr. Brasil Pinheiro 
Machado para criar no Instituto de Bioquímica o Curso de Pós-Graduação 
em Bioquímica, que concederá o titulo de Magister Scientiae e doutor”76.

O Curso de pós-graduação em Bioquímica foi o primeiro a ser 
implantado na UFPR, em nível de mestrado e doutorado, em 1965. Ini-
cialmente, contou com a participação de professores da Universidade de 
São Paulo e da Escola Paulista de Medicina, bem como de colaboradores 
internacionais do Canadá, Inglaterra, EUA, Argentina e México. A criação 
da pós-graduação em Bioquímica coloca-se como herdeira das atividades 
científicas desenvolvidas no Instituto de Bioquímica e da capacitação de 
seu corpo docente na década anterior. Com o rompimento, em 1964, do 
convênio entre a UFPR e o IBPT, o Instituto de Bioquímica passou a fun-
cionar nas instalações da universidade, trazendo consigo os equipamentos 
doados pela Fundação Rockefeller.

Os anos 1960 foram de grande desenvolvimento na área cien-
tífica na UFPR. Em 1968, o Instituto de Bioquímica, ao realizar o seu 
tradicional curso de Especialização de Fisiologia de Micro-organismos, que 
estava na sua décima segunda edição, recebeu como professores visitantes 
J. Jones e H. Newsome, do Canadá e firmava convênio com o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Agrário e com o Banco Nacional de Desen-
volvimento- BNDES. Também possuía convênios com a CAPES, CNPQ 
e Instituto Brasileiro do Café, entre outros.

75 UFPR.Instituto de Bioquí-
mica. Conselho Geral. Ata de 
21 de dezembro de 1961.

76 UFPR. Instituto de Bioquí-
mica. Conselho Geral. Ata de 20 
de março de 1965.
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O Departamento de Zoologia, organizado ao longo da década de 
60, publicou mais de uma dezena de trabalhos científicos, tendo no prelo 
mais de duas dezenas77. Desde 1943, a disciplina de Zoologia era ministrada 
no curso de Historia Natural, pelo catedrático Pe. Jesus Moure. Em 1948, 
foram contratados os professores Rudolf Bruno Lange e Hans Jakobi, este 
último vindo da Alemanha. Outros professores foram contratados em 1969, 
com o incentivo propiciado à pós-graduação e criou-se o curso de Mestrado 
em Entomologia que foi considerado pela Comissão de Pós-graduação do 
Conselho Nacional de Pesquisas como “Centro de excelência”, iniciando-se 
com 10 alunos78. O Departamento de Zoologia possuía além de docentes, 
técnicos, auxiliares e laboratoristas, permitindo pesquisas nas áreas de hi-

drobiologia e fisiologia animal, 
carcinologia e entomologia.

O Mestrado em Ge-
nética foi instalado em 1969. 
O curso teve como sede o 
departamento de genética, 
que representa a continuação 
do Laboratório de Genética 
fundado em 1951 por New-
ton Freire-Maia, na cadeira 
de Biologia Geral da FAFI, 
que tinha como catedrático 
o professor Homero Braga. 
Esse recebeu financiamento 
da Fundação Rockefeller e do 
recém-criado Conselho Na-
cional de Pesquisas, da Orga-
nização Mundial da Saúde e 

77 UFPR. Conselho de Pesqui-
sas. Relatório, 1968. Curitiba, 
1968. p. 9.

78 UFPR. PRPPG. Cursos de 
mestrado e doutorado. Curitiba, 
1995. p. 120.

Equipe do Departamento de Zo-
ologia quando o mesmo funcio-
nava no Prédio da Reitoria (Ed. 
D. Pedro). Década de 1960.
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da Fundação Gulbenkian, entre outras. Em 1958, transformou-se em La-
boratório de Genética Humana e com a reforma universitária tornou-se o 
departamento de genética. Seus técnicos colaboravam em livros editados 
no Brasil, EUA e França. Tudo isso permitiu a formação de massa crítica 
para a constituição do mestrado.

Coleta de insetos na 
Serra do Mar, Para-
ná, Março de 1967. 
Foto Acervo UFPR.

Sala de aula (Anfi-
teatro 09) do De-
partamento de Zo-
ologia na época em 
que funcionava na 
Reitoria (Ed. D. Pe-
dro), década 1961.
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O Laboratório de Genética Humana, até 1968, já havia publica-
do 186 trabalhos. Nesse ano, o professor Freire-Maia visitou instituições 
científicas em Baltimore, Moscou, Varsóvia, Berlim e Paris; e recebeu o 
Prêmio Nacional de Genética D. Catharina Prosdócimo79.

Pesquisas também eram realizadas no departamento de Botânica, 
preparando a institucionalização de um futuro curso de pós-graduação. O 
Departamento de Botânica realizava estudos taxonômicos sobre a flora do 
Paraná, coleta e abordagem farmacoquímica de plantas medicinais, estu-
dos de plantas tóxicas nas pastagens. O Laboratório de Citologia e Histo-
logia, além de trabalhos publicados, realizava atividades didáticas no curso 
de graduação de História Natural e curso de atualização e aperfeiçoamento 
em Ciências Físicas e Biológicas80.

Como órgão assessor das atividades científicas estava o Centro 
de Microscopia Eletrônica, que tinha como finalidades ensinar a matéria a 
todos os cursos que dela necessitassem; promover trabalhos técnico–cien-
tíficos e de pesquisa para os departamentos da UFPR; trabalhar com enti-
dades que mantinham convênio com a universidade. A aparelhagem ini-
cial constava de um microscópio eletrônico Philips, modelo EM 300, um 
ultramicrótomo Sorvall Porter-Blum, modelo MT2, um fotomicroscópio 
ótico Zeiss, um aparelho de vaporização Siemens, tipo VB50081.

O centro de Microscopia Eletrônica foi criado por portaria do Rei-
tor nº5. 092 de 2 de agosto de 1968, teve como primeiro diretor o profes-
sor Orlando T. de Freitas e funciona no Centro Politécnico. O microscópio 
eletrônico foi comprado na Holanda, e instalado por uma empresa de São 
Paulo representante do fabricante. Em 19 de dezembro de 1968, o micros-
cópio foi testado e o Centro de Microscopia Eletrônica passou a funcionar.

As pesquisas desenvolvidas na área biológica da UFPR, incenti-
vadas pelas agências de fomento desde os anos 50, a política nacional para 
a pós-graduação, os programas de capacitação docente, permitiram a ins-
talação da pós-graduação na universidade paranaense, nas áreas de maior 
atuação científica: a bioquímica, a genética e a entomologia.

79 UFPR. Conselho de Pesqui-
sas. Relatório, 1968. Curitiba, 
1968. p. 14.

80 UFPR. Conselho de Pesqui-
sas. Relatório, 1969. Curitiba, 
1969. p. 30.

81 UFPR. Centro de Microscopia 
Eletrônica. Curitiba, 1968. p. 1.
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Homero de Mello Braga

O professor Home-
ro de Mello Braga nasceu em 
Curitiba em 17 de dezembro 
de 1907 e faleceu em 15 de se-
tembro de 1985. Formou-se na 
Faculdade de Medicina do Para-
ná em 1929. Foi diretor do Sa-
natório São Sebastião na Lapa, 
1931; engajado no combate a 
tuberculose. Foi médico do Pos-
to de Puericultura Dr. Trajano 
Reis, em Curitiba, no período 
de 1938 e 1939. Em 1938, fez concurso de Docência livre da cadeira 
de Clínica Pediátrica Médica e Higiene Infantil da Universidade do 
Paraná. Em 1945, tornou-se catedrático da cadeira, após concurso. Foi 
fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, em 
1938, ajudando a elaborar os estatutos e atuando como secretário de 
1938-1939; e membro do Conselho Técnico Administrativo de 1957-
1959. Membro e presidente do Conselho de Curadores da UFPR, 
1971. Professor e chefe do Departamento de Biologia, coordenador do 
curso de Genética Humana em 1969. Professor catedrático de Biolo-
gia Educacional da FAFI, 1938-1939; professor catedrático de Biologia 
Geral, 1940-1969; professor de criptogenética geral e citogenética hu-
mana do curso de Mestrado em Genética, 1969-197082.

82 LIMA, E. C. Homero de 
Mello Braga. Curitiba: Fundação 
Santos Lima, 1992.
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Eduardo Corrêa Lima

Eduardo Corrêa Lima nasceu na cidade da Lapa, em 1918 e 
formou-se pela Faculdade de Medicina do Paraná, concluindo o curso 
médico em 1943. Exerceu a profissão em cidades do interior do estado 
até 1948, quando se transferiu para Curitiba. Em 1951, ingressou na 
Universidade Federal do Paraná, como instrutor de ensino da cadeira de 
Parasitologia da Faculdade de Medicina, sob a orientação do professor 
Milton Carneiro. Em 1953, obteve o título de Docente livre e tornou-se 
professor catedrático em 1965, em concurso público defendendo a tese 
“Esquistossomose Mansoni no Estado do Paraná”. Ao assumir interi-
namente, a direção da cadeira em 1962, imprimiu nova orientação de 
ensino, com a finalidade de desenvolver o espírito de pesquisa, aliado ao 
interesse coletivo. Introduziu normas práticas, e técnicas diagnósticas 
aplicáveis à estudos de comunidades, tendo experiência acumulada na 
área da medicina de comunidade. Foi professor titular do Departamento 
de Parasitologia e Microbiologia do Instituto de Biologia e posterior-
mente do Departamento de Patologia Básica do Setor de Ciências Bioló-
gicas da UFPR. Foi diretor do Instituto de Biologia, entre 1971 a 1973. 
Foi vice-reitor na gestão de Theodócio Jorge Atherino (1973-1977), e 
exerceu a Reitoria em 1973, aposentando-se em 197783. 83 COSTA, I.; LIMA, E. O en-

sino de medicina na UFPR. Curi-
tiba: Ed UFPR, 1992. p. 83.
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Riad Salamuni

Riad Salamuni nas-
ceu em Ponta Grossa em 7 de 
setembro de 1927 e faleceu em 
30 de novembro de 2002. For-
mado pela UFPR, no curso de 
Bacharelado em História Natu-
ral em 1951, e Licenciatura no 
ano seguinte, tornou-se mestre 
na área de geologia no estado, 
com pós-graduação na Univer-
sidade de Miami, e Chicago 
entre 1954 e 1955. Tornou-se 
doutor em Geologia em 1965. Trabalhou como professor universitário 
no departamento de Geologia entre 1953 e 1990, e em empresas como 
no Mineropar, Sanepar, Copel, Eletrosul, bem como atuou prestando 
consultoria e assistência técnica na área de geologia e meio ambien-
te, a prefeituras e empresas privadas como a Ouro Fino e a Britanite. 
Desenvolveu pesquisas, apresentou trabalhos em congressos levando o 
nome da geologia paranaense. Foi chefe do Departamento de Geologia 
e diretor do Instituto de Geologia da UFPR. Participou ativamente do 
processo de redemocratização da Universidade, sendo o primeiro Rei-
tor eleito democraticamente para a gestão 1986-199084. 84 CÂMARA MUNICIPAL 

DE CURITIBA. Projeto de lei 
ordinária, 2003. Disponível em: 
<http:domino.amc.pr.gov.br>. 
Acesso em: 2011.
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Reforma Universitária 
e a UFPR

Novo Estatuto da Universidade

A Reforma Universitária e sua implantação foi uma das conse-
quências do Golpe Militar de 1964, que instituiu a ditadura no país. Teve 
início com a Lei nº 4881-A-65, que aprovou o Estatuto do Magistério Su-
perior, e na sequência as Leis nº 5.539 e 5.540 de 1968, que reformularam 
a Universidade Brasileira. Para se adequar à nova legislação, a Universidade 
Federal do Paraná deveria adaptar sua estrutura, em Institutos e Faculda-
des. Os Institutos resultaram do desdobramento da Faculdade de Filosofia 
e da reunião do Instituto de Bioquímica, dos Institutos de Pesquisa, e dos 
departamentos, cátedras e disciplinas das Faculdades e Escolas que atua-
vam nos mesmos campos de ensino e pesquisa85. 

O fator que norteava tal reestruturação na Universidade eram 
os princípios básicos da indissociabilidade do ensino e da pesquisa, que 
deveriam se concentrar nos departamentos, a menor unidade universitá-
ria. Era objetivo da universidade 

... formar profissionais técnicos e cientistas, promover a educação e o ensino, a pesquisa 
e o desenvolvimento e a cultura filosófica, científica, literária e artística, assim como 
contribuir para a solução dos problemas de interesse da comunidade sob a forma de 
cursos, estudos e serviços86.

85 WESTPHALEN, C. M. Fa-
culdade de Filosofia, Ciências 
e Letras do Paraná: 50 anos. 
Curitiba: SBPH-PR, 1988. p. 47.

86 WESTPHALEN, C. Uni-
versidade Federal do Paraná, 
75 anos. Curitiba: SBPH-PR, 
1987. p. 83.
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Com base nesses princípios, o Conselho Universitário aprovou 
novo estatuto para a UFPR, em 1969, que foi legalmente aprovado no 
ano seguinte, restava então elaborar novo Regimento Geral da Universi-
dade. Este teve por base os departamentos que foram reunidos em unida-
des administrativas, denominadas institutos e faculdades. “Os institutos 
concentravam o ensino e a pesquisa básica, e as faculdades ministravam o 
ensino, a formação profissional e a pesquisa aplicada”87. Com esse estatuto, 
a faculdade de Filosofia, Ciências e Artes foi desintegrada, dando origem 
a diversos institutos, a saber: Instituto de Matemática, Instituto de Física, 
Instituto de Bioquímica, Instituto de Geociências, Instituto de Biologia, 
Instituto de Letras e Artes, Instituto de Ciências Humanas e a Faculdade 
de Educação. O estatuto também determinava que a matrícula fosse efe-
tuada por disciplinas semestrais ou trimestrais, essas com pré-requisitos, 
num sistema de créditos, ciclos básico e profissional; vestibular unificado. 
Reformulava ainda a carreira do magistério e da pós-graduação, com uma 
carreira docente única incluindo as classes de professores titular, adjunto 
e assistente. Tanto as disciplinas como os cursos pertenciam aos departa-
mentos que deveriam ter um colegiado de professores responsáveis pela 
coordenação, orientação e fiscalização dos mesmos.

Com essas reformas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi 
extinta em fevereiro de 197288. Naquele mesmo ano, em que os departamen-
tos foram instalados, ingressou a primeira turma pelo vestibular unificado.

Previa-se a implantação gradativa da Reforma Universitária até 
sua completa reestruturação orquestrada pelo Conselho de Ensino e Pes-
quisa, que era constituído por um representante de cada departamento. No 
entanto, antes mesmo de se consolidar essa reestruturação, o Ministério da 
Educação e Cultura determinou novas mudanças para as Universidades 
em todo país. Assim, novo plano de reestruturação foi proposto objetivan-
do diminuir as unidades básicas de ensino, sem a duplicação das mesmas 

87 SIQUEIRA, M. D. Setor 
de Ciências Sociais Aplicadas, 
2006, p. 92.

88 Westphalen (1988, p. 49).



71

75 ANOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFPR

matérias e disciplinas. Tal plano foi aprovado na Universidade Federal do 
Paraná através do Decreto nº 72.782 de 12 de setembro de 1973.

A Universidade Federal do Paraná foi dividida em Setores e nesse 
momento ocorreu também a redução de 92 para 55 departamentos. No 
caso das ciências biológicas, o Setor resultou da fusão dos Institutos de 
Biologia e de Bioquímica. 

Os Institutos de Biologia e Bioquímica 

O Instituto de Bioquímica foi criado antes mesmo da reforma 
universitária ter início. Foi um dos pioneiros na pesquisa universitária e na 
organização do curso de pós-graduação na área de Bioquímica. Contava 
com a colaboração dos professores pesquisadores: Dinor Voss, Luiz Alber-
to Veiga, Alceu Schwab, Glacy Zancan, Déa Amaral e Aníbal Campelo. 
Desde a década de 1950, mantinha um curso com duração de dois anos 
para a obtenção do título ‘Magisteer Scientiae’89. O Instituto era composto 
pelos departamentos de Bioquímica e Biofísica. Existiam, como órgãos su-
plementares, a Coordenadoria de Pós-Graduação, a Biblioteca e o Biotério.

A Comissão Científico- Administrativa do Instituto de Bioquí-
mica desde 1967 passou a discutir questões referentes à reforma universi-
tária, concluindo que: “o Instituto de Bioquímica só poderia ter permane-
cido como tal com a participação das cadeiras de Fisiologia e Farmacologia 
das unidades da Universidade, como departamentos do Instituto”90. Com 
essa Reforma Universitária o Instituto de Bioquímica organizou os Depar-
tamentos de Bioquímica e Biofísica que se reuniram pela primeira vez em 
outubro e novembro de 1971, respectivamente91.

89 BACILA, Metry. Entre-
vista. Curitiba, 10 de maio de 
1997.

90 UFPR. Instituto de Bio-
química. Comissão Cientifico 
- Administrativa. Ata de 29 de 
agosto de 1967

91 UFPR. Instituto de Bioquí-
mica. Departamento de Bio-
química. Ata de 21 de outubro 
de 1971; UFPR. Instituto de 
Bioquímica. Departamento de 
Biofísica. Ata de 16 novembro 
de 1971.
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Já o Instituto de Biologia foi criado a partir do novo regimento 
Geral da Universidade, em consonância com as determinações das refor-
mas do ensino superior no país em 1970. Era composto pelos departamen-
tos de Anatomia, Botânica, Fisiologia, Genética, Parasitologia, Zoologia, 
Farmacologia e Microbiologia. Tinha como órgãos suplementares vincula-
dos, a Biblioteca e o Biotério Geral.

O Conselho De-
partamental do Instituto 
de Biologia realizou sua 
primeira sessão em 2 de 
setembro de 1971, numa 
das salas do Departamen-
to de Parasitologia e Mi-
crobiologia, dirigida pelo 
professor Eduardo Cor-
rêa Lima. Contou com a 
presença dos professores: 
Ralph Jorge Hertel, João 
Xavier Viana, (vice-dire-
tor), Pe. Jesus Santiago 
Moure, Newton Freire
-Maia, Basílio Vicente de 
Castro, Hermes Moreira 
Filho, Jaime de Loyola e 
Silva, Orlando Teodori-
co de Freitas, Francisco 
Marçallo, Francisco Cer-
sósimo e Sebastião Santos 
Ribeiro92. Para seu fun-

92 UFPR. Instituto de Biolo-
gia. Conselho Departamental. 
Ata de 2 de setembro de 1971.

Primeira ata do Instituto de 
Biologia, 2 set. de 1971.
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cionamento, foram tomadas medidas pertinentes como a contratação de 
funcionários e a abertura de concursos para novos professores, bem como a 
distribuição de cargos do Magistério da Universidade conforme resolução 
do Conselho Universitário. 

Sob a coordenação do professor Eduardo Corrêa Lima formou-se 
uma Coordenadoria de Implantação do Instituto de Biologia. Esclarecia ele que 

... os departamentos propostos conceituam panoramicamente as áreas básicas, pré-pro-
fissionais das diferentes unidades que acolherão o estudante no Instituto, e as áreas 
profissionais sensu strictu dos bacharelados e licenciaturas em Ciências Biológicas. Da-
quelas, por sua importância no mercado de trabalho, ressalta a área biomédica, com 
sobrecarga evidente de demanda93.

93 UFPR. Instituto de Biolo-
gia, Conselho Departamental. 
Ata de 26 de janeiro de 1972.

Docentes do Departamento 
de Botânica. Década de 1970. 
Acervo UFPR.
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Docentes do Departamento de 
Zoologia no atual prédio do 
Setor de  Ciências Biológicas. 
Década de 1980. Acervo UFPR.

Docentes junto com pesquisa-
dor internacional (centro). Cen-
tro Politécnico, década de 1980. 
Acervo UFPR.
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Ainda sob a orientação da Coordenadoria, foram distribuídos os 
cargos de professores titulares, adjuntos e assistentes pelos departamentos 
do Instituto, também ficou estabelecido o horário de trabalho do pessoal 
docente. Apesar das mudanças, havia a preocupação com o cumprimento 
dos cursos, a exemplo do Departamento de Fisiologia, que constatava difi-
culdades em ministrar o curso em apenas dois semestres.

No contexto da Reforma Universitária, as unidades administrativas 
foram obrigadas a entregar à Reitoria as áreas físicas, bem como os equipa-
mentos não utilizados. O Instituto de Biologia deveria recebê-los das demais 
unidades, entre elas da Faculdade de Medicina. Sobre o assunto, o professor 
Pe. Jesus Moure comenta, fazendo uma ressalva sobre algumas enciclopédias 
que foram compradas de comum acordo com outras unidades. “No entanto, 
era claro que todas as bibliotecas básicas passariam ao Instituto”94.

Para acompanhar o processo, foi criada uma comissão que de-
veria levantar o acervo patrimonial do Instituto de Biologia recebido das 
extintas Faculdades de Medicina, Farmácia e Odontologia, da Faculdade 
de Filosofia e da Faculdade de Veterinária.

Assim, à medida que o Instituto ia recebendo o material e as áre-
as físicas solicitadas, providenciava-se a instalação tanto administrativa como 
departamental dos novos espaços. É nessa conjuntura que a área da Biologia, 
com seus departamentos, passa a ocupar espaços em vários campus da UFPR. 
“O departamento de Anatomia continuará no mesmo local até a construção 
do novo prédio assim como os departamentos de Parasitologia e Microbiolo-
gia, Botânica e Zoologia”95. Com a entrega do prédio central das Faculdades 
de Agronomia e Veterinária, o departamento de Genética foi transferido para 
o andar térreo e o departamento de Anatomia ocuparia a área da antiga vete-
rinária. O desejo do Reitor era que “... até julho tenha a notícia concreta da 
completa instalação do Instituto de Biologia no campus do Bacacheri”96.

94 UFPR. Instituto de Biolo-
gia, Conselho Departamental. 
Ata de 26 de janeiro de 1972.

95 UFPR. Instituto de Biolo-
gia. Conselho Departamental. 
Ata de 26 de janeiro de 1972.

96 UFPR. Instituto de Biolo-
gia. Conselho Departamental. 
Ata de 4 de fevereiro de 1972.
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No entanto, já de início, surgem os primeiros impasses. Com a 
transformação do Biotério da Faculdade de Veterinária em Biotério Cen-
tral da UFPR, este não poderia mais fornecer todos os tipos de animais que 
eram utilizados nos departamentos de zoologia e genética e nas experimen-
tações de fisiologia e cirurgia experimental. Outra questão era a das verbas 
dos cursos de pós-graduação de Genética e Entomologia, que ainda eram 
recebidas através da Faculdade de Filosofia, recém-extinta.

A reforma Universitária, através do Conselho Federal de Educa-
ção, devido às exigências de especialização, criou em 1970 o curso de Bio-
logia em substituição ao Curso de Historia Natural, formando bacharéis e 
licenciados, de acordo com as exigências da lei97. Nessa década, as ciências 

Época em que o Departamento 
de Zoologia funcionou onde 
hoje é o Departamento de 
Educação Física, 1977. Acervo 
UFPR.

97 UFPR. Catálogo Geral, 
1973. p. 455.
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biológicas assumem uma especialização maior nas universidades brasileiras 
e a formação de professores passa a ser preocupação específica98. Não se 
aceitava mais profissionais da educação despreparados, ensinando ciências 
sem compromisso com sua contextualização, com a formação pedagógica, 
enquanto meros repetidores dos livros didáticos99.

Neste momento, os alunos eram representados pelo Diretório Acadê-
mico de Biologia e Ciências, tendo como presidente em 1972, Sílvio Bertoldi.

Apesar das frequentes alterações organizacionais em função da 
mudança da legislação, os departamentos do Instituto de Biologia nunca 
perderam o foco de suas atividades de pesquisa. Na Biologia, foi importan-
te a participação de Newton Freire-Maia, que se tornou assessor da Orga-
nização Mundial da Saúde no campo da Genética Humana. O laboratório 
de Genética da UFPR era amparado pela Fundação Rockefeller, propor-
cionando intercâmbios com centros de pesquisas europeus100. O professor 
Pe. Jesus Moure recebeu no departamento de Zoologia a visita do professor 
doutor O. W. Richards do Imperial College University of London e do 
professor doutor Charles Michener da Universidade de Kansas, EUA que 
vieram colaborar nas pesquisas. Em 1973, foi a vez do professor assistente 
Bento Gomes sair do país para se doutorar em Genética Humana, na Uni-
versidade de Oxford, na Inglaterra; e do professor assistente Monir Ragel 
para assistir o Congresso Internacional de Protozoologia na França.

O Catálogo Geral da UFPR apontava, entre os Institutos que 
concentravam o ensino e a pesquisa básica, o Instituto de Biologia e o 
Instituto de Bioquímica. O Centro de Microscopia Eletrônica e o Centro 
de Desporto e Recreação constavam como órgãos suplementares da admi-
nistração superior101. 

O Centro de Microscopia Eletrônica visava a difundir conheci-
mentos da área entre professores, alunos e técnicos, por meio de palestras, 
conferências, mantendo em funcionamento a aparelhagem de microscopia 

98 BIZZO, Nélio. Ciências 
biológicas, 2009, p. 152. Dis-
ponível em: < www.portal.
mec.gov.br>. Acesso em: 2011.

99 TRINDADE, Diamantino. 
História da ciência: uma pos-
sibilidade interdisciplinar para 
o ensino de ciências no Ensino 
Médio. Revista Brasileira de 
História da Ciência, Rio de Ja-
neiro, jul.-dez. de 2011. p. 259.

100 UFPR. Rumos da Pesqui-
sa. Curitiba: UFPR, 1998. p. 
79.

101 UFPR. Catálogo Geral, 
1973. p. 48.
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eletrônica de modo a atender todos os setores da universidade. Em relação 
aos outros órgãos, tais tarefas deveriam ser remuneradas102. 

O Centro de Desporto e Recreação possuía programa de ativida-
des físicas com variedades de técnicas, jogos, desportos, ginásticas, dança e 
excursões. Deveria ainda contemplar atividades de lazer, recreação e espor-
tiva, visando ao atendimento da comunidade interna e externa da UFPR.

Após terminar o mandato de Flávio Suplicy de Lacerda, em 1971, 
iniciou-se a organização da lista sêxtupla que deveria indicar o seu sucessor, 
estando sob-judice. Assumiu a Reitoria o decano do Conselho Universitá-
rio, Algacyr Munhoz Maeder, a quem coube dar os primeiros passos na 
implantação da Reforma Universitária, a qual posteriormente não foi apro-
vada pelo Conselho Federal de Educação. 

Com a aposentadoria de Algacyr Munhoz Maeder e já elaboradas listas sêxtuplas para 
novos mandatos, foi entretempos, primeiramente nomeado o vice-reitor, Eduardo Cor-
rêa Lima que, no exercício da Reitoria, em 1973, decidiu cumprir à risca as determi-
nações do Departamento de Assuntos Universitários do MEC e do Conselho Federal 
de Educação103. 

Com isso, foi promovida nova reestruturação da UFPR. Em ou-
tubro de 1973, foi nomeado como Reitor Theodocio Jorge Atherino que, 
entre outras obras, iniciou a construção do prédio do Setor de Ciências 
Biológicas, numa área contígua ao Centro Politécnico, que anteriormente 
pertencia a 5ª Região Militar e que foi transferida para a UFPR; e do Cen-
tro de Desportos e Recreação.

Neste momento, o Conselho Departamental do Instituto de 
Biologia passa a ter como diretor o professor Milton Miró Vernalha, em 
substituição ao professor Eduardo Corrêa Lima, que assumiu o cargo de 
Vice-reitor em exercício da UFPR. Já o Instituto de Bioquímica sofre rees-
truturação que incluiu a “ampliação e remodelação do Instituto de Bioquí-
mica que passou a ter duas vezes e meia mais área física, que anteriormente, 
o que veio facilitar ministrar aulas para o total de 1.983 alunos que estão 

102 UFPR. Catálogo Geral, 
1973. p. 48.

103 Westphalen (1987, p. 15).
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sendo atendidos pelo Instituto”104. Mas em setembro de 1973, os docentes 
do Instituto de Bioquímica se reuniram pela ultima vez, em virtude “da 
reforma que está sendo procedida na Universidade o Instituto será trans-
formado em um dos departamentos do setor de Ciências Biológicas”105, o 
futuro Departamento de Bioquímica.

Criação do Setor de Ciências Biológicas 

A Reforma de 1973 gerou mudanças na administração da UFPR 
que passou a ser exercida por três conselhos: de Administração, de Ensino 
e Pesquisa e Universitário, enquanto órgãos normativos, deliberativos e 
consultivos, além do órgão executivo central exercido pela Reitoria. Havia 
ainda oito Setores, unidades que compreendiam áreas fundamentais do 
conhecimento, eram eles: Ciências Exatas; Ciências Biológicas; Ciências 
Humanas, Letras e Artes; Educação; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências 
da Saúde; Tecnologia; Ciências Agrárias. Contudo tais medidas só foram 
aprovadas pelo MEC no ano seguinte, concomitante com os novos Estatu-
tos de 1974, instituindo a UFPR como autarquia de regime especial. Atra-
vés dele, a Reitoria passou a contar com quatro pró-reitorias: de adminis-
tração; ensino e pesquisa; assuntos comunitários e órgãos suplementares. 

O Conselho Setorial e a Diretoria eram os órgãos de direção, que 
promoviam a interligação entre as unidades universitárias. O Conselho 
Setorial era composto pelo diretor, vice-diretor, chefes de departamento 
e representantes do corpo discente escolhidos através de eleição. Tinha 
por atribuição eleger o representante do Setor no Conselho de Ensino e 
Pesquisa. A Diretoria apresentava a função de coordenação, fiscalização 
e superintendência do Setor. Compondo o Setor os departamentos, me-
nor unidade universitária, deveriam ter no mínimo quinze docentes, que 
ministrassem disciplinas afins, abrangendo áreas significativas do conheci-

104 UFPR. Instituto de Bioquí-
mica. Conselho Geral. Ata de 9 
de maio de1973. 

105 UFPR. Instituto de Bioquí-
mica. Conselho Geral. Ata de 12 
de setembro de 1973.
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mento. O Colegiado de Curso executava a coordenação didática de cada 
curso. Era composto por um coordenador e um vice-coordenador e por 
um docente de cada departamento que participasse do respectivo curso, 
além de um representante do corpo discente. Tanto o coordenador como 
o vice-coordenador, eram escolhidos pelo reitor a partir de lista tríplice106. 

Primeira ata do Setor de Ciên-
cias Biológicas, 20 set. 1973.

106 Westphalen (1987, p. 30).

107 DIÁRIO Oficial da União, 
de 13 de setembro de 1973.

108 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Regimento, 1975. 
p. 1.

O Setor de Ciências Biológicas da UFPR foi criado pelo Decreto 
nº 72.782 de setembro de 1973107, resultante da fusão dos Institutos de 
Biologia e de Bioquímica da UFPR. O Setor tinha por finalidades o ensi-
no básico da área biológica; o ensino profissionalizante de licenciatura em 
ciências e licenciatura em ciências biológicas; a pesquisa, a investigação 
científica e a cultura filosófica das ciências biológicas108. 
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A primeira reunião do Conselho Setorial ocorreu em 20 de se-
tembro, e foi presidida pelo professor Milton Vernalha, tendo como vice-
diretor o professor Orlando Teodorico de Freitas. Contou com a presença 
dos seguintes professores: Luiz Alberto da Silva Veiga, Oscar Aisengart, 
Hermes Moreira Filho, Ralph Hertel, Azor de Oliveira e Cruz, Francis-
co Cersósimo, Brasílio Vicente de Castro, Marcolino Antônio Franco da 
Costa, Mário Portugal Pederneiras, Iglenir João Cavalli, João Xavier Viana, 
Milton Carneiro Filho, Jaime de Loyola e Silva, Renato Contin Marinoni 
e Clotilde de Lourdes Branco109.

O Setor ficou constituído pelos seguintes departamentos, com 
seus respectivos chefes: Bioquímica (formado pelo ex-Instituto de Bioquí-
mica), professor Luiz Alberto da Silva Veiga; Botânica, professor Hermes 
Moreira Filho; Ciências Fisiológicas (que englobava os ex-departamentos 
de Fisiologia e Farmacologia), professor Azor de Oliveira e Cruz; Ciências 
Morfológicas (ex-departamento de Anatomia), professor Brasílio Vicente 
de Castro; Patologia Básica (que englobava os ex-departamentos de Micro-
biologia e Parasitologia), professor João Xavier Viana; Zoologia, professor 
Jaime de Loyola e Silva; Genética, professor Mário Portugal Pederneira.

Além dos cursos de pós-graduação em Entomologia, coordenado 
pelo professor Pe. Jesus Moure; Bioquímica, pela professora Glaci Zancan; 
e Genética, pelo professor Newton Freire-Maia. Na coordenação do curso 
de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, o professor Sebas-
tião Vicente de Castro.

Após a instalação das diretrizes iniciais da Reforma Universitária 
na UFPR, ajustes se fizeram necessários, incidindo diretamente nos cursos 
e nos departamentos. O conselheiro Newton Sucupira, do Conselho Fede-
ral de Educação, sugeria que o Setor de Ciências Biológicas diminuísse o 
número de departamentos (que deveria ter no mínimo 15 docentes) e de 
disciplinas. Foi sugerido que se extinguissem os departamentos de Genéti-

109 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata de 20 de setembro de 1973.
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ca e Botânica para formar o departamento de Biologia, o que foi refutado 
pela comunidade acadêmica. Coube ao então diretor do Setor defender 
em Brasília, junto aos órgãos competentes, a permanência dos dois depar-
tamentos, um deles inclusive com curso de pós-graduação.

Outra questão foi a distribuição dos cargos de pesquisador por 
departamento: zoologia, dois; genética, dois; botânica, dois; patologia bá-
sica, dois; ciências morfológicas, dois; ciências fisiológicas, dois; bioquími-
ca, dois e centro de microscopia eletrônica, três.

O ensino deveria ser ministrado no nível de graduação, pós-gra-
duação, especialização e aperfeiçoamento, extensão e outros. A sua admi-
nistração se faria através de órgãos administrativos, sendo eles: o Conselho 
Setorial e a Diretoria. Integrava o Setor os seguintes Departamentos: Bio-
química, Botânica, Ciências Fisiológicas, Ciências Morfológicas, Genética, 
Patologia Básica e Zoologia110. De acordo com o Regimento Interno, o 
Departamento, enquanto subunidade da estrutura universitária para efei-
to de organização administrativa, didático-científica e de distribuição do 
pessoal, deveria compreender as disciplinas afins e congregar os docentes 
respectivos com o objetivo comum do ensino e da pesquisa111.

Além dos departamentos, compunham o Setor os órgãos auxilia-
res da administração, ou seja, aqueles que prestavam serviços subsidiários 
ao ensino, à pesquisa e extensão, sendo eles: Centro de Microscopia Ele-
trônica; Comissão Científica e de Redação e Comissão de Planejamento112.

O Setor mantinha dois cursos: Licenciatura em Ciências e Licen-
ciatura em Ciências Biológicas113.

Neste contexto de mudanças, também ocorreu a elaboração da 
redação final do Regimento Setorial para envio ao Conselho de Ensino 
e Pesquisas- CEP, contando com a colaboração dos professores Brasílio 
Vicente de Castro, João Xavier Viana e representante do corpo discente. 

110 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Regimento, 1975. 
p. 14.

111 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Regimento, 1975. 
Art. 26. p. 14.

112 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Regimento, 1975. 
Art. 39-40. p. 20.

113 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Regimento, 1975. 
Art. 44. p. 20. 
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Além disso, houve a realização de eleições para escolha dos coordenadores 
dos respectivos cursos e para a chefia dos departamentos. 

Em 1980, assume a direção do Setor o professor Miltom Giovan-
noni. Neste período, formaram-se comissões para organizar os concursos 
de auxiliar de ensino e professor assistente dos departamentos de zoologia, 
bioquímica, genética, ciências fisiológicas, botânica, ciências morfológicas, 
educação física e patologia básica.

Uma Sede para o Setor 

O Plano Global do Programa de Expansão da UFPR avaliava que 
em virtude do Setor de Ciências Biológicas estar espalhado em várias de-
pendências tornara-se necessária a construção de uma nova sede que centra-
lizasse e congregasse todas as áreas. Com essa possibilidade, seria mais fácil 
e adequado gerenciar o Setor, bem como representaria economia adminis-
trativa, pois os departamentos estavam assim distribuídos: Ciências Mor-
fológicas: parte no Bairro do Bacacheri e parte na Praça Santos Andrade; 
Ciências Fisiológicas: parte no Bacacheri e parte na Praça Santos Andrade; 
Patologia Básica: metade no prédio central do Bacacheri, parte na área dos 
fundos do Bacacheri, e parte na Rua Coronel Dulcídio, nº638, no Batel; 
Bioquímica: na Praça Santos Andrade; Botânica: parte no Bacacheri e parte 
no edifício D Pedro I no complexo da Reitoria; Zoologia: no edifício D 
Pedro I; Genética: parte no edifício D. Pedro I e parte no Bacacheri114.

Diante desta situação, o Conselho Universitário, em reunião de 
26 de novembro de 1974, aprovou o projeto para a construção de uma 
sede central para o Setor de Ciências Biológicas. Restava agora iniciar uma 
incansável luta para conseguir o financiamento do novo projeto, o que foi 
encampado pelo diretor do setor, professor Milton Vernalha.

114 FATOS Universitários. 
Curitiba, fev, 1975. p. 110.
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Juntamente com as decisões, formou-se uma comissão destinada 
a estudar a distribuição da área física entre os diversos departamentos, pós-
graduação e laboratórios.

Para o novo prédio a ser construído, foi prevista uma área de 
16.950,00m², com o valor estimado de Cr$ 36.000.000,00. Constavam 
do projeto espaços para salas de aulas, laboratórios, museus, biblioteca e 
dependências administrativas, entre outros. Era considerada obra de gran-

Notícia de um jornal de Curitiba 
sobre a inauguaração do prédio 
do Setor de Ciências Biológicas, 
1982. Acervo UFPR.
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de importância para a 
implantação da Reforma 
Universitária. Com proje-
to de vanguarda elaborado 
pelo arquiteto Forte Neto.

Só em 12 de 
abril de 1977, foi liberada 
a construção do prédio do 
Setor de Ciências Biológi-
cas, segundo o protocolo 
assinado entre os técnicos 
do Programa de Expansão 
e Melhoramento das Ins-
talações no Ensino Supe-
rior- PREMESU e a dire-
ção do Setor. Na ocasião, 
Milton Vernalha infor-
mou ao conselho “... que 
seria uma licitação global e 

após esta, uma outra apenas dos anexos, quando se proclamar a vencedora, 
a ordem de serviço será em função do orçamento”115. 

Iniciadas as obras dois anos depois, o conselho setorial começa 
a se preparar para a possível inauguração. A expectativa era contar com 
a vinda do Presidente da República em passagem pelo Paraná. Contudo 
a construção do prédio do Setor de Ciências Biológicas só foi concluída 
na gestão do Reitor Ocyron Cunha. Sendo inaugurado em 8 de março de 
1982, na presença do Reitor.

Vista frontal do atual Prédio 
do Setor de Ciências Biológicas 
(Centro Politécnico). Início da 
década de 1980. Acervo UFPR.

115 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata de 28 de abril de 1977.
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 Durante a solenidade, foram descerradas placas e inaugurados 
retratos dos ex-diretores: Eduardo Corrêa Lima e Milton Giavannoni, e 
homenageados antigos professores da área, durante discurso feito pelo pro-
fessor Milton Miró Vernalha, “... idealizador e principal responsável pela 
realização da obra”116. A cerimônia foi presidida pelo diretor do Setor, pro-
fessor Metry Bacila.

Antes mesmo da inauguração o prédio já vinha sendo ocupado. À 
medida que os espaços iam sendo ocupados novos problemas surgiam. Em 
1980, os professores reclamavam da falta de segurança ao redor do prédio e 
no estacionamento, apesar de instalados refletores de iluminação por todo 

Entronização dos retratos dos 
primeiros Diretores do Setor de 
Ciências Biológicas. Década de 
1980. Acervo UFPR.

116 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 9 de março de 1982.
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o pátio. Outra questão foram as infiltrações, em 1981, nesse sentido foi 
aprovado o Projeto de Execução dos Serviços de Drenagem dos Anfiteatros 
que ficavam no térreo, devido a infiltrações e a pavimentação das áreas de 
estacionamento, além de outras obras complementares.

O assunto da segurança do prédio sempre estava em pauta, pois 
segundo o professor Francisco Cersósimo, esse era vulnerável, para tanto 
sugeria a consolidação de um sistema de segurança para os prédios do setor, 
instalação de grades e alambrados, e uma torre de vigilância, e finalmente 
a contratação de uma empresa de vigilância que permitisse que os roubos 
e atos de vandalismo cessassem.

Reorganizando o Setor 

A ocupação do novo espaço e a reunião dos vários departamen-
tos em um mesmo prédio impuseram novo ritmo nas atividades do setor, 
exigindo ajustes e mudanças. Foi o que ocorreu com o departamento de 
Farmacologia, desmembrado do departamento de Ciências Fisiológicas em 
abril de 1985117. Posteriormente, o departamento de Ciências Fisiológicas 
passa a se chamar departamento de Fisiologia. Também em 1987, o depar-
tamento de Ciências Morfológicas fez o pedido de desmembramento do 
departamento em dois, um de Anatomia e outro que englobaria as áreas 
de Histologia, Citologia e Embriologia, que foi aprovado pelo Conselho 
Setorial e órgãos superiores118. Assim em fevereiro de 1988, foi aprovado o 
desmembramento do departamento de Ciências Morfológicas em departa-
mento de Anatomia e departamento de Biologia Celular.

Os estudantes eram representados pelo Centro Acadêmico de 
Licenciatura em Ciências Biológicas que passou a se chamar, em 1987, 
Centro Acadêmico de Estudos Biológicos.

117 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata de 23 dezembro de 1986.

118 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata de 6 de outubro de 1987.
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Em 1978, o curso de graduação em Educação Física passou a 
pertencer ao Setor de Ciências Biológicas. Outra questão pertinente dizia 
respeito à criação de um setor de Educação Física, separado do setor de 
Ciências Biológicas, o que nunca foi consolidado. 

Não foram só os departamentos que se reestruturaram, novos 
órgãos foram criados, assumindo papel importante junto ao setor. Desde 
1980, um grupo de pesquisadores vinculados ao Setor iniciou estudos e pes-
quisas, bem como a formação administrativa de uma unidade de pesquisa, 
que se tornaria autônoma, com administração própria e que, posteriormen-
te, seria o Centro de Biologia Marinha. O Centro foi formalmente criado 
por decisão do Conselho Universitário em 13 de março de 1982, dirigido 
pelo professor Metry Bacila, como órgão suplementar da instituição. Ini-
cialmente, seus trabalhos e laboratórios estavam em Curitiba, mas em 1982 
teve a sua sede inaugurada em Pontal do Sul, no município de Paranaguá. 
Na década de 1990, passou a se chamar Centro de Estudos do Mar- CEM.

O professor Pe. Jesus Moure implantou o Museu de Entomolo-
gia, logo após a inauguração do prédio, apresentando exemplares de inse-
tos e outras espécies. 

Em 26 de março de 1987, o Setor de Ciências Biológicas recebeu 
a visita do Reitor da UFPR, o professor Riad Salamuni, que pretendia se 
colocar a par de todas as necessidades dos Setores. Na ocasião, discutiu a 
possibilidade da construção no prédio da nova Biblioteca e do anexo do de-
partamento de Bioquímica119. Durante sua gestão, ele declarou à imprensa 
que apesar das dificuldades muito estava fazendo pela Universidade, como 
a construção do Biotério modelo e o início da construção da Biblioteca, 
com mais de dois mil metros quadrados, ambos para o Setor de Ciências 
Biológicas120. Acrescente-se a isso ainda a nova iluminação externa do setor.

119 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata de 26 de março de 1987.

120 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 16 de dezembro de 
1987.
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Naquele mesmo ano, foi finalmente inaugurada a construção do 
Biotério, uma luta de quase 28 anos da comunidade acadêmica do Setor, a 
qual só foi possível devido ao apoio da reitoria.

O Centro de Microscopia Eletrônica- CME, nos anos 80, atuava 
em diversas áreas de pesquisa científica, desde temas da saúde para o Serviço 
de Patologia do Hospital de Clínicas, estudos sobre o vírus da raiva para 

Notícia publicada em jornal 
enunciando o Museu de Anato-
mia como um dos melhores do 
mundo. Fonte Diário do PR, 
1982.
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a área de veterinária, alterações gengivais para a área de odontologia, bem 
como estudos para a verificação de argilas usadas na indústria cerâmica para-
naense. Sendo o único centro do gênero, exercia também finalidade didática, 
ensinando microscopia eletrônica a todos os alunos da UFPR que necessi-
tassem. Em 1987, o conselho setorial aprovou o nome do professor Orlando 
Teodorico de Freitas, na ocasião recentemente falecido, para o Centro de 
Microscopia Eletrônica, por ter dirigido o órgão desde a sua criação.

Outro importante órgão que o Setor abriga é o Museu de Ana-
tomia. Ele foi comprado logo após a criação da Universidade do Paraná 
para aparelhar o curso de Medicina, visando ao reconhecimento oficial. O 
doutor Nilo Cairo, um dos fundadores da Universidade, comprou cerca 
de 100 peças de cera de uma empresa francesa. Ao longo do tempo, esse 
acervo acabou encaixotado e esquecido, sendo descoberto mais tarde pelo 
professor Miltom Miró Vernalha, então diretor do Setor de Ciências Bio-
lógicas. Em 1973, o Museu de Anatomia foi instalado em uma das salas 
do Setor, com instalações improvisadas e necessitando um profissional para 
recuperar as peças. O serviço ficou a cargo de Helio Penteado e sua filha 
Rita Edwiges Padilha de Camargo Penteado, sendo iniciado em 1979. O 
Museu foi instalado no prédio do Setor de Ciências Biológicas e dividia-se 
em quatro partes: de ossos, vísceras humanas preparadas, peças em acrílico 
e as peças francesas de cera, em processo de restauração. O próprio governo 
francês ficou interessado em adquirir o acervo, por não haver outro com as 
mesmas características naquele país121. 121 DIÁRIO DO PARANÁ. 

Curitiba, 28 de março de 1982.
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Investindo em Pesquisa

Diversificação da Pós-Graduação 

Desde a Reforma Universitária, complementada pelo projeto de 
1985, ficou evidente na UFPR o predomínio da pesquisa sobre as demais 
atividades, interligando o ensino e a extensão. Em um esforço concentrado, 
a CAPES e o CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 
entenderam a “Universidade como ambiente privilegiado para a produção 
do conhecimento, através da pesquisa e da pós-graduação; institucionali-
zação da pesquisa nas Universidades para assegurar o funcionamento da 
Pós-Graduação; integração da Pós-Graduação no sistema de Ciência e Tec-
nologia inclusive com o setor produtivo”122. 

Na sequência, estabeleceu-se a necessidade de aprimorar os servi-
ços das bibliotecas, das publicações e dos laboratórios. Os maiores entraves 
até então eram: a falta de integração da graduação com a pós-graduação, a 
falta de relacionamento com o setor produtivo, o intercâmbio entre insti-
tuições de pesquisa e a escassez de recursos. 

Contudo esse novo enfoque foi marcado pela Reforma Adminis-
trativa, iniciada pelo governo federal em 1990, determinando a redução de 
custos e corte de pessoal. Com a ameaça do ensino pago e as mudanças nas 
regras de aposentadoria, muitos profissionais qualificados deixaram a ins-
tituição, comprometendo os cursos de pós-graduação. Sobre este assunto 
Glaci Zancan comenta: 

122 BRASIL. III Plano Nacio-
nal de Pós-Graduação. Decreto 
nº 93.668 de 9 de dezembro de 
1986. Diário Oficial. Brasília, 
10 de dezembro de 1986. p. 
18.493.
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Eleições para diretor e vice, 
1990. Acervo UFPR. 

Eleições para diretor e vice, 
1990. Acervo UFPR. 
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Não podemos nos omitir no momento em que ocorre processo de destruição do siste-
ma nacional de ciência e tecnologia. Isso já está acontecendo há dez anos, mas atingiu 
seu ponto crítico nos últimos três anos [...]. Como centro gerador de conhecimentos, 
a universidade deve tentar resolver os problemas da sociedade, seja na área de ciência e 
tecnologia ou cultural e social123.

Na atualidade, o Setor de Ciências Biológicas é um dos mais pro-
dutivos em termos de pesquisa na UFPR e um pioneiro na pós-graduação. 
Atende a um número cada vez mais crescente de alunos nos cursos stricto 
sensu em Mestrado e Doutorado nas áreas de: Biologia Celular, Bioquími-
ca, Genética, Entomologia, Zoologia, Ecologia e Conservação, Fisiologia 
Farmacologia e Educação Física e Mestrado em Botânica.

123 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 23 de julho de 1991.

Equipe da pós-graduação em 
Ecologia, 2012. Acervo UFPR.
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Em 1977, dos professores que lecionavam em cursos de pós-gra-
duação no Brasil, na área de ciências biológicas, 485 eram doutores, 215 
livre-docentes, 95 mestres, e 34 graduados. Havia 31.532 alunos vinculados, 
sendo que a região sul contava com 10,87% destes e a área de conhecimento 
de ciências biológicas participava com 12,59% dos discentes em nível nacio-
nal.124 Na década seguinte, o número de cursos de pós-graduação no Brasil, 
na área de ciências biológicas, chegava a 89 (mestrado) e 46 (doutorado)125.

Com o objetivo de formar pesquisadores, mestres e doutores ap-
tos a atuarem em pesquisa de ponta nas suas áreas de concentração e em 
docência em cursos de nível superior, os programas de pós-graduação do 
setor de Ciências Biológicas visam a excelência, proporcionando qualidade 
e atividades multidisciplinares. Contam também com a colaboração de ins-
tituições nacionais e internacionais, mantendo intercâmbio e permuta de 
conhecimentos, como ocorre com o Institute Pasteur na França; Virginia 
Commonwealth University, University of Georgia, University of Davis, 

124 MEC. Departamento de 
Assuntos Acadêmicos. Situação 
atual da Pós-Graduação no Bra-
sil, 1977. Brasília: MEC, 1978. 
p. 10, 18.

125 CAPES. A pós-graduação na 
América Latina. Brasília: 1986. 
p. 43.

30 anos da pós-graduação em En-
tomologia, 1999. Acervo UFPR.



97

75 ANOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UFPR

Harvard University, Yale University, North Caroline, American Institu-
te of Entomology, American Museum, California University nos Estados 
Unidos; Université du Québec, University of Moncton, Water Research 
Institute, Fishes and Oceans, McMaster University no Canadá; Imperial 
College de Londres, University of Liverpool da Inglaterra; Universitat de 
Barcelona na Espanha; Universidad de Valparaiso no Chile; Universidade 
de Hokkaido no Japão; entre outras. 

Nessa perspectiva, o Setor, composto por docentes qualificados, 
logo se empenhou em seus respectivos Departamentos para organizar os 
cursos de pós-graduação, muitas vezes pioneiros na UFPR.

No departamento de Zoologia, são mantidos dois programas de 
pós-graduação, mestrado e doutorado em Entomologia e Zoologia. Des-
de 1968, havia estudos visando à criação dos cursos de pós-graduação, 

Evento no Setor, 1990. Acervo 
UFPR.
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por iniciativa dos professores oriundos da antiga FAFI que constituíam 
um núcleo com massa crítica docente. O processo formulado no ano 
seguinte foi aprovado pelo MEC,126 ocasião em que as atividades foram 
iniciadas em caráter pioneiro na Universidade. Em 1974, foram precur-
sores mais uma vez ao propor o curso de doutorado em Entomologia, 
sendo o mais antigo do Brasil.

Inicialmente, o curso funcionava no 9º andar da Rua General 
Carneiro 460. Recebia o apoio de professores e pesquisadores de outras 
instituições como os da Universidade de São Paulo – USP e internacionais 
vindas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra, Chile etc., com 
recursos oriundos da CAPES, CNPq, UFPR e da Fundação Rockefeller.

Em julho de 1979, após a conclusão do prédio do setor de ciên-
cias biológicas, pôde congregar-se com os demais cursos. Com a Criação 
do Centro de Biologia Marinha, atingiu pleno desenvolvimento, o que lhe 
permitiu a criação do Doutorado em Zoologia em 1987.

Desde 1969, o departamento de Genética mantém o curso de 
mestrado em Ciências Biológicas com área de concentração em Genéti-
ca. Sendo continuidade dos trabalhos desenvolvidos junto ao laboratório 
de genética da antiga FAFI. Na década de 1990, teve início o processo de 
implantação do curso de doutorado, este foi aprovado e teve suas ativi-
dades iniciadas em 1994.

Em 1995, o curso de Mestrado em Genética e o departamento 
agregavam oito laboratórios: estudos de displasias ectodérmicas, laborató-
rio de genética e populações humanas, laboratório de citogenética animal, 
laboratório de citogenética humana, laboratório de genética de micro-or-
ganismos, laboratório de genética molecular humana, laboratório de imu-
nogenética, laboratório de polimorfismos e ligação, e unidade de genética 
médica127. Concomitante com a pós-graduação, o departamento de Genéti-

126 MEC. Parecer nº 703 de 
1969.

127 UFPR. PRPPG. Cursos de 
Mestrado e Doutorado, 1995. p. 
140.
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ca passou a ofertar à comunidade o Serviço de Aconselhamento Genético – 
SAG. Pode-se constatar sua importância ao verificar que em 1974 concedeu 
25 consultas sendo duas do exterior (EUA e Nova Zelândia), todas aten-
didas pelo professor Newton Freire-Maia e que até aquele ano já haviam 
sido atendidos 498 casos. Tratava-se de serviço pioneiro no país. Também 
foi organizado pela professora Eleidi Chautard Freire Maia, o Laboratório 
de Polimorfismos e Ligação em 1974, destinado ao estudo de marcadores 
genéticos e das relações de recombinação entre os respectivos genes128.

O departamento de Bioquímica foi pioneiro nos cursos de pós-
graduação da UFPR, criado em 1965. Mantém os cursos de pós-graduação 
mestrado e doutorado com várias linhas de pesquisa em bioquímica, bio-
tecnologia e biologia molecular. Em 1995, a pós-graduação completou 30 

128 UFPR. Setor de Ciências Bio-
lógicas. Departamento de Genéti-
ca. Relatório, 1974. p. 13, 27.

55 anos Departamento de Gené-
tica, 2006. Acervo UFPR.
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anos, tendo formado até esta data quase 200 mestres e 70 doutores, contri-
buindo com a média de 18 teses por ano. Para festejar este fato, realizou-se 
simpósio que abrangeu as principais linhas de pesquisa do departamento, 
contou com a presença de pesquisadores estrangeiros e fundadores. O cur-
so era considerado centro de referências em pesquisa no Brasil129.

No departamento de Biologia Celular, o primeiro curso de mes-
trado foi criado em 1979, em Morfologia, com duas áreas de concentração: 
anatomia e biologia celular. Na sua primeira edição, contou com a parti-
cipação de onze alunos. Quase dez anos depois, em 1987, o curso se rees-
truturou, passando a se concentrar na área de Biologia Celular, o que mais 

Equipe do Departamento de 
Botânica. Década de 2000. 

129 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 15 de julho de 1995. 
LIMA, M. D. V. Memória da 
bioquímica no Paraná: a criação 
de uma escola de pesquisa. Curi-
tiba: Ed. UFPR, 2012. p. 71-75.
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tarde foi ampliado para Biologia Celular e Molecular por definição da CA-
PES, tanto em nível de mestrado como de doutorado130. Foi assim que os 
departamentos de Biologia Celular e Fisiologia, aliados ao Instituto de Bio-
logia Molecular do Paraná- IBMP, criaram o Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Celular e Molecular com área de concentração em Fisiologia.

Em 2001, foi discutida a Expansão do Programa de Pós Gra-
duação em Biologia Celular, que propunha a adição de um Programa de 
Biologia Molecular e um Programa de Fisiologia, passando o curso a deno-
minar-se Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular, tanto em nível 
de mestrado como de doutorado131.

136 O ESTADO DO PARA-
NÁ. Curitiba, 23 setembro de 
1984.

130 MEC. Portaria Ministerial 
nº 2.264 de 2001.

131 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 6 de abril de 2001.

Equipe do Departamento de Zo-
ologia. Década de 1990. Acervo 
UFPR.
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Na Botânica, o programa de pós-graduação em nível de mestra-
do, criado desde 1979, foi reconhecido pelo MEC dez anos depois132. Seu 
objetivo, além de formar profissionais aptos a exercer o magistério superior 
e produzir conhecimentos científicos sobre os diversos grupos de plantas, é 
o enfoque ecológico visando à manutenção e ao uso racional dos recursos 
naturais no Brasil.

O programa de pós-graduação em Educação Física foi criado em 
2002, iniciando suas atividades no ano seguinte, após sua aprovação na 
CAPES. O programa foi derivado do esforço para qualificação dos do-
centes do Departamento de Educação Física e de outros Departamentos 
afins, que compuseram a proposta. Tal iniciativa foi pioneira no Estado 
do Paraná, sendo a UFPR a primeira a lançar curso nessa área. Ao longo 
dos anos, o programa de pós-graduação em Educação Física traçou metas 
e objetivos que permitiram elevar rapidamente seu conceito. O sucesso 
e empreendedorismo do curso também possibilitaram a abertura do pri-
meiro curso de doutorado na área no Estado. O programa forma docentes 
na área de Exercício e Esporte, com ênfase em quatro linhas de pesquisa: 
Comportamento Motor, Atividade Física e Saúde, Desempenho Esportivo 
e Sociologia do Esporte e Lazer.

A Farmacologia, em seu programa de pós-graduação, apresenta 
curso de doutorado (2005), mestrado (2000) e especialização (1995).

O programa de pós-graduação em Microbiologia, Parasitologia 
e Patologia Médica foi criado pelos departamentos de Patologia Básica e 
Patologia Médica, aprovados pela CAPES em 2002.

De maneira geral, o setor de Ciências Biológicas “... é o local onde 
existem mais projetos em andamento, com maioria dedicada à pesquisa 
básica: 257”. Dessa forma, “temos o maior volume de publicações e con-
centramos 1/3 dos cursos de pós- graduação oferecidos na Universidade”133. 

133 INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO. Curitiba, 9 de maio de 
1991; GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 14 de novembro de 
1991.

132 MEC. Parecer nº 918 de 
1989.
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Essa situação se repete em 1992, com o reconhecimento dos tra-
balhos e das pesquisas desenvolvidas pelos docentes do Setor, ocasião em 
que os cursos de pós-graduação, em sua maioria, receberam conceito A da 
CAPES como bioquímica, entomologia, genética, zoologia e botânica134. 
O mesmo fato ocorre em 1996, quando dos nove cursos da UFPR que re-
ceberam o conceito A da CAPES, figuravam os de entomologia, zoologia, 
bioquímica, todos do Setor de Ciências Biológicas135.

Finalmente, foi criada em dezembro de 2003, a pós-graduação em 
Ecologia e Conservação, vinculada diretamente ao Setor de Ciências Bio-
lógicas e com o propósito de aglutinar docentes pesquisadores na formação 

134 UFPR. Relatório Anual de 
Atividades, 1992. p. 97.

135 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 5 de julho de 1996.

Criação do Programa de pós-
graduação em Farmacologia, 
2000. Acervo UFPR.
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de recursos humanos para a atuação em diferentes áreas das ciências am-
bientais. Atualmente, apresenta os níveis de mestrado e doutorado. Tudo 
começou quando professores de cinco departamentos do Setor de Ciências 
Biológicas- UFPR- Departamento de Biologia Celular, Departamento de 
Botânica, Departamento de Genética, Departamento de Patologia Básica 
e Departamento de Zoologia- além de pesquisadores vinculados ao Centro 
de Estudos do Mar – UFPR se associaram à Fundação O Boticário de Pro-
teção à Natureza, com o apoio da Direção do Setor de Ciências Biológicas 
e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para elaborar a proposta de 
criação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, um 
Programa vinculado ao Setor de Ciências Biológicas.

10 anos do Mestrado e Douto-
rado em Farmacologia, 2010. 
Acervo UFPR.
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A Pós-Graduação em Ecologia e Conservação é um Programa 
novo, tendo sido aprovado seu mestrado pela CAPES em 2003 e o seu 
doutorado em 2007. Objetiva fornecer embasamento teórico e prático 
para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 
mais diferentes áreas da Ecologia básica e aplicada, procurando fornecer 
subsídios ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, ao mesmo 
tempo em que busca a conscientização sobre a conservação de ecossistemas 
em toda a sua complexidade. É voltado para profissionais formados em 
Ciências Biológicas e áreas afins, como por exemplo: Ecologia, Engenharia 
Agronômica, Engenharia Florestal, Oceanologia etc. 

 O programa foi proposto num momento de maturidade alcança-
da pelo corpo docente devido à vasta experiência de orientação de Mestres 
e Doutores em outros Programas de Pós-Graduação. 

Tradição em Pesquisa  

A tradição de pesquisa no setor de Ciências Biológicas atingiu o 
reconhecimento internacional, sobretudo ao firmar convênio com Univer-
sidades no exterior, a exemplo de Frieburg, assinado em 1981, que propi-
ciou a vinda de professores alemães.

Os avanços logo foram sentidos, tanto que em 1984, segundo 
a Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisas, dos 
122 projetos encaminhados, 37 estavam concluídos, sendo genética e 
morfologia as especialidades mais atuantes136. Em 1993, os relatórios para 
credenciamento do mestrado e doutorado em Zoologia tiveram avaliação 
satisfatória por parte da PRPPG e por isso foram reconhecidos, “... segun-
do o pró-reitor, o setor de ciências biológicas é o setor mais produtivo na 
pós-graduação da UFPR”137.

136 O ESTADO DO PARA-
NÁ. Curitiba, 23 setembro de 
1984.

137 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 11 de fevereiro de 1993.
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Nesse contexto foi criado junto ao departamento de Zoologia o 
Centro de Identificação de Insetos Fitófagos – CIIF dedicado à identifica-
ção de insetos para fins científicos ou tecnológicos, em atividades agrícolas, 
florestais ou médico-veterinárias, mais tarde o centro foi ampliado para 
Centro de Estudos Faunísticos e Ambientais- CDZoo, referência nacional 
para pesquisas ambientais.

Contudo a pesquisa não se restringia à pós-graduação, professores 
do setor integraram o grupo de cientistas da Expedição Brasileira à Antártica, 
por ocasião da sua quarta edição em 1985. Esta contou com a participação 
da professora Edith Fanta. Seus professores também eram requisitados por 
organismos internacionais, tanto que em 1998, a professora Elaine Machado 
Benelli participou de experimentos de cristalização em condições de micro-
gravidade na base de lançamento da NASA, em Cabo Canaveral- EUA.

Foi através de eventos internacionais e publicações que as pes-
quisas e seus resultados foram divulgados. Em 1991, os professores do 
departamento de Genética, Maria Luiza Petz-Erler e Lodércio Culpi parti-
ciparam, com apresentação de trabalhos, do VIII Congresso Internacional 
de Genética Humana em Washington, EUA.

Diante de tanto esforço, veio o reconhecimento, obtido através 
de títulos e premiações. Em 1991, o professor Newton Freire-Maia foi 
considerado um dos mais importantes estudiosos em genética do mundo, 
pela Fundação Nacional de Displasias Ectodérmicas, dos EUA138.

O professor Sebastião Laroca foi indicado pelo setor, em 1992, 
ao Prêmio de Ecologia Moinho Santista. Segundo registros em atas, o pro-
fessor foi lembrado enquanto “... um professor e pesquisador de renome 
internacional. O senhor presidente disse achar importante essa indicação, e 
lembrou que as indicações até então feitas pelo setor, referentes a concursos 
similares, coincidentemente, sempre lucram êxito”139. Como é o caso da 

138 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 14 de julho de 1991.

139 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 8 maio de 1992.
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tese da professora Dilma Napp, do departamento de zoologia que recebeu 
o Premio Rodolf Von Ihering, como a melhor tese do ano de 1991, em 
nível nacional concedida pela Sociedade Brasileira de Zoologia.

Outros nomes também receberam reconhecimento por seu tra-
balho. Em 1986, por proposição do Departamento de Patologia Básica foi 
aprovada a concessão do título de Professor Emérito ao professor Milton 
Miró Vernalha, ex-diretor do setor. Da mesma forma, o departamento de 
Botânica indicou ao título de Professor Emérito o professor Hermes Mo-
reira Filho. O departamento de Ciências Fisiológicas propôs que fosse con-
cedido ao professor Jorge Karam o título de Professor Emérito, bem como 
ao professor Hans Jakobi. No ano seguinte, foi a vez de conceder o título 
de Professor Emérito ao professor Newton Freire-Maia.

Para maior integração do Setor, foi organizado um informativo 
com a finalidade de divulgar noticias e assuntos referentes ao mesmo. Em 
setembro de 1995, foi lançado o Informativo “Biológicas”, pois se dizia 
que a “... comunidade setorial ressente-se de um veículo de informação, 
simples, mas ágil e que seja o espaço de todos, tanto para as unidades que 
compõem o setor como para as pessoas individualmente”140. Tal informa-
tivo circulou até 1998.

Outra publicação do Setor é a Revista Acta Biológica Paranaen-
se, publicação do setor de Ciências Biológicas, o número 25 foi no ano 
1997. A Acta Biológica Paranaense destina-se à publicação de trabalhos 
científicos originais e inéditos nas diversas áreas das ciências biológicas. 
Atualmente está no volume 41.

Por sugestão do professor Waldemiro Gremski, o Comitê Setorial 
de Pesquisa, foi repensado tendo como ponto fundamental “... traçar o 
perfil do setor em termos de pesquisa, definir-se uma política setorial de 
pesquisa. A Prof.ª Glaci Zancan disse acreditar na interdisciplinaridade das 
linhas de pesquisa”141.

140 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Biológicas. Curitiba, 
setembro de 1995. p. 1.

141 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 12 de abril de 1996.
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Dos três projetos de pesquisa da UFPR, aprovados pelo Centro 
Brasileiro Argentino de Biotecnologia em 1996, dois eram do setor de Ci-
ências Biológicas: um do departamento de Patologia Básica sobre aranha 
marrom e o outro do departamento de Bioquímica sobre anonáceas142. 
No ano seguinte, o Ministério da Ciência e Tecnologia comunicava que 
o Conselho Binacional do Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia 
indicou a professora Glaci Zancan e o professor Fábio de Oliveira Pedro-
sa como membros do Comitê Assessor da Escola Brasileiro-Argentina de 
Biotecnologia, por um período de dois anos. Nesse mesmo ano, a profes-
sora Glaci Zancan compareceu à Câmara dos Deputados Federais, como 
vice-presidente da SBPC, para falar sobre o “Planejamento estratégico em 
Biotecnologia” no país.

Ainda na esfera federal, foi concedido pelo Presidente da Repú-
blica, Fernando Henrique Cardoso, ao Pe. Jesus Santiago Moure e a pro-
fessora Glaci Zancan a promoção da Ordem Nacional do Mérito Cientí-
fico para a classe de Grã-Cruz, devido a sua relevante contribuição para o 
avanço da ciência e da tecnologia, o que muito engrandeceu o setor143.

No Programa de Apoio a Pós-Graduação de 1999, todos os cur-
sos do setor foram contemplados com bolsas de estudo: Biologia Celular, 
oito bolsas de mestrado; Bioquímica, onze de mestrado e quatro de dou-
torado; Botânica, dez de mestrado; Genética, quatro de mestrado e seis de 
doutorado; Entomologia, cinco de mestrado e cinco de doutorado; Zoolo-
gia, doze de mestrado e quatro de doutorado144.

No mesmo ano, o setor distribuiu 47 bolsas de monitoria para 
os departamentos: anatomia, seis; biologia celular, seis; bioquímica, três; 
botânica, cinco; educação física, quatro; farmacologia, quatro; fisiologia, 
quatro; genética, cinco; patologia básica, cinco; zoologia, cinco145.

142 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 16 novembro de 1996.

143 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 6 de novembro de 1998.

144 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 9 de abril de 1999.

145 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 21 de maio de 1999.
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Dos 224 docentes do setor, 100 possuíam doutorado, 100 tem 
mestrado, 12 especialização e 12 graduação. A Biblioteca do setor contava 
com um acervo de 18.543 livros, 7.254 títulos, 1.487 títulos de periódicos 
e 1.795 outros materiais146.

Participação na Iniciação Científica 

Integra a rede de pesquisa do Setor, uma série de bolsas acadêmi-
cas institucionais que dão suporte à iniciação científica, visando a formar 
futuros cientistas e bons profissionais. Dentre os programas, merece espe-
cial atenção o programa PIBIC, Monitoria, PET e PROLICEN/Licenciar.

Através da iniciação científica, é possível integrar a graduação à 
pós-graduação, bem como aprimorar profissionais para atuarem no merca-
do de trabalho e junto à sociedade.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PI-
BIC é financiado pelo CNPq e pela própria Universidade. O programa 
é voltado para o aluno de graduação, tendo como objetivos: despertar 
a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 
graduação universitária, mediante participação em projeto de pesquisa. 
As atividades são orientadas por pesquisadores qualificados, com vistas à 
continuidade em sua formação e de modo particular objetivando a pes-
quisa e à pós-graduação.

O Programa de Educação Tutorial – PET, que objetiva o apri-
moramento dos cursos de graduação, traduz-se num programa de com-
provada excelência. Com a finalidade de desenvolver atividades formativas 
orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão e pela natureza coletiva e interdisciplinar.

146 UFPR. Revista, 1999. p. 15.
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É o único programa institucional voltado para graduação que tra-
balha no formato de grupo interdisciplinar, ancorado em alunos e profes-
sores e que recebe avaliação institucional e não individual. Tem a proposta 
de ofertar formação acadêmica em excelente nível, visando à formação de 
profissional crítico e atuante; promover a integração da formação acadê-
mica com a futura atividade profissional, especialmente no caso da carreira 
universitária; estimular o aprimoramento do ensino de graduação. Cada 
grupo PET conta com um conjunto de alunos bolsistas, um professor-tu-
tor, professores colaboradores e, muitas vezes, ainda com voluntários.

O PET é mantido pela CAPES, funciona desde 1994, sendo o 
Curso de Ciências Biológicas um dos pioneiros na UFPR147. Posteriormente, 
o PET de Educação Física foi implantado. Este realiza atividades na comu-
nidade Vila Audi em Curitiba, a partir de práticas corporais, desenvolvendo 
atividades de monitoria na disciplina de Fundamentos do Lazer, de pesquisa 
em projetos, de participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Lazer, 
Espaço e Cidade e Programa de Educação Tutorial – GEPLEC. O Programa 
Licenciar do Geplec objetiva identificar como são planejados os espaços para 
o esporte e o lazer no ambiente escolar e pesquisar práticas lúdicas e pedagó-
gicas em instituições de ensino da região metropolitana de Curitiba148.

Anualmente na UFPR, ocorre o Encontro de Iniciação Científica 
EVINCI em parceria com o Encontro de Iniciação Tecnológica – EINTI, 
atividades concomitantes à Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Exten-
são da instituição. Para o aprimoramento do ensino de graduação, a PRPPG 
enfatiza ainda o Programa de Iniciação Científica, destinada a estudantes de 
graduação, cujos resultados de pesquisa são apresentados anualmente à co-
munidade acadêmica no Evento de Iniciação Científica – EVINCI. 

147 UFPR. Gestão 1990-94. 
Relatório. Curitiba, 1994. p. 80.

148 <http://geplecufpr.blogspot. 
com.br>.
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Trata-se de espaço para que pesquisadores dos diversos progra-
mas, incluindo-se aí a Iniciação Científica, PET, pós-graduação etc. apre-
sentarem seus trabalhos de pesquisa. É um importante evento, que tem por 
objetivo a divulgação dos trabalhos científicos e o intercâmbio de informa-
ções nas diversas áreas. Promove dessa forma, a integração e o amadureci-
mento profissional dos futuros cientistas do país. 

O número de projetos de iniciação científica é extenso. No even-
to no ano de 2011, o Setor de Ciências Biológicas participou com 207 
alunos no 19º EVINCI e 9 alunos no 4º EINTI149.

O III EVINCI, realizado em 1995, foi sediado com sucesso pelo 
Setor de Ciências Biológicas, graças a sua excelente infraestrutura.

149 UFPR. Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação. Livro 
de Resumos. 19º EVINCI e 4º 
EINTI. Curitiba, 2011.

Trabalhos do Setor no 1° EVIN-
CI, prédio central do Setor Po-
litécnico, 1993. Acervo UFPR.



112

Márcia Dalledone Siqueira 

Trabalhos do Setor no 1° EVIN-
CI, prédio central do Setor Po-
litécnico, 1993. Acervo UFPR.

Trabalhos do Setor no 4° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1996. Acervo UFPR.
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Trabalhos do Setor no 5° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1997. Acervo UFPR.

Trabalhos do Setor no 4° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1996. Acervo UFPR.
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Trabalhos do Setor no 5° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1997. Acervo UFPR.

Trabalhos do Setor no 6° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1998. Acervo UFPR.
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Trabalhos do Setor no 6° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1998. Acervo UFPR.

Trabalhos do Setor no 6° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1998. Acervo UFPR.
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Equipe que trabalhou na orga-
nização do 7° EVINCI, prédio 
do Setor de Biológicas, 1999. 
Acervo UFPR.

Trabalhos do Setor no 7° EVIN-
CI, prédio do Setor de Biológi-
cas, 1999. Acervo UFPR.
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Trabalhos do Setor no 11° 
EVINCI. Prédio do Setor de 
Sociais Aplicadas, 2005. Acervo 
UFPR.

Trabalhos do Setor no 11° 
EVINCI. Prédio do Setor de 
Sociais Aplicadas, 2005. Acervo 
UFPR.
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Em 2007, dos 970 trabalhos apresentados, coube ao trabalho 
orientado pela técnica em assuntos educacionais Francine Rocha uma das 
maiores premiações. 

O estudante de Comunicação Social Eduardo Rohn participa do Evinci pela terceira 
vez e diz estar satisfeito com o resultado do seu trabalho. Ele produziu um documen-
tário na área da saúde, realizado em uma tribo de índios Guaranis no Município de 
Piraquara. Eduardo conta que os índios não queriam ouvir as orientações sobre saúde 
e higiene dadas pelos profissionais da área, e a solução encontrada foi produzir um 
filme feito com eles e para eles. ‘Eles adoram se ver no vídeo’, diz. Sua pesquisa, Docu-
mentário Intercultural, desafios e oportunidades do audiovisual, foi fruto desse trabalho. 
‘Teorizei na pesquisa o que vivenciei na prática’, explica Rohn. Segundo o estudante, 
não existia na literatura da Comunicação metodologia que o auxiliasse na composi-
ção do trabalho, não encontrando bibliografia que orientasse como se aproximar de 
povos isolados. A coordenadora do projeto, Francine Rocha, comemorou o resultado 
do trabalho. O documentário ganhou Menção Honrosa do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e acabou por vencer um edital da PROEXT-Cultura 
que selecionava projetos de extensão na área da cultura, financiado pela Petrobras e 
Ministério da Cultura. ‘Foi o único projeto selecionado na UFPR e no Paraná, estou 
muito orgulhosa’, diz Francine150. 

Luciano Silva, outro participante do evento, afirmava que o “Evin-
ci é o ‘palco’ onde os alunos começam a dar os primeiros passos em pesquisa, 
e que muitos trabalhos divulgados no evento geraram contribuições cientí-
ficas que foram publicadas internacionalmente”151. Isso deixa evidente que 
o Evinci é fórum de trocas de ideias, dando oportunidade aos acadêmicos 
de conhecer outros trabalhos e de aprender com as experiências dos colegas.

150 CIÊNCIA & TECNOLO-
GIA. Curitiba, 28 de outubro 
de 2007. 

151 CIÊNCIA & TECNOLO-
GIA. Curitiba, 28 de outubro 
de 2007. 
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O programa PROLICEN / Licenciar é 
programa de apoio aos cursos de Licenciatura da 
UFPR coordenado pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção. O programa envolve a participação de bol-
sistas de Iniciação à Docência e professores orien-
tadores. Seu objetivo é de aperfeiçoar a formação 
acadêmica, preparando para o mercado de traba-
lho, ao associar a pesquisa com a prática pedagógi-
ca. Os resultados de pesquisa também são apresen-
tados na Semana de Pesquisa da UFPR.

O Projeto Biologia no Teatro, desen-
volvido por bolsistas do PROLICEN em 1997, 
orientado pela coordenação do Curso de Ciên-
cias Biológicas teve como clientela os alunos das 
redes estadual e municipal de ensino de 1º e 2º 
graus, apresentando temas como aranha marrom e 
AIDS. No mesmo ano, desenvolvia-se o programa 
de extensão universitária “drosófila vai à escola”, 
atividades com esses insetos nas aulas de ciências, 
do Museu de Ciências Naturais – Centro de Trei-
namento de Professores de Ciências e Biologia e 
Departamento de Genética.

No Programa de Monitoria, o acadêmico 
também recebe bolsa, que tem por objetivo de-
senvolver atividades formativas, que auxiliem na 
preparação da vida profissional dos estudantes. A 
monitoria busca contribuir com o desenvolvimen-
to da competência pedagógica do aluno. “O pro-
grama estimula a iniciação à docência. O monitor 

Representantes de museus se re-
únem na UFPR. Fonte: Diário 
Popular,  20 nov. de 1995.
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tem a oportunidade de, orientado pelo professor da disciplina e vivencian-
do a prática pedagógica no contato com alunos e no auxílio às atividades 
curriculares, perceber sua própria vocação”152. 

Além desses programas, os alunos podem contar com as bolsas de 
auxílio moradia, alimentação, permanência e trabalho.

Espaços de Pesquisa 

O Setor de Ciências Biológicas, devido à sua tradição em pesqui-
sa, abriga o maior número de laboratórios e centros de estudos da UFPR. 
Tornou-se o responsável pela produção de inúmeros trabalhos e publica-
ções científicas, tanto voltados à formação profissional, como integração 
da universidade com o mercado de trabalho, ao desenvolver e capacitar 
produtos, buscar a preservação do meio ambiente, ou se ocupar com ações 
de saúde, dando exemplos de exercício de cidadania. Adicione-se a isto, 
ainda sua infraestrutura em termos de competência na produção de conhe-
cimento que se reflete diretamente na qualidade do ensino. 

Uma das políticas da direção do setor foi a de sempre conseguir 
avanços significativos, investindo nos laboratórios, a exemplo de 1996, 
quando efetivou a inclusão de dois grupos de pesquisa do departamento de 
Bioquímica no Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – 1º PRONEX, 
um sobre a química de carboidratos e o outro sobre a fixação biológica de 
hidrogênio153; a aprovação pela CAPES do Projeto de Produção de Vídeos e 
Multimídia, como recursos didáticos para os cursos do setor; o atendimento 
das necessidades de lupas e microscópios para a graduação; a instalação do 
fotomicroscópio e a construção do anexo da bioquímica, entre outros154. 

153 PRONEX, Programa de 
Apoio à Núcleos de Excelência 
vinculado ao CNPq, foi  criado 
pelo decreto nº1.857 em 10 de 
abril de 1996.

154 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Biológicas. Curitiba, 
julho de 1997. p. 1.

152 JORNAL COMUNICA-
ÇÃO. UFPR. Curitiba, 11 de 
novembro de 2009.



122

Márcia Dalledone Siqueira 

Dentre os espaços de pesquisa, destacam-se aqueles relacionados 
diretamente à direção do Setor como Museu de Ciências Naturais, Centro 
de Microscopia Eletrônica, Biotério, ASPEC e CED.

O Museu de Ciências Naturais foi criado em 1993 com o objetivo 
de servir como apoio para as atividades didáticas dos alunos de graduação que 
frequentam as disciplinas básicas. O Museu apresenta exposições permanentes 
e temporárias, contendo fotografias, maquetes, amostras vivas e axidermizadas 
de diversas espécies da flora e da fauna do Paraná. Esse acervo ocupa uma área 
aproximada de 1.000 m² e é também utilizado para reciclagem de professores 
de Ciências de 1º e 2º graus de Curitiba e Região Metropolitana.

Atividades desenvolvidas no 
Museu de Ciências Naturais. 
Década de 2000. Acervo UFPR.
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 Em 1995, através de parceria com a Aliança Francesa o Mu-
seu organizou exposição em comemoração aos 100 anos de Louis Pasteur. 
Além dessa, outras exposições temáticas se seguiram, como a exposição 
permanente “Os seres vivos no ensino de 1º e 2º graus”, no ano de 1997 
em parceria com a SBPC-PR, orientada pelos estudantes bolsistas do curso 
de ciências biológicas. Segundo comentários da imprensa local: “a idéia de 
fazer rotatividade das exposições é muito grande e poucos alunos acabavam 
tendo a oportunidade de visitar”155. 

O Museu mantém animais vivos, como aranha caranguejeira e 
outros empalhados, como ocorre com o tucano. No Museu, também fun-
ciona o Centro de Treinamento de Professores de Ciências e Biologia. So-
mente em 1996, mil professores de 1º e 2º graus participaram de cursos 
no Museu. Segundo o professor Fontoura, que foi coordenador do Museu, 
este “... abre a universidade para a comunidade, levando conhecimentos 
naturais às pessoas interessadas”156.

O Centro de Microscopia Eletrônica do Setor – CME presta 
vários serviços, com destaque para a consultoria científica para projetos 
relacionados à área de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de 
transmissão (MET0), preparo de amostras e processamentos específicos de 
materiais científicos.

Desde junho de 1995, o CME dispõe de microscópio eletrônico de 
transmissão JEOL-1200, em substituição ao microscópio Phillips adquirido 
em 1968. Mantendo a partir de então, equipamentos de primeiro mundo.

155 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 30 de março de 1997.

156 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 30 de março de 1997.
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O Biotério tem como atribuição a criação de ratos, camundongos 
para ciência e pesquisa.

A ASPEC, foi criada em 2013, surgiu da ampliação de duas uni-
dades que juntas somaram 25 anos de atividades voltadas ao registro e 
popularização da ciência: a PROEV e o Vídeo-Ensino. O Setor sempre se 
esforçou para promover não somente a produção, mas também, o registro 
e a difusão interna e externa de suas pesquisas. Exemplificativo disso é a 
criação de Unidades em diferentes momentos, que gradativamente foram 
se transformando, ampliando suas funções e absorvendo novas tecnologias 
e linguagens, objetivando o desenvolvimento e a popularização da ciência.

Nesse sentido, em 2005 a Unidade de Vídeo-Ensino criada pelo 
professor Remy Lessnau desde 1990, passou a operar em conjunto com a 
PROEV – Unidade de Projetos Especiais e Vídeo, a qual, por sua vez, foi 
criada pelo professor Arnoldo Pimentel, em 2002. Em 2013, a PROEV 

Inauguração de ala no Biotério, 
2003. Acervo UFPR.
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teve suas funções ampliadas, passando a se chamar ASPEC – Assessoria a 
Projetos Educacionais e Comunicação.

O objetivo inicial da Unidade Vídeo-Ensino era produzir vídeos 
com animação, cuja finalidade era ilustrar as aulas de Genética Molecu-

Publicações do Setor, 2013.
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lar (duplicação, transcrição e tradução do DNA). Com o transcorrer do 
tempo, passou a registrar também as práticas de laboratórios, envolvendo 
unidades de Citogenética, Genética Molecular e Sorologia. Tais vídeos 
serviam às aulas práticas das disciplinas de Genética Humana. Também 
foram gravadas aulas teóricas da disciplina de Genética Vegetal, que fica-
ram na Biblioteca à disposição dos alunos. Inicialmente, os registros e as 
fitas foram subsidiados pelos próprios professores, só mais tarde recebe-
ram recursos da Pró-Reitoria de Graduação e posteriormente do MEC e 
da Fundação Araucária. Devido à qualidade do material produzido, rece-
beu premiação em evento científico, conseguindo softwares e equipamen-
tos de primeira geração.

A Unidade de Projetos Especiais e de Vídeo- PROEV teve suas 
atribuições ampliadas e se transformou em ASPEC. Surgiu em decorrên-
cia do envolvimento do professor Pimentel com o projeto do qual foi um 
dos principais fundadores, a UFPR-TV, a qual, inclusive, pôde ser insti-
tucionalmente viabilizada por intermédio do Programa de Extensão Meio 
Ambiente. A ideia era que esse Programa e o Projeto Licenciar Aspectos 
Socioambientais da Bacia do Alto Iguaçu produzissem um programa a ser 
veiculado na UFPR-TV. Dois meses após a criação da PROEV, ocorreu 
o falecimento do professor Pimentel. Com isso, o perfil da Unidade mu-
dou, desvinculando-se da UFPR-TV e investindo no desenvolvimento de 
equipes multidisciplinares por meio de diferentes projetos de extensão uni-
versitária. De qualquer forma, a essência da perspectiva inicial continuou 
presente: produzir audiovisuais voltados a valorizar a pesquisa do Setor 
de Biológicas. Com alunos de diversos setores e de diferentes cursos da 
UFPR, especialmente Ciências Biológicas, Comunicação Social, Farmácia 
e Bioquímica, o foco principal da PROEV foi desenvolver projetos de di-
vulgação em ciência junto ao público em geral, através de palestras que se 
valiam dos diversos recursos didáticos produzidos pela Unidade.
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Em 2006, existiam três Programas de Extensão: o Programa In-
formação e Saúde desenvolvido em Piraquara, para atender idosos, ado-
lescentes, Unidades de Saúde e a População Indígena; o Programa Meio 
Ambiente, com mais de 10 projetos vinculados, patrocinado pela Fun-
dação Araucária, visa à produção de recursos didáticos e à divulgação de 
informações sobre o meio ambiente junto a diferentes públicos através de 
palestras e afins inclusive softwares Educacionais Pré-Universitários; e o 
Programa Bichos do Paraná cujo objetivo era a valorização de pesquisado-
res relevantes do Paraná e também da fauna, flora e ambientes do Paraná, 
sua linguagem era voltada para o público acadêmico. Nesse mesmo ano foi 
criado o Programa de Extensão Cultural Indígena em Pauta, o qual repre-
sentou a UFPR no PROEXT-Cultural 2007.

Foram produzidos também diversos trabalhos de Iniciação Cien-
tífica entre 2002/2009, associados aos projetos, tendo seus alunos recebido 
12 prêmios em EVINCIS, em diferentes bancas. Nos 10 anos em que 
existiu, os projetos e programas da PROEV, produziram mais de 60 vídeos, 
e receberam prêmios na área de audiovisual cujo acervo foi publicado na 
Rede Interuniversitária de TVs-REDEIFES e na Vídeo-Saúde, biblioteca 
audiovisual da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

Como consequência desse know-how adquirido tanto pela Uni-
dade de Vídeo-Ensino, quanto pela PROEV, em fevereiro de 2013 foi cria-
da a Assessoria de Projetos Educacionais e Comunicação – ASPEC, com o 
objetivo de fomentar e integrar a comunicação entre as unidades do Setor 
de Ciências Biológicas. Através da criação e manutenção de veículos de 
comunicação, planejamento de campanhas internas, ações integradas e a 
implementação de iniciativas na área educacional. Para tanto conta com a 
participação de bolsistas de diferentes áreas que mantém o boletim eletrô-
nico e o jornal mural, ambos acessados via rede. 
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O Centro de Educação Física e Desportos – CED, por meio de 
programas de extensão universitária, mantém programas de atividades per-
manentes que visam a estimular a comunidade interna e externa da UFPR 
à participação em atividades de lazer, recreação e esportivas, visando à me-
lhoria da qualidade de vida.

Além desses espaços, o Setor de Ciências Biológicas, em parceria 
com seus departamentos, abriga mais de uma dezena de laboratórios espe-
cializados em pesquisa, são eles:

AQUATOXI – interligado diretamente ao Setor, relaciona saúde 
e meio ambiente, quanto à qualidade e confiabilidade dos testes de toxi-
cidade formada por um grupo interdisciplinar de pesquisa, capacitado a 
fornecer resultados confiáveis, completos e adequados, utilizando vários 
bioindicadores e biomarcadores para garantia de lançamento no mercado 
de produtos eficazes em seu propósito de ação e ao mesmo tempo não 
agressivos e prejudiciais ao meio ambiente.

No Departamento de Botânica, encontram-se os Laboratórios 
de Biotecnologia Vegetal, monitoramento ambiental e assessoramento em 
botânica cujo objetivo é prestar serviços nas áreas de biotecnologia vegetal, 
monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos do ambiente, 
bem como na identificação de plantas e avaliação de impacto ambiental.

Há ainda os laboratórios de Ecologia I e Ecologia II, o primeiro 
destina-se à pesquisa e capacitação de recursos humanos nas áreas de di-
nâmica de ecossistemas e uso sustentado de recursos vegetais. O segundo 
é voltado à pesquisa nas áreas de fenologia, biologia floral e dispersão de 
plantas, ecologia de plântulas e de epífitas e estrutura e dinâmica da vege-
tação do Sul do Brasil. 
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01, 05, 06 e 07 - Livro tombo 
do Herbário. 1952.
02 - Herbário. 2013. 
04 - Aluna pesquisando no Her-
bário. Acervo UFPR.
03 e 08 - Detalhamento de 
amostra n 1 do acervo do Her-
bário. 1952. 
09 e 10 - Amostra do acervo do 
Herbário. 1996. 
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O Laboratório de Botânica Estrutural destina-se ao estudo mor-
fologicoanatômico, preparação e documentação de material botânico. O 
Laboratório de Ficologia desenvolve atividades de pesquisa em Taxono-
mia de Algas e Ecologia de Fitoplâncton. Há também o Laboratório de 
Liquenologia para pesquisa e ensino na área de taxonomia e líquens. O 
Laboratório de Micropropagação que visa à pesquisa e o ensino na área de 
micropropagação de plantas. O Laboratório de Microtécnicas destinado 
ao preparo de material para estudos em Anatomia Vegetal e que se integra 
também a outros departamentos e setores da UFPR.

Panorâmica do CED - Centro 
de Educação Física e Desportos, 
2013. 
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O departamento de Biologia Celular mantém o Laboratório de 
Pesquisas em Células Inflamatórias e Neoplásicas, trabalha com medica-
mento Canova, desenvolvido a partir de técnicas homeopáticas. Conta 
com o apoio do Ministério da Saúde e do Programa Paraná Tecnologia.

O departamento de Bioquímica e Biologia Molecular é composto, 
principalmente pelo laboratório de Química de Carboidratos desde 1965, 
na atualidade é altamente modernizado, tornando-se um núcleo de excelên-
cia brasileiro, contando com equipamentos de primeira geração. Seu obje-
tivo é isolar, purificar e caracterizar estruturalmente carboidratos de fontes 
naturais, pela análise de composição química, quantificação, modificações 
químicas estruturais, reologia e atividade biológica das estruturas determina-
das. Também o Laboratório de Fixação de Nitrogênio que desenvolve pes-
quisa relativa ao isolamento, complementação genética, sequenciamento e 
caracterização de diversos genes e seus produtos. Como núcleo de excelência 
nesta área vem desenvolvendo o Projeto Genoma de H. seropedical. 

O departamento de Farmacologia mantém vários espaços de 
pesquisa, entre eles o Laboratório de Anti-inflamatórios, Antipiréticos e 
Analgésicos que se dedica a avaliação da atividade através de substâncias 
de bioensaios padrões. O Laboratório de Biomarcadores de Poluentes é 
responsável pelo monitoramento de efeitos subletais das substâncias quí-
micas. O Laboratório de Biomateriais desenvolve pesquisa em fármacos, 
medicamentos e biomaterias.

O Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Pré-Clínica pro-
move ensaios biológicos pré-clínicos de produtos naturais com o desenvol-
vimento de ensaios farmacodinâmicos, farmacocinéticos e toxicológicos 
em animais de laboratório. O Laboratório de Produtos Naturais desen-
volve fármacos fitoterápicos para uso animal e humano de interesse para o 
país. O Laboratório de Mecanismos e Mediadores envolvidos na Resposta 
Inflamatória Febril avalia a eficácia e/ou mecanismo de ação de drogas 
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anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas ou de extratos de plantas uti-
lizando diversos modelos animais. 

Os laboratórios de Toxicologia Ambiental que desenvolve pes-
quisa em toxicologia pré-clinica, avaliação toxicológica de medicamentos 
e pesticidas; e o Laboratório de Toxicologia Ambiental e Reprodutiva que 
pesquisa e presta serviços na área de toxicologia ambiental com base em 
todas as substâncias químicas.

Entrevista concedida pela Profa. 
Zancan, na qualidade de Presi-
dente da SBPC, à Folha de São 
Paulo, 2003.
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No departamento de Fisiologia, encontram-se o Laboratório de 
Metabolismo Celular que desenvolve linhas de pesquisa sobre o metabo-
lismo intermediário e celular em situações fisiopatológicas como câncer 
e diabetes. O Laboratório de Mudança Técnica e Evolução dos Sistemas 
Industriais trabalha com o desenvolvimento técnico do cultivo de células 
cartilaginosas visando ao autotransplante em pacientes com lesão deste te-
cido e a criação de banco de cartilagem.

No departamento de Patologia Básica, encontram-se os seguin-
tes laboratórios de pesquisa: Laboratório de Microbiologia, Laboratório 
de Parasitologia Molecular, Laboratório de Neurobiologia, Laboratório 
de Imunologia de Venenos, Laboratório de Protozoários Intestinais, La-
boratório Labmicro (Microbiologia e Biologia Molecular), Laboratório 
de Entomologia, Laboratório de Parasitologia Humana, Laboratório de 
Parasitologia Humana, Laboratório de Patologia Redox, LabNefro- Labo-

Museu de Entomologia da UFPR, 
2013. 
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Museu de Entomologia da UFPR, 
2013. 
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ratório de Nefrologia Experimental, Laboratório de Patologia Molecular 
(Epigenética) e LIMK- Laboratório de Imunoquímica.

O departamento de Zoologia abriga a “Coleção Entomológica 
Pe. Jesus Santiago Moure”, é o terceiro maior acervo nacional, com cerca 
de 6,5 milhões de insetos. A Coleção de Lepidóptera (borboletas e mari-
posas), iniciada em 1960 pelo professor Olaf H. H. Mielke, mediante a 
aquisição de uma coleção particular contendo cinco mil exemplares, abriga 
hoje cerca de 300.000 exemplares e é referência em pesquisa nacionais e 
internacionais contribuindo na formação de pesquisadores,considerado o 
mais importante acervo da América Latina. Somam-se a essas coleções as 
Coleções Zoológicas, incluindo mamíferos, peixes, crustáceos, ascídias e 
cnidários, produzidas por taxonomistas contratados pelo departamento. 
Desde 2005 as coleções do Estado do Paraná contam com o projeto “Ta-
xon line Rede Paranaense de Coleções Biológicas”. As coleções biológicas 
são centros de documentação da biodiversidade responsável pela passagem 
das informações contidas nos acervos à sociedade científica disponibiliza-
dos via rede aos pesquisadores do mundo inteiro. 

O departamento de Zoologia abriga ainda duas sociedades cienti-
ficas brasileiras: a Sociedade Brasileira de Entomologia – SBE e a Sociedade 
Brasileira de Zoologia – SBZ. A SBE criada em 1937 pela Universidade de 
São Paulo, Museu de Zoologia, em 2001 foi transferida para Curitiba por 
iniciativa dos professores. A SBE é responsável pela publicação da Revista 
Brasileira de Entomologia, desde 1954 e se encontra hoje em sua 56ª edição. 
Quanto a SBZ, foi fundada em 1978 e se encontra na UFPR desde 1988, 
edita a Revista Brasileira de Zoologia, desde 2009 passou a se chamar Zoologia. 
No período de 2009 a 2011 o departamento acolheu também a Sociedade 
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Evento de lançamento do Tax on line. 
Década de 2000. Acervo UFPR.

Brasileira de Primatologia, que organizou o XXIV Congresso Brasileiro de 
Primatologia, em Curitiba, em dezembro de 2011.

O departamento de Genética abriga o Centro de Estudos de Dis-
plasias Ectodérmicas – CEDE que integra a Unidade de Genética Médica 
e de Populações. Tem o objetivo de descrever afecções novas, reestudar 
afecções já descritas, estudar os efeitos da consanguinidade parental e ofe-
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recer aconselhamento genético. O Laboratório de Citogenética Humana 
que objetiva a análise citogenética de diferentes tipos de cânceres com 
o objetivo principal de identificar regiões cromossômicas envolvidas no 
processo neoplásico. O Laboratório de Genética Molecular Humana – 
LGMH, fundado em1988, dedica-se à pesquisa científica e à formação 
de pessoal qualificado para pesquisa e ensino superior e para aplicação de 
tecnologia de DNA na área humana. Mantém ainda a Unidade de Sequen-
ciamento e Análise de DNA – SEAD; os laboratórios de Micro-organismo; 
de Polimorfismo; de Citogenética Animal; de Interação Planta Bactéria. 
Conta também com os seguintes laboratórios destinados a aulas práticas 
na graduação: Informática, Genética Molecular, Microscopia, Genética e 
Evolução de Insetos.

Em parceria com a UFPR, o departamento atende o Laboratório 
de Imunogenética e Histocompatibilidade – LIGH, que tem características 
de ensino, pesquisa e extensão, e como missão a formação de recursos hu-
manos, o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de interesse e a aplicação 
deste saber na busca de soluções de problemas de interesse da comunidade 
e conta com o apoio dos Conselhos Superiores da UFPR e da FUNPAR.

O LIGH é credenciado desde 1988 pela Associação Brasileira de 
Histocompatibilidade, estando habilitado a atuar em nível nacional, sendo 
inclusive reconhecido pelo SUS na realização de testes de histocompati-
bilidade, exames laboratoriais para transplantes renais, o que se justifica: 
“... pela possibilidade de realização de pesquisa paralelamente a prestação 
de serviço à comunidade, formando também recursos humanos em área 
técnica de alta complexibilidade”157.

Integrado ao Setor de Ciências Biológicas e do departamento de 
Genética é uma unidade prestadora de serviços ao SUS. Suas ações geren-
ciais sustentam uma rotina laboratorial dinâmica, atividades de pesquisa e 

157 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Biológicas. Curitiba, 
dezembro de 1997. p. 2.
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extensão, ações de recrutamento de doadores voluntários de medula óssea, 
formação e capacitação de recursos humanos158. 

O Setor de Ciências Biológicas, com seus laboratórios de pesquisa, 
integra o Escritório de Transferência de Tecnologia- ETT, situado no prédio 
histórico da Universidade, é a porta de entrada do empresário ou interessado 
em alguma ação ou atividade da Universidade relacionado ao desenvolvi-
mento de produtos ou processos industriais. Segundo a Reitoria, o escritório 
tem a missão de 

... unir a capacidade científica e tecnológica de nossos pesquisadores, que é o nosso 
maior patrimônio, com a visão das necessidades da comunidade e o mercado, pró-
pria dos dirigentes de instituições públicas, dirigentes de organizações sociais e em-
preendedores, com a finalidade de acelerar, através da inovação, o desenvolvimento 
tecnológico159.

Finalmente, como suporte a todas as atividades do Setor de Ciên-
cias Biológicas cabe ressaltar ainda a Biblioteca e seus serviços. Nesta estão 
disponíveis 1.120 títulos de periódicos, 7.153 títulos de livros (18.539 exem-
plares), 1.737 teses, 125 monografias e 101 fitas de vídeo. Além disso, estão 
disponíveis as fontes bibliográficas Biological Abstracts, CAB Abstracts, Cur-
rent Contents (Agriculture, Biology, Life Sciences and Environmental Scien-
ces), Index Kewensis, Life Sciences e Zoological Records em CD-Room; 
Entomology Abstracts, Nematological Abstracts, Review of Agricultural En-
tomology e Review of Medical and Veterinary Entomology, em versão im-
pressa. Todos os computadores encontram-se interligados à rede de Internet, 
permitido acesso aos seguintes bancos de dados: Portal da Capes, Biblioteca 
Virtual (acesso às bases de dados Biological Abstracts, Life Science Colection, 
Cab Abstracts, ASFA, TREECD, VETCD, entre outros), Science Direct, 
Ideal, Web of Science, Science Magazine, Journal of Citation Reports.

158 LIGH. Síntese: Relatório de 
Atividades 1997-2005. p. 7.

159 UFPR. Catálogo de Inovação 
Tecnológica. Curitiba, 2009, p. 3.
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GLACI ZANCAN

Glaci Zancan nasceu em São Borja- RS, em 16 de agosto de 1935, formou-se 
em Farmácia- química em 1954 e doutorou-se em 1959 na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, com especialização na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. O 
pós-doutoramento foi feito na Universidade de Buenos Aires, na Argentina,quando tra-
balhou com Luiz Frederico Leloi, prêmio Nobel de Medicina em 1970. 

Iniciou sua carreira profissional em 1962 na Universidade Federal do Paraná, 
aposentando-se em 2003. Foi chefe do Departamento de Bioquímica e cofundadora e coor-
denadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da UFPR.

Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC, 
bem como presidente da mesma sociedade entre 1999 e 2003. Entre os temas que discu-
tiu e lutou quando estava no cargo estão a universalização da pesquisa nas universidades 
brasileiras, a rigorosa análise do mérito dos projetos por pares competentes, a profissiona-
lização do docente universitário e a valorização do trabalho e da competência nas institui-
ções de pesquisa e universidades.

Foi presidente e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Bio-
logia Molecular e membro do Conselho Superior da CAPES, onde presidiu a Comissão 
do Plano Nacional de Pós-Graduação; atuou no Ministério de Ciência e Tecnologia como 
Diretora do Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia no período de 1989 a 1995.

No CNPq foi presidente da Comissão Coordenadora dos Comitês Asses-
sores e membro do Conselho Deliberativo, nos anos 70 e 80. Participou também da 
Comissão Nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente; do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal; e do Conselho Estadual 
de Educação do Paraná. 

Recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cientifico do Governo Federal em 2000 
e o grau de Oficial da Ordem do Mérito Educativo do Governo Federal em 2002. Recebeu o 
título de Professora Emérita da Universidade Federal do Paraná.

Faleceu em Florianópolis – SC, em 29 de junho de 2007160.
160 <http://agencia.fapesp.br>; 
<http://www.sbpcnet.org.br>.

http://agencia.fapesp.br


140

Márcia Dalledone Siqueira 

METRY BACILA

Metry Bacila nasceu em Palmeira- PR em 22 de junho de 1922. Formou-se 
em Medicina em 1946 na Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. Defendeu 
tese de doutoramento com o titulo “Contribuição do estudo do fator RH em Curitiba”. 
Iniciou sua vida docente em 1947, como professor assistente de Química fisiológica da 
Faculdade de Medicina do Paraná. Em 1950 tornou-se chefe do Serviço de Química Bio-
lógica do Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas- IBPT. Em 1948 participou da 
primeira reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Campinas- SP, 
organizando o segundo encontro, no ano seguinte, em Curitiba.

Nos anos 1950 fez estudos de pós-doutorado nos EUA, na área de Bioquí-
mica e no Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires com o professor 
Luiz Frederico Leloir. Foi professor livre-docente de Química Fisiológica da Faculdade de 
Medicina da UFPR; professor catedrático de Química orgânica e biológica do curso de 
Medicina Veterinária da Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Paraná; professor 
catedrático de Bioquímica e Biofísica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
e do Instituto de Química da USP.

Participou de atividades de pesquisa de forma intensa nas décadas de 1950 e 
1960 no IBPT, onde organizou o curso de Fisiologia de Micro-organismos. Foi fundador 
e diretor do Instituto de Bioquímica na UFPR e criador dos cursos de pós-graduação em 
Bioquímica e em Ciências Veterinárias .

Em 1965 foi convidado pela CAPES para supervisionar o projeto relacionado 
ao Plano de Desenvolvimento de Centros de Treinamento e Pós-Graduação em Ciências 
Básicas e Tecnologia Aplicada.

Integrante do Programa Antártico Brasileiro, implantou em 1984 as atividades 
de pesquisa biológica na Estação Comandante Ferraz. Dirigiu e inaugurou, em Pontal do 
Sul, o Centro de Biologia Marinha, depois intitulado de Centro de Estudos do Mar. Foi 
Diretor do Setor de Ciências Biológicas da UFPR.

Trabalhou como professor visitante em universidades americanas, publicou di-
versos livros e artigos científicos. Tornou-se Professor Emérito da UFPR, recebeu o Prêmio 
de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Paraná; foi membro titular da Acade-
mia Brasileira de Ciências, da American Society or Advancement of Science, membro da 
SBPC. Recebeu o diploma de Honra ao Mérito Médico Nacional e de Comendador da 
Ordem Nacional do Mérito Cientifico161.

Faleceu em 03 de maio de 2012 em Curitiba – PR.

161 <http://domino.cmc.pr.gov.
br>; JULIATTO, Clemente. 
Solenidade de Outorga do Ti-
tulo de Doutor Honoris Causa 
ao Prof. Metry Bacila, em 24 de 
nov. 2009.

http://domino.cmc.pr.gov.br
http://domino.cmc.pr.gov.br
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JESUS SANTIAGO MOURE 

 O professor e padre Jesus Santiago Moure nasceu em 2 de novembro de 1912, 
em Ribeirão Preto- SP. Em 1925 iniciou seus estudos no Seminário Claretiano em Curi-
tiba e em 1929 seguiu para o Seminário Maior Claretiano em Rio Claro – São Paulo. No 
período de 1929 a 1932 obteve a sua formação superior em Filosofia, Ciências Naturais, 
Física e Matemática. Também aprendeu latim, grego, francês, espanhol e hebraico, o que 
muito lhe ajudou em suas atividades de pesquisa. Em 1937 recebeu a Ordenação Sacerdo-
tal pela Ordem dos Claretianos- SP. No período que se encontrava em São Paulo, entrou 
em contato com entomólogos do Museu Paulista, publicando o primeiro artigo científico, 
em colaboração, em 1938.

De volta a Curitiba em 1938 passa a lecionar no Seminário Claretiano e tor-
nou-se professor fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná. Asso-
ciou-se ao Museu Paranaense, mantido pelo governo do Estado, assumindo a Diretoria 
da Divisão de Zoologia em 1939 e posteriormente como Diretor do Museu Paranaense, 
entre 1952 e 1954.

Participou da fundação da SBPC, CNPq e CAPES, lutando pela instalação 
da pós-graduação no Brasil. Participou também da formação da Sociedade Brasileira de 
Entomologia em 1937 e da Sociedade Brasileira de Zoologia, em 1978; e da criação de 
um dos primeiros cursos de pós-graduação da UFPR, o de Entomologia, implantando 
em 1969.

Desde a década de 1950,o Padre Moure realizava viagens de pesquisa para o 
exterior estagiando nas principais instituições de pesquisa e universidades do mundo, 
atuando inclusive como professor visitante; bem como proporcionando a vinda de pes-
quisadores renomados para o meio universitário brasileiro.

Em 1961 ingressou na Academia Brasileira de Ciências, da qual recebeu o 
prêmio “Costa Lima” em 1970. Recebeu medalhas durante as comemorações dos 30 anos 
do CNPq, 1981; do cinquentenário da Sociedade Brasileira de Entomologia, 1986 e da 
CAPES em 2001. Também recebeu do Governo Brasileiro a condecoração “Comendador 
da Ordem Nacional do Mérito Cientifico”,1995 e a “Grã-Cruz da Ordem Nacional do 
Mérito Cientifico”, 1998; além do Diploma de Pesquisador Emérito do CNPq, 2006, e 
dos títulos Doutor Honoris Causa e Professor Emérito da UFPR.

Faleceu em 10 de junho de 2010 em Batatais, SP162.

162 <www.sbzoologia.org.br>; 
<www.ebras.bio.br>;          
<www.scielo.br>.

http://www.sbzoologia.org.br
http://www.ebras.bio.br
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NEWTON FREIRE–MAIA 

Newton Freire-Maia nasceu em 29 de junho de 1918 em Boa Esperança- MG.
Trabalhava desde 1946, dando aulas e pesquisando na USP, quando foi convi-

dado em 1951, a mudar-se para a Faculdade de Filosofa, Ciências e Letras da UFPR, que 
precisava de professor na área de Genética, que estava sendo introduzida no Brasil. Na 
UFPR criou o Laboratório de Genética, que posteriormente originou o Departamento de 
Genética, sendo o pioneiro no estudo da genética no Paraná.

Seus primeiros trabalhos foram com as drosófilas, e posteriormente trabalhou 
com seres humanos, inicialmente com casamentos consanguíneos. Foi um dos primeiros 
no país a realizar o Serviço de Aconselhamento Genético para esclarecer os leigos sobre 
questões de origem genética. Trabalhou com um conjunto de doenças denominado Dis-
plasias Ectodérmicas, sendo o idealizador de uma forma de classificação dessas displasias, 
utilizada em todo o mundo.

Ao longo de sua carreira científica orientou diversas teses de mestrado e dou-
torado, escreveu inúmeros artigos científicos e livros, proferiu palestras, participou de 
seminários e ministrou cursos em instituições brasileiras e estrangeiras. Foi sócio fundador 
da Sociedade Brasileira de Genética, exercendo a presidência e a vice-presidência; bem 
como sócio fundador da SBPC, exercendo os mesmos cargos. Foi representante do Brasil, 
na Organização Mundial da Saúde.

Recebeu vários prêmios e honrarias no Brasil e exterior, entre eles o da SBPC, do 
CNPq, do Governo do Estado do Paraná, da Sociedade Brasileira de Genética, da Academia 
Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina, da UFPR; do Governo Federal 
recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico. Nos EUA recebeu o prêmio 
pelos seus trabalhos científicos da National Foundation for Ectodermal Dysplasias .

Após ficar viúvo do primeiro casamento, casou-se com a professora Eleidi Ali-
ce Chautard Freire Maia, com a qual viveu por 29 anos, até seu falecimento em Curitiba- 
PR, em 10 de maio de 2003163. 163 <www.genetica.ufpr.br>;

<www.cienciaefe.org.br>; GAZE-
TA DO POVO. Viver bem. Curi-
tiba, 30 março de 1997. p. 11.
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O lugar do Setor de 
Ciências Biológicas 

na UFPR 
Incentivo ao Ensino

Na virada do milênio, países, instituições e pessoas se integraram 
ao planeta, atualizando informações e difundindo tecnologia. 

O mundo globalizado caracterizava-se pela intensificação das relações vivenciais, pela 
especialização geográfica da produção e pela velocidade do acesso à informação. O 
conhecimento necessitava cada vez mais de esferas interdisciplinares. O campo da ciên-
cia e da tecnologia acompanharam essa tendência, que trouxe um novo estágio para a 
investigação científica, mais informacional, programada e flexibilizada164. 

Priorizaram-se áreas como informática, automação, aeroespacial, 
nuclear, meio ambiente, recursos do mar e saúde. Nesse contexto, as institui-
ções de ensino superior passam a ter papel fundamental, o desafio é a produ-
ção de um conhecimento de caráter multidisciplinar, integrado à sociedade.

Na UFPR, coube às Pró-Reitorias de Graduação e Educação Pro-
fissional – PROGRAD, de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, e de Exten-
são e Cultura- PROEC estabelecer princípios gerais, norteadores do resgate 
da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão165, almejando a integração 
do ensino de graduação com os demais graus de ensino, bem como interna-
mente, a integração dos cursos de graduação com a pós-graduação enfatizou 
os programas de Iniciação Científica e de alargamento das ofertas dos cursos 
de graduação, mestrado e doutorado. Inovou também em seu enfoque inter-
disciplinar e de valorização de grupos emergentes, permitindo o crescimento 
qualitativo e quantitativo do sistema. Houve um aumento das vagas de ensi-
no superior bem como a criação de novos cursos e serviços.

164 SIQUEIRA, Márcia Dal-
ledone. Universidade Federal do 
Paraná: 100 anos. Curitiba: Ed. 
UFPR. p. 178. 

165 UFPR. Relatório Anual 
de Atividades, 1992. Curitiba, 
1993. p. 16-17.
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O Setor de Ciências Biológicas não se furtou às transformações 
exigidas pelo momento histórico, ampliando o número de vagas de seus 
cursos de graduação e atualizando os currículos em Ciências Biológicas e 
Educação Física, também se criou o curso em Biomedicina.

Paralelamente aos antigos cursos de Licenciatura em Ciências, 1º 
grau, funcionando desde 1966 e Licenciatura em Ciências Biológicas, des-
de 1970, somou-se o curso de Licenciatura em Educação Física, em 1978. 
Contudo só no Estatuto da UFPR de 1983, o Departamento de Educação 
Física foi formalmente incluído no Setor de Ciências Biológicas.

Os anos 1980 também vão assistir aos concursos de auxiliar de 
ensino e de professor assistente dos departamentos de zoologia, bioquími-
ca, genética, ciências fisiológicas, botânica, ciências morfológicas, educa-
ção física, patologia básica, bem como suas contratações. Isso contribuiu 
para compor um corpo docente cada vez mais qualificado.

Acompanhando os ajustes institucionais e as determinações do 
MEC, em 1988, os currículos foram adaptados sofrendo alteração do 
elenco de disciplinas dos departamentos de Fisiologia, Educação Física, 
Genética, Patologia Básica e Botânica. O departamento de ciências mor-
fológicas foi desmembrado em departamento de anatomia e departamento 
de biologia celular. Outros departamentos também passaram por reestru-
turação, como os de Farmacologia, Bioquímica, Zoologia, bem como o 
Centro de Microscopia Eletrônica.

Novas alterações curriculares ocorrem com a inclusão nos depar-
tamentos da Disciplina Estágio em seus elencos, visando à melhoria do en-
sino, fazendo parte do currículo Pleno do Curso de Ciências Biológicas que 
seria implantado a partir de 1992. Nesse contexto, o curso de Licenciatura 
em Ciências se encontrava em processo de extinção, restando no setor os 
cursos de Ciências Biológicas e Educação Física. A coordenadora do curso 
em licenciatura em Ciências Biológicas, na época, era Joana Pederneiras; e 
do curso em Licenciatura de Educação Física, Cláudio Marques. Quanto 
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à chefia dos departamentos eram assim compostas: Anatomia, José Joa-
quim de Oliveira Monte; Biologia Celular, Marilene Gonçalves; Botânica, 
Luiz Carlos Schimmelpfeng; Educação Física, Ricardo Coelho; Genética, 
Euclides Fontoura da Silva Junior; Patologia Básica, Ennio Luz; Zoologia, 
Albino Sakakibara e Farmacologia, Miriam Angelucci. 

Em 1997, o curso de Ciências Biológicas ofertava 88 vagas para 
candidatos inscritos no vestibular, e o curso de Educação Física, 110, am-
bas em turno diurno. Havia 136 alunos matriculados nos cursos de pós-
graduação em entomologia, genética, botânica, zoologia, morfologia e bio-
química166. Estudava-se a criação do curso de Ciências Biológicas noturno, 
e do curso de Ciências do Mar, mas este não se concretizou.

Apesar das mudanças, na avaliação divulgada pela imprensa em 
relação aos melhores cursos superiores do país, estavam presentes os dois 
cursos do setor de Ciências Biológicas: licenciatura em Educação Física, 
com o conceito bom; e Ciências Biológicas com o conceito muito bom167.

Além de manter regularmente os dois cursos de graduação, o Se-
tor de Ciências Biológicas ofertava através dos seus dez departamentos, 
disciplinas básicas para diversos cursos da UFPR. Davam suporte a essas 
atividades o Biotério, o Centro de Microscopia Eletrônica, o Centro de 
Identificação de Insetos Fitófagos, o Laboratório Setorial de Microinfor-
mática, a Unidade de Eletroeletrônica, a Unidade de Vídeo Ensino, o Mu-
seu de Anatomia, o Laboratório Central de Fotomicroscopia, o Laborató-
rio de Histotecnologia, o Herbário, e os Núcleos de Fixação de Nitrogênio 
e de Química de Carboidratos. 

Integrava ainda o Setor, o Museu de Ciências Naturais que fun-
ciona como um centro de treinamento e reciclagem para professores de ní-
vel fundamental e médio. O setor também prestava serviços à comunidade 
externa, como: aconselhamento genético, xenodiagnóstico do mal de cha-
gas, exames de microscopia eletrônica, fornecimento de animais para expe-
rimentação laboratorial, identificação de insetos, determinação de espécies 

166 UFPR. Relatório de Ativi-
dades, 1997. p. 37, 67.

167 GAZETA DO POVO. 
Curitiba, 19 de setembro de 
1999. Guia do Estudante 2000. 
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Atividade externa desenvolvida 
por equipe do Museu de Ciên-
cias Naturais. Década de 2000. 
Acervo UFPR. 

Atividade no Museu de Ciências 
Naturais. Década de 2000. Acer-
vo UFPR.
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Museu de Ciências Naturais, 2013. 
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vegetais, produção de softwares nas áreas de sua competência científica e de 
lâminas e fotomicrografias para estudo de microscopia168.

Em 2003, os cursos eram ofertados tanto em licenciatura como 
em bacharelado. 

Um novo currículo foi implantado, em 2008, no curso de Ci-
ências Biológicas, cujos conteúdos básicos privilegiavam as grandes áreas 
de biologia celular, molecular e evolução; diversidade biológica; ecologia; 
fundamentos das ciências exatas e da terra; fundamentos filosóficos e so-
ciais. Para atender a nova demanda do governo, voltada para a expansão 
da Universidade, ajustes são realizados, é implantado o curso noturno, au-
mentam as vagas do curso de Ciências Biológicas e em 2010 institui-se um 
novo curso o de Biomedicina.

Para a realização dessas mudanças, era necessário ampliar o corpo 
efetivo da instituição, segundo o Setor, a proposta era a contratação de 50 
docentes, sendo 15 para o curso de Ciências Biológicas, 20 para o curso de 
Biomedicina e 15 para os outros cursos, bem como 15 servidores adminis-
trativos e 20 técnicos de laboratório169.

168 UFPR. Revista, 1999. p. 15.

169 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 28 de setembro de 2007.

Biomedicina na 11ª Feira de 
Profissões UFPR, 2013. Acervo 
UFPR.
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Após inúmeras discussões, o curso de graduação de Biomedicina 
foi criado, em 2009170 e disponibilizou 30 vagas. O curso se propunha a 
formar profissionais com sólida base científica, ampla visão do universo da 
saúde e capacitado ao exercício de atividades de pesquisa e de docência su-
perior. A grade curricular previa disciplinas voltadas ao conhecimento dos 
aspectos da biologia humana, dos processos morfológicos, celulares, fisioló-
gicos e patológicos e de abordagens diagnósticas e terapêuticas aplicáveis nas 
ciências da saúde. Poderia ainda desenvolver atividades em pesquisa cientí-
fica; docência universitária; análises clínicas; citologia oncótica/citologia es-
foliativa; análises hematológicas, por imagem, moleculares, bioengenharia; 
dentre tantas outras permitidas pelo Conselho Federal de Biomedicina. 

O ingresso aos cursos se faz mediante o concurso vestibular uni-
ficado da UFPR. A cada novo ano letivo são organizadas atividades de 
recepção ao calouro, a exemplo de 2011, quando o curso de graduação em 
Ciências Biológicas ofertou palestras, debates, gincanas, aulas de campo, 
exibição de documentários, além da apresentação da estrutura do Campus 
Centro Politécnico; bem como uma saída de campo a Ilha do Mel possi-

170 Resolução do COUN 035 
de 27 de agosto de 2009.

Ciências Biológicas na 11ª Fei-
ra de Profissões UFPR, 2013. 
Acervo UFPR.
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bilitando ao estudante observar a fauna e a flora do litoral sob o ponto de 
vista científico. Também se organizou a feira de profissões, com o objetivo 
de divulgar para os futuros calouros as oportunidades e opções profissio-
nais ofertadas pela UFPR.

Além dos cursos presenciais, o Setor oferta Curso de Especializa-
ção à Distância em Ciências – para os anos finais do ensino fundamental, 
com caráter multidisciplinar. 

A representação estudantil sempre se fez presente no Setor, tanto 
nos colegiados de cursos como no conselho setorial, com direito a voz e voto. 
Cada curso mantém um Centro Acadêmico, a saber: 
Centro Acadêmico de Biologia, Centro Acadêmico 
de Educação Física, e o mais recente Centro Acadê-
mico de Biomedicina; os quais realizam atividades de 
representação, culturais, esportivas e de lazer.

O Setor, desde 2010, também mantém a 
Empresa Júnior de Biologia – ECOS, uma empresa 
de consultoria em Biologia. 

02 - Ed. Física na 11ª Feira de 
Profissões da UFPR, 2013. 
Acervo UFPR.

01 - Empresa Júnior do Curso 
de Ciências Biológicas na 11ª 
Feira de Profissões UFPR, 2013. 
Acervo UFPR.

01

02
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Atividades de Extensão

O Setor de Ciências Biológicas desenvolve e integra ações de ex-
tensão, articuladas com o ensino e a pesquisa de forma inter e multidisci-
plinar. Ao privilegiar ações conjuntas com instituições públicas e privadas, 
colabora com a formação profissional, com o desenvolvimento de conhe-
cimentos práticos e teóricos e com a participação social.

No Setor, o órgão mais aparelhado para desenvolver ações exten-
sionistas é o Centro de Educação Física e Desportos- CED, que foi criado 
na década de 1970 como Centro de Desportos e Recreação – CDR, vin-
culado ao departamento cultural do Gabinete do Reitor, cujo objetivo era 
orientar as atividades esportivas e recreativas da UFPR. Com a Reforma 
Universitária, veio a obrigatoriedade do esporte,171 assim além do incentivo 
ao esporte entre os acadêmicos, o Centro objetivava desenvolver a prática 
esportiva obrigatória, que posteriormente ficou a cargo dos professores da 
antiga “Escola de Educação Física do Paraná”, incorporada à UFPR em 
1977, tornando-se o Departamento de Educação Física. Desde as suas pri-
meiras ações, o CED esteve ligado ao Gabinete do Reitor, passando para o 
Setor de Ciências Biológicas e vinculado a algumas Pró-Reitorias, até que 
em 2006, passou a ser Órgão Suplementar do Setor de Ciências Biológi-
cas172. Além da prática esportiva obrigatória, também desenvolvia ativida-
des de recreação e lazer, incentivando o esporte e a qualidade de vida, num 
envolvimento amplo não só com a comunidade universitária, mas também 
com a comunidade externa, ressaltando assim seu lado extensionista. 

Seu eixo central eram as práticas corporais e esportivas dos indiví-
duos, bem como a ampla vertente das manifestações culturais e sociais que 
abriga a sociedade contemporânea. Atuava por meio de ‘Ações de Exten-
são’, formalizadas a partir de 1990, que se tornaram Projetos de Extensão, 
como: Corpo e Sociedade, 1997; Educação Física na Comunidade, 1999; 

171 Lei Federal nº 49.450 de 
1º/11/71.

172 Portaria COUN n.º 32, de 
08/05/2006. 
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Atividades Permanentes, 2003. Esses foram transformados em quatro pro-
jetos de extensão: Projeto Ativa UFPR, Projeto Nade, Projeto de Ativida-
des Esportivas e Projeto Escolinha de Futebol.

Mantém ainda a Colônia de Férias da UFPR, para filhos de servi-
dores, desde 1985; participa do Festival de Inverno, desde 1991, com ativi-
dades recreativas e de lazer; Projeto Planeta Água, de 1991 a 1998; Campe-
onato Universitário de Futebol de Campo, desde 1990; Jogos Internos da 
Universidade, desde 1983; Futsal na UFPR, desde 1992. Ainda participa e 
auxilia na organização de Jogos Universitários, como os Jogos Universitários 
Metropolitanos– JUM’s e os Jogos Universitários Brasileiros – JUB’s. 

Além das atividades desenvolvidas pelo CED, o Setor proporcio-
na inúmeros projetos de extensão universitária, como o: “Estudo de ente-
roparasitos, imunológicos e análise da água da rede municipal de ensino 
de Campo Largo”, do departamento de Patologia Básica, em parceria com 
o setor de Ciências da Saúde e Hospital de Clínicas da UFPR e Prefeitura 
Municipal de Campo Largo desenvolvido em 1997. 

Ou como o convênio entre o Tecpar e os Laboratórios de Para-
sitologia Veterinária e Imunologia de Venenos, que previa o intercâmbio 
científico entre as unidades. Visava a desenvolver métodos de diagnóstico 
para doenças de interesse da saúde veterinária e humana, como toxoplas-
mose humana e animal, brucelose canina e leucose bovina. Outro convênio 
entre o Departamento de Botânica e a Companhia de Cimento Portland 
Rio Branco – Votorantim, intitulado “Respostas das plantas a poluentes 
da fábrica de cimento, em Rio Branco do Sul”, ocorrido em 1998. Este 
permitia a cooperação científica entre estes órgãos, visando a desenvolver 
pesquisas com plantas submetidas à ação de poluentes atmosféricos decor-
rentes da atividade de uma fábrica de cimento.

O Centro de Microscopia Eletrônica mantinha atividades de exten-
são relacionadas ao Programa Permanente de Capacitação em microscopia 
eletrônica visando a capacitar o usuário para operar o microscópio eletrônico.
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Centro de Microscopia Eletrônica

01 - Laboratório de Amostras 
Biológicas, 2013.
02 - Microscópio Eletrônico de 
Transmissão, 2013.
03 - Microscópio de Força Atô-
mica, 2013.  
04 - Microscópio Eletrônico de 
Varredura de Alta Resolução, 
2013.
05 - Microscópio Eletrônico de 
Varredura, 2013.
06 - Microscópio Eletrônico de 
Varredura Metrológico, 2013.
07 - Ponto Crítico e Metaliza-
doras, 2013.
08 - Microscópio, 2013.
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O Setor participou, através de seus alunos de licenciatura em Ci-
ências Biológicas, da exposição “Curitiba faz ciência no Parque”, na inau-
guração do Parque de Ciências de Curitiba. Um termo de cooperação foi 
firmado entre o Museu de História Natural do Paraná e a UFPR em 1988.

Muitos cursos de extensão foram realizados pelo Setor, como 
o de Clonagem e transformação de plantas, 1998; Imunogenética dos 
transplantes e reprodução, 1998; Atualização dos professores de ciências 
e biologia das escolas de 1º e 2º graus da região do Município de Paloti-
na, em1999. Ou ainda o projeto de extensão Riscos da Automedicação, 
desenvolvido pelo professor Herbert Arlindo Trebien, visando orientar e 
educar a população sobre os riscos da automedicação, desenvolveu inú-
meras atividades junto à comunidade, bem como a produção de material 
didático-científico.

10 11

09

09 -  Estágio Frio do Microscó-
pio Eletrônico de Transmissão e 
Ion Milling, 2013.
10 - Ultramicrótomo, 2013.
11 - Laboratório de Amostras 
Biológicas, 2013.
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A PROEV foi uma das unidades que se dedicou por uma década 
a desenvolver ações extencionistas, tendo contado com mais de 30 bolsis-
tas. A exemplo do Projeto de Extensão Universitária “Meio Ambiente” des-
de 2002, que apresentava cinco projetos vinculados: santuário da natureza, 
biologia em foco, minuto ambiental, mosaico e personalidades.

Em 2004, o Setor foi contemplado com mais dois projetos no 
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – 2º PRONEX, um no de-
partamento de Bioquímica, coordenado pelo professor Marcello Iacomini 
e outro no departamento de Genética, coordenado pela professora Maria 
Luiza Petzl-Erler. Novamente em 2007 recebeu mais um projeto no 3º 
PRONEX, o mesmo se repetindo no 4º PRONEX em 2010173.

Com o curso de Especialização em Fisiologia do Exercício, em 
2005, o departamento de Educação Física propunha uma aproximação do 
profissional à realidade do Mestrado em Educação Física.

O Projeto Rondon, de âmbito nacional, no qual estudantes uni-
versitários prestam serviços a comunidades carentes, teve sua primeira edi-
ção em 1967 e foi retomado em 2005 pelos alunos da graduação. Ou o 
intercâmbio com grupo AUGM – Associação das universidades do Grupo 

173   LIMA, M. D. V. Memó-
ria da bioquímica no Paraná: 
a criação de uma escola de 
pesquisa. Curitiba: Ed. UFPR, 
2012. p. 181.

Biologia nas Ruas, 1990. Acervo 
UFPR.
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Montevidéu, que desde 2005 participa com duas vagas de estudantes do 
curso de Ciências Biológicas para a Argentina e Uruguai.

Outro importante programa desenvolvido pelo Setor é o Progra-
ma de Extensão Universitária “A Ciência vai à Escola”. Este envolvia ativi-
dades diversas, entre elas: montagem de exposições, preparação de material 
biológico vivo e fixado, confecção de modelos em gesso, ida às escolas e 
preparação das oficinas, que atinge grande número de alunos. Pertence ao 
Museu de Ciências Naturais, desde 1994, em condições experimentais até 
1997. Em 1998, o Programa foi registrado junto a Pró-Reitoria de Exten-
são e Cultura. 

Sua extensão tem sido no Museu de Ciências Naturais – Centro de Treinamento de Pro-
fessores de Ciências e Biologia do Setor de Ciências Biológicas e em escolas e colégios 
da Rede Municipal e Estadual de Curitiba e Região Metropolitana. Em 2004, estendeu 
sua área de atuação para o Vale da Ribeira. Na versão 2005-2006, o programa atendeu 
cerca de 10.560 pessoas entre estudantes, professores e cidadãos da comunidade. Para 
a versão 2006-2007, a proposta de trabalho contou com três professores do Museu de 
Ciências Naturais – Departamento de Genética, dois servidores técnico-administrati-
vos, quinze bolsistas de extensão, cinco alunos estagiários e três voluntários174.

174 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 27 de janeiro de 2006.

Atividade externa desenvolvida 
por equipe do Museu de Ciên-
cias Naturais. Década de 2000. 
Acervo UFPR.
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Em 2007, o setor desenvolveu o Projeto de Extensão Universitá-
ria sobre a “Qualidade do leite bovino no Vale da Ribeira”, do departamen-
to de Farmacologia, juntamente com profissionais das ciências agrárias, 
sociais e aplicadas, com a participação de alunos recém-formados. Esse 
projeto foi aprovado pela Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior175.

Em 2008, o departamento de Zoologia formalizou um convênio 
com a Petrobras para realizar estudos de contaminação de poluente em 
ecossistemas de água doce. Contou com a participação de docentes, douto-
randos e estagiários de iniciação científica, permitindo o desenvolvimento 
da pesquisa, a formação de recursos humanos e a aproximação da universi-
dade com outro órgão público176.

O projeto de extensão universitária “Bio na rua” promovido pelo 
Centro Acadêmico de Estudos Biológicos e Museu de Ciências Naturais, 
realizado no Parque Barigui em 8 de novembro de 2008, teve como públi-
co alvo a sociedade em geral. Foi desenvolvido através de exposições didáti-
cas e acessíveis, de modo a desmistificar a biologia e a profissão de biólogo.

Ainda em 2008, o departamento de Genética desenvolveu o Pro-
jeto de Extensão “Fronteiras da Genética”, em parceria com o Programa 
“Ciência vai à escola”, para alunos e professores do ensino médio a respeito 
de temas contemporâneos de genética. 

A pós-graduação de Educação Física efetuou convênio com a 
Universidade Paranaense- UNIPAR, visando a constituir um Mestrado In-
terinstitucional na área de Educação Física, a fim de promover a formação 
de docentes e o desenvolvimento científico desta área, no estado do Para-
ná, no período compreendido entre 2008 e 2011.

175 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 19 de outubro de 2007.

176 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 7 de dezembro 2007.
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O departamento de Educação Física realizou, em 2007, o projeto 
“Escola de Circo Novo e Ginástica Tunas do Paraná- Vale da Ribeira”, com 
o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes carentes do muni-
cípio o contato com as expressões artísticas e exercícios físicos. Visava a 
melhorar a saúde e a se afastar das drogas; bem como favorecer a formação 
acadêmica e inserir os acadêmicos em projetos que promovem o bem estar 
social. Este projeto teve sua continuidade aprovada. Outro projeto do setor 
que teve continuação foi o de “Doadores de Medula óssea, do presente e 
do futuro”, do departamento de Patologia Básica, com caráter científico, 
educativo e extensionista, atendendo a população em geral e registrando os 
possíveis doadores em 2008.

No Programa de Apoio aos Laboratórios de Ensino de Graduação, 
foram aprovados os projetos: do departamento de Bioquímica (recupera-
ção dos laboratórios de aulas práticas); zoologia (ampliação da capacidade 
dos laboratórios de aulas práticas); farmacologia (reposição de estoque de 
reagentes e vidraria); patologia básica (reestruturação dos Laboratórios de 
Microbiologia e Parasitologia Molecular e imunológica); fisiologia (manu-
tenção do laboratório didático); Anatomia (adequação do laboratório de 
anatomia veterinária); biologia celular (adequação do laboratório de aulas 
práticas de biologia celular); genética (laboratório de informática aplicada 
ao ensino de genética)177.

O departamento de Zoologia desde a década de 1990 apresenta 
atividades extensionistas inovadoras, ao realizar as exposições “Dos Peixes 
so Homem” e “O essencial é invisível aos olhos”, contava com a colabora-
ção de professores, acadêmicos e pós-graduandos. Em 2006 e 2008 foi a 
vez de dois cursos de extensão em Entomologia sobre as linhas de pesquisa 
na área na pós-graduação. Em 2009 e 2011 os cursos foram a “Sistemática 
e Identificação de Abelhas Neotropicais, visando a atualizar o conheci-
mento da diversidade dos principais grupos de abelhas, direcionado a alu-

177 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 6 de setembro de 2007.
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nos e servidores178. A UFPR representa um centro de excelência no estudo 
sistemático de abelhas na América Latina, com profissionais e estudantes 
trabalhando em diferentes grupos taxonômicos.

Em 2009, o setor aprovou o curso de especialização em Farmaco-
logia, visando a atrair como público alvo os profissionais da área de saúde, 
ciências biológicas e professores de 2º e 3º graus, em um total de 20 vagas179.

As ações internacionais também se fizeram presentes no departa-
mento de zoologia que participou de um workshop no Museu de História 
Natural de Paris, iniciando um processo de construção de uma parceria inter-
nacional, com vistas a buscar recursos financeiros para a taxonomia e para o 
conhecimento da biodiversidade, o que foi de real importância para a UFPR.

Através de convênios, foi possível a internacionalização da UFPR 
em 2010, quando foi aprovado pelo Conselho Setorial, um acordo de coo-
peração Científica entre o Laboratório de Imunogenética e Histocompatibi-
lidade do Departamento de Genética e a Universidade de Turim na Itália180.

O reconhecimento pelo trabalho também se fazia presente: a pro-
fessora Raquel Rejane Bonato Negrelle participou da missão científica em 
Santa Ana, El Salvador, solicitada pela Agência Brasileira de Cooperação- 
Ministério das Relações Exteriores em dezembro de 2000. O Departamen-
to de Bioquímica em sua trajetória de pesquisa alcançou diversos prêmios 
de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná pelos professores Metry Baci-
la (8º prêmio, 1993), José Domingos Fontana (11º prêmio, 1996), Philip 
Albert James Gorin (14º prêmio, 1999), Fabio de Oliveira Pedrosa (16º 
prêmio, 2001) e Marcello Iacomini (20º prêmio, 2005). Os mesmos pro-
fessores são também membros efetivos da Academia Brasileira de Ciências.

Já o professor Philip Gorin do departamento de Bioquímica e 
uma acadêmica do curso de enfermagem, orientada pela professora Bere-
nice Lorenzetti, do departamento de farmacologia foram agraciados com o 
14º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia – área de ciências biológi-

178 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Seto-
rial. Ata, de 26 de setembro de 
2008.

179 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Ata, de 30 de janeiro de 2009.

180 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Atas. Curitiba, 30 de abril de 
2010.
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cas, 2000. O doutorando do Programa de pós-graduação em Bioquímica, 
Guilherme Sassaki obteve a segunda colocação na 5ª edição do Prêmio 
Jovem Talento em Ciências da Vida, 2001 da Sociedade Brasileira de Bio-
química e Biologia Molecular e Amersham Pharmacia Biotech.

Reforma da Estrutura Física do Setor

Com a gradativa ocupação do edifício sede do Setor de Ciências 
Biológicas desde sua inauguração, logo se viram obrigados a promover ajus-
tes e adaptações na sua infraestrutura. Não só para acomodar seus serviços, 
cursos, laboratórios, salas de aula, como também para disponibilizar mais 
espaço para novas atividades que se somaram ao longo das décadas seguintes.

Fachada do Setor de Ciências 
Biológicas, 2012.
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Dentre as melhorias que chamavam a atenção estavam: o Anfi-
teatro 10; a sala de Projeção do Setor, que em 1995, foi o primeiro ponto 
de conexão via Internet; a sala da Unidade Vídeo Ensino, com nova apa-
relhagem; e uma área de convivência situada na confluência dos departa-
mentos de farmacologia e genética. A inauguração contou com a presença 
do Reitor que proferiu uma palestra intitulada “Autonomia Universitária, 
a visão dos reitores”.

No ano seguinte, as obras contemplaram os departamentos de 
Anatomia: sala de radiologia, laboratório de anatomia humana, sala de 
preparo e manutenção de cadáveres. Na Bioquímica: secretaria, sala de 
cultivo vegetal, laboratório de cristalografia de proteínas. Na Biologia Ce-
lular: equipamentos do laboratório de histotecnologia. Na Botânica: casa 
de vegetação, laboratório de aulas de fisiologia. Na Educação Física: coor-
denação do curso, telefonia, salas de aula, sala de informática para gradu-
ação. Na Farmacologia: reforma da instalação elétrica. Na Fisiologia: am-
pliação do laboratório central e dos laboratórios didáticos. Na Genética: 
laboratório de Genética Molecular e Imunogenética. Na Patologia Básica: 
laboratório de Parasitologia, aulas para a graduação; finalmente na direção 
do setor: a sala de convivência181.

Só no departamento de Bioquímica, a construção foi de 324 m2, 
financiado parte pela UFPR e parte pelos dois PRONEX – 97, fazia parte 
de um “... projeto estrutural elaborado de forma a permitir futuras am-
pliações”182. No departamento de Zoologia, o anexo compreendia 350 m² 
e serviria para abrigar laboratórios e salas de pesquisadores. Também foi 
instalado um gerador de energia elétrica com potencia de 33KVA Trifásico, 
para resolver o problema da falta de energia elétrica que poderia causar a 
perda de material em vários laboratórios. Ainda foram instalados vários 
pontos de emergência nos departamentos de botânica, biologia celular, 
bioquímica, farmacologia, fisiologia, genética, patologia básica e zoologia.

181 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Biológicas. Curitiba, 
maio de 1997. p. 1.

182 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Biológicas. Curitiba, 
maio de 1997. p. 1.
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Em setembro de 1998, com a presença do Secretário da Educação 
Superior do Ministério da Educação, Abílio Baeta Neves e do Reitor da 
UFPR, Carlos Antunes dos Santos, foi inaugurado o anexo do Departa-
mento de Bioquímica, com seus três pisos e aproximadamente 1.000 m². 
A comitiva, na ocasião, visitou também o segundo piso do anexo de zoolo-
gia, que fora recentemente concluído.

O conjunto de reformas estruturais integraram as comemorações 
dos 55 anos do Setor de Ciências Biológicas em 1998. Juntamente com a 
comunidade acadêmica que promoveu encontro com o tema: “Da Histó-
ria Natural à Biologia”, contava com os depoimentos dos professores Pe. 
Jesus Santiago Moure, Newton Freira-Maia, Riad Salamuni e Maria de 
Lourdes Zanardini de Camargo. Encerrada a festividade, houve o plantio 
de uma muda de pinheiro do Paraná183.

Em 2001, o setor reivindicava uma passarela que atravessasse a 
BR 116, interligando o Departamento de Educação Física, Campus Cen-
tro Politécnico, com o Campus Jardim Botânico. Também pleiteava re-
cursos para a construção de uma piscina e de melhorias para intensificar a 
segurança do campus que não atendia a contento essas necessidades acar-
retando uma série de transtornos; e finalmente mais opções de transporte, 
como a necessidade de trazer um tubo do ligeirinho para dentro do cam-
pus. Soluções que foram prontamente executadas.

No planejamento dos anos 2003-2006, o Setor de Ciências Bio-
lógicas indicou como prioritária: a recuperação da cobertura do edifício, 
a reestruturação elétrica; a construção de um anexo didático; a reforma da 
área e aparelhos de ginástica do departamento de educação física; atuali-
zação do acervo das bibliotecas; adequação das instalações para portadores 
de necessidades especiais; a construção de anexo para o departamento de 
farmacologia; recuperação das salas de peças cadavéricas do departamento 
de anatomia; modernização dos equipamentos de informática das secreta-

183 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Biológicas. Curitiba, 
outubro de 1998. p. 2.
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rias, dos departamentos e coordenações; atualização dos equipamentos de 
informática dos laboratórios de também o do setor184.

Novas melhorias ocorreram sob a presidência do professor Luiz 
Cláudio Fernandes, com a aquisição de lousas interativas para os departamen-
tos e anfiteatros; a proposta de reformas estruturais, como no caso das salas 
dos departamentos de Bioquímica, Biologia Molecular e Botânica, visando à 
instalação de equipamentos, apresentadas pelo comitê de infraestrutura. 

Contudo o grande avanço se deu com o apoio do governo fede-
ral através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais – REUNI185. Seu principal objetivo era dotar as 
universidades federais das condições necessárias para ampliação do acesso e 
permanência na educação superior, com ações integradas ao Plano de De-
senvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo Presidente da República, 
em 24 de abril de 2007. Visava a uma política nacional de expansão da edu-
cação superior pública, cuja meta era elevar as taxas de conclusão nos cursos 
de graduação e ao mesmo tempo agregar esforços e reforçar iniciativas para 
a ampliação das vagas e a elevação da qualidade da educação nacional.

Diante da disponibilidade orçamentária ofertada pelo governo 
federal, as Instituições de Ensino Superior se cadastraram e participaram 
diretamente do programa. Foi o que ocorreu com a UFPR, que a partir de 
um plano de desenvolvimento institucional de 2007-2011, integrou ações 
que visavam ao melhor aproveitamento da estrutura física, bem como de 
recursos humanos, garantindo a qualidade da educação pública. Nesse 
processo, a UFPR se propôs a reforma e ampliação de edifícios já existentes 
das unidades acadêmicas nos diversos campi. Também ocorreu a realização 
de novas construções, de salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, 
áreas administrativas e na infraestrutura, bem como a aquisição de material 
permanente e equipamentos nacionais e importados186.

184 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Atas. Curitiba, 3 de outubro de 
2003.

185 Decreto nº 6.096, de 24 de 
abril de 2007.

186 UFPR. REUNI. Relatório 
de Atividades Parcial, 2011.
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Prédio novo do LIGH (pós
-REUNI) em construção, 2013. 

Prédio novo (pós-REUNI) da 
Farmacologia, 2013. 
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Banner Farmacologia pós-REU-
NI, 2008. Acervo UFPR.

Banner Laboratório de Imuno-
genética e Histocompatibilida-
de pós-REUNI, 2008. Acervo 
UFPR.
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187 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Conselho Setorial. 
Atas. Curitiba, 29 de janeiro de 
2010.

Banner das novas instalações 
Educação Física pós-REUNI, 
2008. Acervo UFPR.

A essas propostas se inseriu o Setor de Ciências Biológicas. Como 
estratégia de ação, a direção do Setor juntamente com seus departamentos 
elaborou um planejamento envolvendo questões essenciais, desde a produ-
ção, pesquisa e extensão como a previsão orçamentária e obras. Justifica-
va-se dizendo que se a “UFPR cresceu com o REUNI, o setor de Biologia 
também está em expansão”187. 

Dentre as principais atividades desenvolvidas, os recursos dis-
ponibilizados foram destinados a investimentos (material permanente e 
obras) e ao compromisso no aumento de vagas nos cursos de graduação. 
Isso ocorreu com grande destaque para o projeto e obras dos edifícios da 
Farmacologia e Educação Física.

Quanto ao curso de Educação Física, através do CED foram 
disponibilizadas bolsas para estudantes buscando uma melhor formação 
acadêmica dos alunos de Licenciatura e Bacharelado, e consequentemen-
te a melhoria da qualidade de vida da comunidade universitária e externa 
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da UFPR. Para tanto, o CED necessitava com urgência da construção de 
um novo ginásio de esportes com quadras poliesportivas que atendessem 
os principais desportos Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol. Poderia 
ainda disponibilizar atendimento em outros campis da UFPR, desde que 
fossem viabilizados os recursos necessários. Estas ações estavam diretamente 
relacionadas às diretrizes de inovar, expandir e consolidar as atividades de 
extensão e cultura e de ampliar e modernizar a infraestrutura de apoio. Sem 
dúvida, as atividades extensionistas realizadas pelo CED, contribuem para a 
melhor qualidade de vida da comunidade universitária e externa da UFPR.

Atualmente, o prédio da Farmacologia encontra-se em fase de 
conclusão, faltando os acabamentos relativos ao abastecimento de água, 
energia elétrica e acesso ao prédio. O valor total licitado foi da ordem de 
um milhão de reais, com prazo para conclusão no segundo semestre de 
2012. Outras obras de emergência ocorrem para abrigar os outros cursos 
que irão ocupar as áreas liberadas pela Farmacologia, como o caso do novo 
Laboratório de Fisiologia, cujos equipamentos importados estão previstos 
para chegar até a metade do ano.

Uma conquista importante foi a do Departamento de Genética, 
através do seu Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade da 
UFPR – LIGH, enquanto unidade prestadora de serviços do SUS, que 
conseguiu consolidar a ampliação de seu espaço físico. Assim, foi planeja-
do e construído um anexo no Campus do Centro Politécnico em terreno 
vizinho ao prédio do Setor de Ciências Biológicas. A instalação da nova ala 
era uma necessidade premente, de acordo com a direção do LIGH. 

Desde sua implantação no Campus do Centro Politécnico, em 1980, o LIGH desen-
volve suas atividades no mesmo espaço físico. Para ampliar seu atendimento e suporte 
laboratorial na área de transplantes e também integrar outras unidades do Departa-
mento de Genética, o Laboratório precisa ampliar suas instalações. Em resposta a esta 
necessidade, foi elaborado um projeto arquitetônico para a construção de uma área 
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com aproximadamente 1.800 m², prevendo o atendimento às necessidades do LIGH 
para os próximos dez anos, e possibilitando que a unidade possa acompanhar as mais 
recentes tendências em estudos avançados na pesquisa genética188. 

O projeto do edifício foi elaborado de acordo com o conceito de 
sustentabilidade, é o primeiro ‘prédio verde’ da UFPR, com a aplicação 
de medidas construtivas e procedimentos que objetivam o aumento da 
eficiência no uso de recursos, promovendo redução dos impactos socio-
ambientais. O objetivo segundo a direção é receber a certificação de reco-
nhecimento mundial, a LEED (Leedership in Energy and Environmental 
Design), criada pelo U.S. Green Builging Councyl. Ainda de acordo com 
o projeto da nova ala, entre as principais medidas agregadas estão: “... as-
pectos como a conexão da obra com o entorno, visando a causar o menor 
impacto ambiental possível; a eficiência energética no projeto e na escolha 
dos materiais a serem usados; dispositivos de captação e sistemas de utiliza-
ção de água da chuva e controle de água potável, entre outros”189.

A unidade terá o nome de Laboratórios Integrados de Genética 
Humana e Memorial Newton Freire-Maia (LIGH).

189 LIGH. Síntese. Relatório 
de Atividades. Curitiba: UFPR/
FUNPAR, 2010. p. 25. 

188 LIGH. Síntese. Relatório 
de Atividades. Curitiba: UFPR/
FUNPAR, 2010. p. 25. 

Laboratório de Imunogenética 
e Histocompatibilidade (Gené-
tica), 2013. 
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Dentre as mudanças, cum- 
pre considerar a construção de nova 
Biblioteca de Ciências Biológicas, 
integrando o sistema de bibliotecas 
da UFPR. 

De acordo com o relató-
rio parcial de atividades apresenta-
do pelo reitor Zaki Akel Sobrinho, 
ao se referir à implantação do Reu-
ni, comenta: “... foi um período de 
grandes mudanças decorrentes da 
reestruturação das equipes, elabo-
ração de um novo planejamento 
estratégico, fortalecimento da ava-
liação institucional e implantação 
de uma nova dinâmica nos proces-
sos administrativos, valorizando o 
esforço coletivo e as instâncias ins-
titucionais colegiadas”190.

190 UFPR. Relatório de Auto 
Avaliação do PDI. Curitiba, 
2009.

01, 02 e 03 - Laboratório de 
Imunogenética e Histocompati-
bilidade (Genética), 2013. 

01 02

03
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04 e 05 - Laboratório de Neu-
robiologia e Laboratório de 
Patologia REDOX (Patologia 
Básica), 2013. 

06 e 07 - Laboratório de Micro-
biologia e Biologia Molecular 
(Patologia Básica), 2013. 

04

05

06

07
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Um Novo Cenário 

O Setor de Ciências Biológicas, desde sua criação, tem demonstra-
do sua vocação ao ensino, pesquisa e extensão. Com o novo Regimento do 
Setor de Ciências Biológicas, aprovado em 2007, ficaram estabelecidos os 
seguintes departamentos com seus respectivos laboratórios e equipamentos:

08 e 09 - Laboratório de Para-
sitologia Molecular (Patologia 
Básica), 2013.

Diretores atuais e equipe da Di-
reção do Setor. 2012.

08 09
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- Anatomia: Laboratórios: Estudos Morfológicos, Morfométri-
cos e Esteriológicos – Espaço Prof. José Pereira de Macedo; Humana 
“Brasílio Vicente de Castro”; Animal “Pedro Pimpão de Azevedo”; Hu-
mana “Maria Luiza Auerswald Calomeno”; Odontológico “Leonase Ri-
beiro de Souza”; Museu de Anatomia; Centro Cirúrgico Experimental; 
Auditório de Anatomia “Anercindo da Silva Calomeno, Anna Luisa de 
Souza Menezes e José Mauad Guérios.” 

01 - Livro de Registro Anatômi-
co da Faculdade de Medicina, 
1944. 

02 - Apresentação feita por Vic-
tor Ferreira do Amaral. Livro de 
Registro Anatômico da Faculda-
de de Medicina, 1944.

Equipe do Departamento de 
Anatomia, 2012. Acervo UFPR.

01 02
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03 e 04 - Detalhes de pesquisas 
registradas no Livro de Registro 
Anatômico da Faculdade de Me-
dicina, 1944. 

06 e 07 - Museu de Anatomia, 
2013. 

05, 08 e 09 - Laboratório prático 
de Anatomia, 2013.

03

04

05

06

08

07

09
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- Biologia Celular: Laboratórios: Área Saúde: Matriz extracelular; 
Tumorigenicidade, Avaliação biológica e bioquímica de venenos de animais 
peçonhentos do estado do Paraná; Estudo de células neoplásicas e infla-
matórias; Ação de complexos imunomudulatório em células neoplásicas e 
inflamatórias; Produção de toxinas recombinantes do veneno de Loxosceles 
intermédia e avaliação do potencial biotecnológico. Área Biologia do De-
senvolvimento: Biologia de melanócitos e mastócitos em aves; Estudo da 
reprodução e embriogênese em aracnídeos; Desenvolvimento embrionário 
e larval de peixes. Área Biologia de Organismos: Histopatologia experimen-
tal; Biologia de endométrio de roedores; Histofisiologia visual; Cronobiolo-
gia. Área Ambiental: Toxicologia celular; Biomonitoramento de áreas polu-
ídas; Ecologia da ictiofauna de rios e mares tropicais e antárticos; Evolução 
adaptativa de peixes antárticos e tropicais; Impacto ambiental em peixes; 
Nutrição e bioenergética de peixes aplicados à piscicultura; Tratados e con-
servação ambiental, Morfologia funcional animal; Metabolismo energético 

Equipe do Departamento de 
Biologia Celular, 2012. Acervo 
UFPR.
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de peixes; Comportamento animal; Estudos de reprodução e comunidade 
de peixes; Ecofisiologia e ecomorfologia visual; Histofisiologia do segmento 
anterior do olho de mamíferos; Biologia adaptativa.

Área Ensino: Técnicas de educação no ensino superior; Ensino 
em Biologia Celular; Ensino em Biologia do Desenvolvimento.

Laboratório de Histotecnologia 
(Biologia Celular), 2013. 
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- Bioquímica e Biologia Molecular: Grupos de Pesquisa: Química 
de Carboidratos; INCT da Fixação Biológica de Nitrogênio e Núcleo de 
Fixação de Nitrogênio; Oxidações Biológicas (Bioenergértica e Bioquímica 
de Fármacos e Xenobióticos) Biotecnologia e Biodegradação; Bioquimica 
e Biofísica de Macromoléculas; Genômica Funcional de Protozoários; Nú-
cleo de Plantas Medicinais.

Equipe do Departamento de Bio-
química, 2012. Acervo UFPR.

01 02

01 e 02 - Laboratório de Cro-
matografia e Espectometria de 
Massas (Bioquímica), 2013. 
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1009

07

03 04

05

06

08

03 - Núcleo Paranaense de Pes-
quisa Científica e Educacional 
de Plantas Medicinais (Bioquí-
mica), 2013.
04 - Laboratório de Genômica e 
Transcriptômica (Bioquímica), 
2013. 
05 - Laboratório do Núcleo de 
Fixação de Nitrogênio (Bioquí-
mica), 2013.
06 - Laboratório de Genômica e 
Transcriptômica  (Bioquímica), 
2013.
07 - Núcleo Paranaense de Pes-
quisa Científica e Educacional 
de Plantas Medicinais (Bioquí-
mica), 2013.
08 - Centro de Ressonância 
Magnética (Bioquímica), 2013.
09 - Laboratório de Carboidra-
tos (Bioquímica), 2013.
10 - Laboratório de Proteômica 
(Bioquímica), 2013.
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- Botânica: Laboratórios: Ficologia; Botânica Estrutural; Multiu-
suários de Biologia Celular; Fanerógamas; Filogenia e Genética da Conser-
vação de Plantas; Liquenologia; Micropropagação Vegetal; Ecologia Vegetal.

Laboratório Multiusuários de 
Biologia Molecular (Botânica), 
2013. 

Equipe do Departamento de 
Botânica, 2012. Acervo UFPR.
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Laboratório Multiusuários de 
Biologia Molecular (Botânica), 
2013. 
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- Educação Física: Laboratórios: Centro de Pesquisa do Exercício 
e Esporte – CEPE; Centro de Estudos e Talentos Esportivos – CETE; Ati-
vidade Motora Adaptada; Centro de Estudos do Comportamento Motor 
– CECOM; Centro de Desenvolvimento e do Lazer – CEPELS, CEPELS 
II; Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer – RECE-
DES; Pesquisa em Treinamento Esportivo – LAPTEF; Centro de Estudos 
da Performance Física – CEPEFIS; Núcleo de Qualidade de Vida – NQV; 
Núcleo de Pesquisa e Estudos Filosóficos e Culturais; Centro de Memória, 
Pesquisa de Ensino em Educação Física e Formação Profissional – LAPEFp; 
Centro de Estudos de Pesquisas em Esporte, Lazer e Sociedade – CEPELS.

Centro de Estudos do Com-
portamento Motor (Ed Física), 
2013. 
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Centro de Estudos do Com-
portamento Motor (Ed Física), 
2013. 
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- Farmacologia: Laboratórios: Equipamentos Gerais 1, Equipa-
mentos Gerais 2, Equipamentos Gerais 3; Produtos Naturais (Farmacolo-
gia cardiovascular, Farmacologia gastrintestinal, Comportamento animal); 
Sistema Nervoso Central; Toxicologia (Ambiental, Reprodutiva, Farmaco-
logia e Metabolismo); Inflamação, Dor e Febre (Mecanismos e mediadores 
envolvidos na resposta inflamatória e febril, Farmacologia e Fisiopatologia 
da pele, Laboratório de dor).

Equipe do Departamento de Far-
macologia, 2012. Acervo UFPR.
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Laboratório de Farmacologia, 
2013. Acervo UFPR.
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- Fisiologia: Laboratórios: Fisiologia do Metabolismo; Fisiologia 
Renal; Cronobiologia Humana; Fisiologia da Dor; Fisiologia Comparativa 
da Osmoregulação; Fisiologia da Contração Muscular; Fisiologia da Re-
produção; Fisiologia do Sistema Nervoso Central; Cultivo Celular comple-
to – incluindo Ultrafreezer (multiusuário); Microscópio de fluorescência 
invertido. Equipamento multiusuário recentemente instalado, adquirido 
com recursos do FINEP, com a finalidade de permitir a análise de células e 
tecidos vivos, Laboratório Central (uso geral).

Equipe do Departamento de 
Fisiologia.
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Laboratório de aulas práticas 
(Fisiologia), 2013. 
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- Genética: Laboratórios: Unidade de Sequenciamento e Análi-
se de DNA – SEAD; Genética Molecular e Humana em convênio com 
National Cancer Institute Frederick- NCI, EUA; The Galton Laboratory, 
Department of Biology, University College London, London, NW1 2HE, 
United Kingdom; Microrganismo, Mutagênese Ambiental, Polimorfismo, 
Citogenética Animal, Citogenética Humana e Oncogenética – LabCHO e 
possui convênio formalizado com o Instituto di Ricerca Pharmacologiche 
Mario Negri, em Milão Itália e também possui colaboração (não oficial) 
com Lombardi Cancer Center, Georgetown University em Washington 
DC; Imunogenética LIGH; Informática, Polimorfismos e Ligação, Gené-
tica Molecular, Microscopia, Interação Planta-Bactéria LIPB.

Equipe do Departamento de 
Genética, 2012. Acervo UFPR.
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Laboratório de Imunogenética 
e Histocompatibilidade (Gené-
tica), 2013. 
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- Patologia Básica: Laboratórios: Microbiologia, Parasitologia 
Molecular, Neurobiologia, Imunologia de Venenos, Protozoologia e Endo 
e Ectoparasitologia, Labmicro (Microbiologia e Biologia Molecular), Ento-
mologia, Parasitologia Humana, Microbiologia Médica, Patologia Redox, 
Nefrologia Experimental, Patologia Molecular (Epigenética), Imunoquími-
ca (LIMK), Entomologia Médica, Sequenciamento Automático de DNA.

Equipe do Departamento de 
Patologia Básica, 2012. Acervo 
UFPR.
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02

03

04

0501

01 - Laboratório de Parasitolo-
gia Molecular (Patologia Bási-
ca), 2013.
02 e 03 - Laboratório de Neu-
robiologia e Laboratório de 
Patologia REDOX (Patologia 
Básica), 2013.
04 e 05 - Laboratório de Micro-
biologia e Biologia Molecular 
(Patologia Básica), 2013.  
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- Zoologia: Laboratórios: Biodiversidade, Conservação e Eco-
logia de Animais Silvestres; Biodiversidade e Biogeografia-Diptera; Bio-
logia Comparada de Hymenoptera; Bionomia-Sistemática e Ecologia de 
Abelhas Neotropicais; Controle Integrado de Insetos; Dinâmicas Ecoló-
gicas; Dinâmica Evolutiva e Sistemas Complexos; Ecologia de Crustacea; 
Ecologia Molecular e Parasitologia e Parasitologia Evolutiva; Ecologia de 
Substratos Consolidados; Entomologia Médica e Veterinária; Estudos de 
Cnidária; Estudos de Lepidoptera Neotropical; Estudos em Syrphidae e 
Dípteros Acaliptrados Neotropicais; Ictiologia Estuarina; Sistemática de 
Ascidiacea e Ecologia de Substratos Consolidados; Sistemática de Cica-
dellidae; Sistemática e Bioecologia de Coleoptera e das Coleções Cientí-
ficas e de uso geral dos professores/pesquisadores: Coleção Entomológica 

Departamento de Zoologia, 
2012. Acervo UFPR.
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01 e 02 - Alunas em pesquisa no 
Laboratório de Ecologia Mole-
cular e Parasitologia Evolutiva. 
Acervo UFPR.

Pe. Jesus Santiago Moure, Coleção de Mastozoologia. Como Laboratórios 
de uso comum a todos os professores, técnicos e estudantes, o departamen-
to de Zoologia possui ainda: Laboratório de Biologia Molecular Danun-
cia Urban; Criação de Insetos Renato Contin Marinoni; Imagens Albino 
Morimasa Sakakibara; Preparo de aulas práticas de Invertebrados; Preparo 
de aulas práticas de Vertebrados; Preparo de aulas de Entomologia; Salas 
de Aulas práticas: Ernst Marcus; Graci Maria Fernandes Oliveira; Jayme 
de Loyola e Silva; Rodolpho Von Ihering e Romualdo Ferreira d’Almeida. 

01 02

0403

03 e 04 - Laboratório de  Eco-
logia Molecular e Parasitologia 
Evolutiva (Zoologia), 2013. 
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11

06
05

07

09

10

12

08
05, 06, 07 e 08 - Laboratório de  
Ecologia Molecular e Parasitolo-
gia Evolutiva (Zoologia), 2013. 

09, 10, 11 e 12 - Laboratório de 
Entomologia Médica e Veteriná-
ria (Zoologia), 2013. 
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O Setor conta com os seguintes equipamentos de uso comum 
aos departamentos: espectrofluorímetro de placa, microscópio confocal, 
microscópio confocal invertido, sistema de microscopia de fluorescência 
com software para análise de imagens, microscópio eletrônico de varredu-
ra, microscópio eletrônico, camionete para coleta de material, barco para 
coleta de animais aquáticos, ultracentrífuga, espectrofotômetros, HPLC, 
laboratório com equipamentos para Biologia molecular, freezers-80ºC, ci-
tômetro de fluxo.

Além de seus órgãos suplementares: Centro de Microscopia Ele-
trônica- CME, Centro de Educação Física- CED, Biotério, Museu de Ci-
ências Naturais, e ainda a ASPEC.

Como órgãos assessores estão o Comitê Setorial de Pesquisa, Co-
mitê Setorial de Extensão, Comitê de Ética de Uso de Animais, Comitê 
Setorial de Infraestrutura e Comissão Interna de Biossegurança191.

Conta com corpo docente qualificado, composto de 8 titulares, 
151 adjuntos (doutores), 41 assistentes (mestres) e 6 auxiliares de ensino192.

O Setor oferta cursos de graduação em três áreas Biomedicina, 
Ciências Biológicas e Educação Física. No início dos anos 2000, o setor 
de ciências biológicas ministrava aulas para dezoito cursos de graduação 
entre eles: medicina, farmácia, odontologia, educação física, nutrição, en-
fermagem, terapia ocupacional, ciências biológicas, química, zootecnia, 
engenharia florestal, engenharia agronômica, engenharia de bioprocessos 
e biotecnologia, medicina veterinária, engenharia ambiental, psicologia e 
ciências do mar, envolvendo 170 disciplinas e cerca de 9.000 alunos193. No 
vestibular de 2012 foram ofertadas 120 vagas de licenciatura e bacharelado 
em dois turnos (diurno e noturno) para o Curso de Ciências Biológicas, 
150 para o curso de Educação Física, e 30 vagas para o curso de Biomedi-
cina, perfazendo um total de 300 vagas no Setor.

191 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Regimento, 2007. 
p. 1-2.

192 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Planejamento Ins-
titucional, 2004-2005.

193 UFPR. Setor de Ciências 
Biológicas. Planejamento Ins-
titucional, 2004-2005.
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Na última década, ocorreu grande desenvolvimento na pós-gra-
duação do setor de Ciências Biológicas, com a criação dos Mestrados e 
Doutorados em Farmacologia, 2000, 2005; Microbiologia, Parasitologia 
e Patologia Geral em 2003 e 2009; Ecologia e Conservação, 2004 e 2007; 
Educação Física, 2003 e 2007 e Mestrado em Fisiologia, 2010. 

Os cursos de pós-graduação strito sensu, ofertados de acordo com 
os departamentos e modalidades são:- Biologia Celular e Molecular (mes-
trado e doutorado), com 83 alunos; 94 artigos em periódicos e 315 defesas 
de mestrado e doutorado até 2011. Possui convênio com o ICC – Instituto 
Carlos Chagas do Paraná.

Bioquímica (mestrado e doutorado) com 93 alunos, sendo 50 dou-
torados e 42 mestrados; até 2011 foram defendidas 197 teses de doutorado e 
359 dissertações de mestrado, além de 453 publicações em periódicos. 

Botânica (mestrado) com 34 alunos matriculados em 2012, com 
265 defesas e 180 artigos publicados em revistas científicas, nos últimos 
5 anos. Possui convênios com PNADB/CAPS – Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Botânica; CENARGEN “Rede Brasileira de Identi-
ficação Molecular de Plantas; INCT – herbário Virtual da Flora e Fundos 
(Nacional), sediado na UFPE (Pernambuco): parceria que permitiu traba-
lho nos herbários no Rio de Janeiro (Museu Nacional e Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro) e Manaus (INPA); EMBRAPA – Florestas e UFPR, 
laboratório de Micropropagação e EMBRAPA – Amazônia Ocidental e 
UFPR, laboratório de Micropropagação no departamento de Botânica. 
Mantêm convênio de pesquisa com The New York Botanical Garden, so-
bre os seguintes projetos: “Phylogeny and character evolution of the fern 
genus Anemia (Anemiaceae)”, “Phylogeny of Megalastrum (Drypteridace-
ae)”, “Phylogenetic studies on the genera Polybotrya, Cyclodium, Maxo-
nia and Olfersia (Dryopteridaceae)”. Com The Pringle herbarium at the 
University of Vermont, sobre o projeto “Phylogeny of the Old World gen-
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era of Gramitid Ferns” e com o Museum National d´Histoire Naturelle, 
Paris, sobre o projeto “Phylogeny of Stenogrammitis (Polypodiaceae)”.

Ecologia e Conservação (mestrado e doutorado), sendo 38 alunos 
de mestrado e 52 de doutorado, com 105 dissertações e 3 teses defendidas. 
Manteve convênio com a Fundação do Grupo Boticário durante o período 
de 2004 a 2006, que financiou vários projetos. 

Educação Física (mestrado e doutorado), sendo 57 alunos de 
mestrado e 45 de doutorado, com 200 dissertações e 06 teses de doutora-
do defendidas.

Entomologia (mestrado e doutorado) com 47 alunos de dou-
torado e 24 de mestrado, 191teses de doutorado e 355 dissertações de 
mestrado defendidas. Mantém intercâmbio com as seguintes instituições: 
Arizona State University, International Institute for Species Exploratio – 
IISE; FIPSE/CAPES – Agricultura sustentável para o Brasil (Brasil/EUA); 
McGuire Center, Florida Museum os Natural History, Gainesville, EUA; 
American Museum of Natural History – AMNH, EUA; Field Museum os 
Natural History, EUA; Florida State Collection of Arthropods – FSCA, 
EUA; Kansas State University, EUA; Smithsonian Institution National 
Museum of Natural History, National Zoological Park, Washington, 
D.C.; Agreement on Cooperation in Science and Tecnology Between the 
IRD-França and the UFPR; Institut National de La Recherce Agronomi-
que – INRA, França; Museum National d’Histoire Naturelle- MNHN, 
França; Consórcio InBio Veritas – Centro Integrado para a Conservação 
da Bopdiversidade da Mata Atlântica; Museum Estadual de História Na-
tural Karlsruhe – SMNK; University of Regensburg, Alemanha; Museum 
fur Naturkunde der Humboldt Universitat – ZMHB, Alemanha; Biodi-
versity Institute of Ontario, Canadá; Department of Agriculture of Ca-
nada, Ottawa, Canadá; Universidad de Alicante, Research Institute CI-
BIO, Espanha; Finish Museum of Natural History, University of Helsinki, 
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Finlândia; CSIRO – Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, Canberra, Austrália; Institute of Entomology, Czechoslovak 
Academy of Sciences, Praga, República Tcheca; Institut Royal dês Sciences 
Naturelles de Belgique – ISNB, Bélgica; Instituto de Biologia, Universidad 
de Antioquia, Medellin, Colômbia; Zoological Museum of Copenhagen, 
ZMUC, Dinamarca.

Farmacologia (mestrado e doutorado) sendo 33 alunos de douto-
rado e 22 de mestrado, com 73 dissertações e 12 teses defendidas.

Fisiologia (mestrado) 35 alunos e 3 dissertações defendidas, o 
curso de doutorado foi aprovado em 2013. 

Genética (mestrado e doutorado) 30 alunos de mestrado e 37 
de doutorado, com 61 teses e 226 dissertações defendidas, além de 591 
artigos publicados.

Microbiologia, Parasitologia e Patologia (mestrado e doutorado) 
– 46 alunos e 108 teses defendidas.

Zoologia (mestrado e doutorado) – 32 alunos de mestrado e 36 
alunos de doutorado, com 328 dissertações e 126 teses defendidas. Man-
tém projetos e intercâmbios entre pesquisadores, entre eles: Projeto PRO-
CAD; UFPR-RED CITED Rede de pesquisa da qual participam 6 países 
membros, entre os quais Cuba, Espanha, México, Costa Rica, Venezuela e 
Brasil; Instituto de Pesquisas Cananeia apoio ao desenvolvimento de mo-
nografias, dissertações e teses, com a utilização da infraestrutura, equipa-
mentos e recursos financeiros. Intermedia atividades entre UFPR, outras 
instituições de ensino superior nacionais e internacionais e institutos de 
pesquisas, como Universidade dos Açores. O programa de pós-graduação 
conta com o apoio de Instituições e laboratórios envolvidos como a Ehi-
meUniversity, Japão. Produz artigos em parceria com: LEMPE-UFPR e 
Natural History Museum; LEMPE-UFPR e Idaho State University; De-
partment of Biological Sciences, ISU; IRD (França). 
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Os cursos sediados no Setor de Ciências Biológicas, juntamente 
com os Departamentos, mantêm, além da atividade didática, intenso tra-
balho extensionista, multiplicando o repasse do conhecimento científico 
a diferentes núcleos da comunidade externa. Nestas ações estão inclusas 
tanto atividades direcionadas ao cidadão, quanto a empresas ou a comuni-
dades em seu todo. Em 2012 foram ofertados 33 projetos e programas de 
extensão, além de 10 cursos.

O Setor de Ciências Biológicas congrega 243 docentes, sendo 
16 assistentes; 142 adjuntos; 75 associados; e 10 titulares. O Setor possui 
15,7% dos alunos da UFPR matriculados no Mestrado e 21,6% dos alu-
nos do doutorado. A área de ciências biológica contribui com 17,3% do 
número de grupos de pesquisa por grande área do CNPQ194.

194 UFPR. Relatório de Ativi-
dades, 2011. p. 47, 93, 98, 111.

Reunião no Conselho Setorial, 
2013. Acervo UFPR.
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A trajetória do Setor de Ciências Biológicas tem demonstrado sua 
preocupação em garantir a qualidade da graduação e da educação pública, 
mantendo qualificado contingente de recursos humanos e aprimoramento 
de sua estrutura física.

Objetiva sua meta em formar profissionais aptos a enfrentar os 
desafios do mundo contemporâneo, com uma formação ampla e sólida. Vai 
além ao se preocupar em formar cidadãos capazes de atuar com consciência 
e ética no mundo contemporâneo. Para isso, busca aderir a programas, 
eventos, estudos, pesquisas, avanços curriculares etc., sempre valorizando 
a flexibilização e a interdisciplinaridade, diversificando as modalidades de 
graduação e articulando-a com a pós-graduação, além do estabelecimento 
da necessária interface da educação superior com a educação básica- orien-
tações já consagradas na LDB/96 e referendadas pelas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais, definidas pelo CNE. 

Pelo conjunto de suas atividades no meio acadêmico, tem obtido 
reconhecimento nacional e internacional, transformando essas ações em 
estratégias privilegiadas na construção de novos saberes.

De acordo com a política educacional proposta pelo MEC, os 
desafios do novo século exigiram profunda e ampla reestruturação da edu-
cação superior, de modo que significasse, no contexto democrático atual, 
pacto com o governo, instituições de ensino e sociedade, visando à eleva-
ção dos níveis de acesso e permanência e do padrão de qualidade. Segundo 
ele, o país encontra-se em momento privilegiado para promover, consoli-
dar, ampliar e aprofundar processos de transformação da sua universidade 
pública para a expansão da oferta de vagas do ensino superior, de modo 
decisivo e sustentado, com qualidade acadêmica, cobertura territorial, in-
clusão social e formação adequada aos novos paradigmas sociais e econô-
micos vigentes, conforme preconizam as políticas de educação nacional. 
Reafirma com suas ações o compromisso com a universidade pública, gra-
tuita e de qualidade. 
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Nesta perspectiva, o Setor de Ciências Biológicas tem operado e 
expandindo sua oferta de vagas, aprimorando e reestruturando sua grade 
curricular, proporcionando maior mobilidade estudantil, com formação 
flexível tanto no ensino como na pesquisa. Com isso, reduziu as taxas de 
evasão, aprimorando a formação de seus recursos humanos, investindo na 
infraestrutura material. Finalmente, colocando seus recursos e serviços à 
disposição de ações junto à comunidade. Proporciona assim aos estudantes 
formação mais humanista, multi e interdisciplinares e o desenvolvimento 
do espírito científico estimulado pelo seu corpo docente. Dessa forma, 
apresenta exemplos de seriedade, conquistas e formação não só profissio-
nal, mas também de exercício de cidadania.
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ANEXOS
*Informações fornecidas pela diretoria do Setor de Ciências Biológicas 

DIRETORES E VICE-DIRETORES

MANDATO DOS DIRETORES DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA

Metry BacilaDiretores       1958/64
Annibal de Paiva Campello     1965
Miltom Giovanonni      1967
Sieg Odebrecht        maio a novembro de 1971
Annibal de Paiva Campello     1971/73
Glaci T. Zancan (vice)

MANDATO DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DO INSTITUTO 
DE BIOLOGIA

Eduardo Corrêa Lima (Instituto de Biologia)    por volta de 1971
João Xavier Vianna
Milton Miró Vernalha      por volta de 1972/73
João Gualberto de Sá Sheffer (Vice-Campus avançado de Imperatriz)                                    por volta de 1972/73
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MANDATO DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DO SETOR DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Milton Miró Vernalha  (1º Diretor do Setor BL)          12/09/1973

Orlando Teodorico de Freitas
Pedro Pimpão de Azevedo     1976

Milton Giovannoni      1980

Hermes Moreira Filho

Metry Bacila      1981

Orlando Teodorico de Freitas 
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Francisco Cersósimo     1982

Ralph João George Hertel   27/08/1982
José Maria Munhoz da Rocha   08/06/1985 a 28/08/1986

Euclides Fontoura da Silva Junior  28/08/1986 a 
09/10/1990

Waldemiro Gremski

Waldemiro Gremski   09/10/1990 a 
19/09/1994

Imara Teresa Milhoretto
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Mário Portugal Pederneiras  19/09/1994 a 
19/09/1998

Oldemir Carlos Mangilli

Oldemir Carlos Mangilli  21/09/1998 a 
21/09/2002

Marcello Iacomini

Marcello Iacomini   23/09/2002 a 
23/09/2004

Márcia Helena Mendonça
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Márcia Helena Mendonça  09/02/2004 a 
09/02/2008

José Marcelo Rocha Aranha

José Marcelo Rocha Aranha  03/07/2006 a 
03/07/2010

Luiz Cláudio Fernandes

Luiz Claudio Fernandes  22/02/2010 a 
22/02/2014

Vice Fernando Marinho Mezzadri
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   PROFESSORES E 
TÉCNICOS DO SE-
TOR DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS

SECRETARIA DA DIREÇÃO DO SETOR CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ATUAIS TÉCNICOS
Claudia Vanessa Cavalheiro Dos Santos
Denize Patricia Moraes
Jéssika Nassif Korontai
Marlene Neves

EX-TÉCNICOS
Ahiram Roquitski
Akemi Tsukano
Cesar Augusto de Paula
Dagmar Christina Hurschka Zeni
Danúsia Wasilyk Santin
Edison Marinho de Lima
Elinor do Rocio Ladanivzki Gorin
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Ephigênia Maria Foggiatto
Irene de Castro
Ivana F. R. Carvalho
João Mario Ribeiro da Silva
Juarez Gonçalves
Julieta Gonçalves de Gois dos Santos
Levi Crissi
Luiz Fernando Peracetta
Marcia Venzel Messias de Freitas
Maria Cecilia Furman
Maria de Lourdes Fonseca Bueno
Maria Lori Machado
Maria Luiza Turra
Maria Raquel Forte
Marília Marucco Pereira da Silva
Marli Tereza Américo
Meri do Rocio Ribeiro Wouk
Mirian Rosely Maciel
Noeli Lucia Marina Himovski
Olinda de Andrade
Orlanda Costa
Pedro Alcides Lize
Raquel Ribeiro
Renato Miró Arthury
Salete do Rocio Figueiredo Schimit
Sideval Ruppel
Terezinha Ribeiro de Souza
Verônica Mascarello
Waldir Antonio da Silva

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ATUAIS TÉCNICOS
Giovanni Allam Taborda
Paulo Henrique Zaramela

EX-TÉCNICOS
Acyr José Tedeschi

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

ATUAIS TÉCNICOS
Juarez Gonçalves
Mario Luiz Soares Filho

EX-TÉCNICOS
Cesar Augusto Pereira de Almeida

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS

ATUAIS TÉCNICOS
Lauro Pinto da Silva Junior
Maisa Umbelino
Maria Teixeira Nascimento
Ruth Back dos Santos

EX-TÉCNICOS
Alfredo Cesar Hauser Zeni
Cesar Augusto Pereira de Almeida
Cleci Josefa Honório 
Jair Constantino de Oliveira
Jeanine Slomp Rodrigues
Julio Cesar Hackemberg 
Luiz Carlos Bettega
Margarete Rodrigues Zanon
Victor Antonio Nardino
Walmor Nones
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SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E   
ALMOXARIFADO

ATUAIS TÉCNICOS
José Claudio de Moraes
Paulo Cesar Rassuaf 

EX-TÉCNICOS
Antonio Celso de Almeida
Gilberto Schrittenlocher
Milton Nascimento de Paula
Zoar Tabajaras Batista

MUSEU DE CIÊNCIAS           
NATURAIS

COORDENADOR
Mario Portugal Pederneiras

EX-COORDENADOR
Euclides Fontoura de Souza Junior 

ATUAIS TÉCNICOS
Adial Ribeiro Godoy Junior
Fernando Antonio Sedor
Marcia Venzel Messias de Freitas
Rosi Kugler

EX-TÉCNICOS
Jorge Cordeiro de Souza
Marcos Antonio Inacio Duarte

CENTRO DE MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA

DIRETOR
Ney Pereira Mattoso Filho

VICE-DIRETOR
Célia Regina Cavichiolo Franco

EX-DIRETORES 
Célia Regina Cavichiolo Franco
Cleusa Bona
Cloris Ditzel Faraco
Daura Regina Eiras Stofella
Dorly de Freitas Buchi
Manoel Carlos Toth Quintilham
Orlando de Freitas 
Ruth Janice Guse Schadeck
Thelma Alvim Veiga Ludwig
Waldemiro Gremski

EX-VICE-DIRETORES
Carlos Maurício Lepinski
Cleusa Bona
Cloris Ditzel Faraco
Dante Homero Mosca Júnior
Dorly de Freitas Buchi
Orlando de Freitas 
Waldemiro Gremski
Yedo Alquini

EX-PROFESSORES COLABORADORES
Edith E. Susana Fanta
Robin Mario Hofmeister
Vania Beatriz Vieira de Souza
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ATUAIS TÉCNICOS
Deonir Agustini
Fabio Roberto Caetano
Luiz Antonio Wamber Fealla
Rosangela Borges Freitas
Vera Regina Fontana Pionteke

EX-TÉCNICOS
Fábio Roberto Caetano
Maria Lori Machado
Matilde Machado Oliveira
Raquel Ribeiro
Tereza Turesso Nadalin

BIOTÉRIO

ATUAIS TÉCNICOS
Iselen Abreu Florentino Ivanoski
Izabel Joana de Lima
Marcelo Hideki Wada
Nadir Natividade de Oliveira da Silva

EX-TÉCNICOS
Alime Emmer Ferreira Furman
Candido José Thomaz Pereira
Celene Candido
José João da Graça

CED – CENTRO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E DESPORTOS

DIRETOR
Fernando Renato Cavichiolli

EX-DIRETORES
Barcimio Sicupira Junior
Cicero Werneck da Silveira
Claudio Portilho Marques
Fernando Marinho Mezzadri
Germano Bayer
José Antonio Portugal
Julio Lubachevski
Luiz Renato Ludwig
Paulo Air Micoski
Paulo Opuszka Filho
Ricardo Weigert Coelho
Ruth Eugênia Amarante Cidade
Sergio Tadeu Meggetto
Wanderley Marchi Junior

PROFESSORES COLABORADORES
Alberto Milleo Filho
Altevir A. D. Berezowski
Ayrton R. Antunes dos Santos
Claudio H. Miyagima
Clodoaldo José Rossa
Clovis José Serafini
Darcy Olavo Woellner
Divoeny Julieta Cabral
Eloy Fernandes França
Floresval A. Bianchi Filho
Hugo S. Miró de Ferrante
José Antonio Portugal
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Letícia Godoy
Lidia M. Noda Harada
Lourdes T. Guancino Persicotti
Maria Clara Trierweiler Faigle
Marilena Ribas Moritz
Odivonsir Antonio Frega
Vera Lúcia Domakoski
Vicélia A. Florenzano

ATUAIS TÉCNICOS
Flavio Braga Fracalossi
Kátia Bortolotti Marchi
Leonor Demário
Luiz Sávio Monteiro de Almeida
Marcos Rogério da Silva de Almeida 
Rosangela Irene Fernandes
Sandra Maria Fernandes
Vinicius Ferreira dos Santos Andrade

EX-TÉCNICOS
Ana Mirtes Heyer Borges
Carlos Alberto Gaya
Christine Luise Isberner
Desirê de Oliveira Carlos
Giacomo Q. Dalmolin
Haida Aparecida Cardoso
Hanoar Kalil Farran
José Ferreira Machado
José Severo Alves Américo
Mara Macuco
Maria Izabel Monteiro
Rafael Pacheco
Roberto Luiz Cavagnari
Roberto Matozo
Roza Hascaska dos Santos
Valmir Silva Fialho

ASPEC – ASSESSORIA A 
PROJETOS EDUCACIONAIS E     
COMUNICAÇÃO 

ATUAIS TÉCNICOS
Evelin Ribeiro de Souza Balbo
Francine Rocha 
João Cubas Martins

BIBLIOTECA SETORIAL 
(VINCULADA À BIBLIOTECA CENTRAL)

ATUAIS TÉCNICOS
Alexandre Opeck de Moraes Bordignon
Ana Marta Soranso
Clarice Ribeiro
Dulce Maria Bienara
Giana Maria Seniski Silva
Itamar Altvater
Izabella Elias Fernandes
Josefina Aparecida Soares Guedes
Karolayne Costa Rodrigues de Lima
Lucas de França de Campos
Lucas Faberson Chinaider
Marcos Antonio Mateus
Maycon Luiz da Luz
Telma Terezinha Stresser de Assis
Vitor Rodrigo Diniz
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EX-TÉCNICOS
Alzira Leal de Castro
Ana Maria Pereira
Ana Maristela Rodacki
Antonio Marcos Severino
Arielza Cruz dos Santos
Aurea Maria Costin
Devanir Custódio 
Eliane Aparecida Molinari Carvalheiro
Elizabeth Rodrigues de Mello
Ivanise do Rocio Dzieciol
Joly Cordeiro de Brito
Judalva Nascimento da Silva
Keteli Wizenffat
Kyrana da Costa Silva
Leonor Souza Fagundes
Lorena Curado Santana Duarte
Lyneu Alves de Abreu
Marcia Elisa Sbaraini
Maria Cristina Manoel
Maria Helena Barbieri
Maria Luiza Machado
Maria Stael Bittencourt Madureira
Mariza Kampfert
Paulo Roberto Cequinel
Rodrigo Smaniotto Candal
Ruth Lobo dos Santos
Tarcila Boff Maegana
Vera Lucia Bichara

COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

COORDENADOR 
Claudia Maria Sallai Tanhoffer

VICE-COORDENADOR
Thelma Alvim Veiga Ludwig

EX-COORDENADORES
Edno Alves de Souza
Elias Karam Júnior
Joana Aparecida Barbosa Pederneiras
João Carlos Marques Magalhães
Manoel Carlos Toth Quintilham
Marco Antonio Ferreira Randi
Maria Elisa Giacomazzi Ribas
Mário Antonio Navarro da Silva
Odisséa Boaventura de Oliveira
Rodney Ramiro Cavichioli
Vanessa  Kava-Cordeiro

EX-VICE-COORDENADORES
Arno Blankensteyn
Claudia Maria Sallai Tanhoffer
Gregório Cardoso Tapias Ceccantini
Joana Aparecida Barbosa Pederneiras
João Carlos Marques Magalhães
Luis Claudio Fernandes
Manoel Carlos Toth Quintilham
Marco Antonio Ferreira Randi
Maria de Lourdes Pereira Esper
Odisséa Boaventura de Oliveira
Patrícia do Rocio Dalzoto
Sônia Maria Couto Buck
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ATUAIS TÉCNICOS
Rosane Cavet Martins
Vanessa Peres

EX-TÉCNICOS
Marcia Venzel Messias
Maricê do Rocio Wiecek Cordeiro
Nelson Damião Barbieri
Rosi Kugler
Salete do Rocio Figueiredo Schmidt

COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADOR
Maria Regina Ferreira da Costa

VICE-COORDENADOR
Ruth Eugênia Amarante Cidade e Souza

EX-COORDENADORES
Astrid Baecker Ávila
Cláudio Portilho Marques
Maria Regina Ferreira da Costa
Rosecler Vendruscolo
Ruth Eugênia Amarante Cidade e Souza
Rogério Goulart
Vidal Palácios Calderón

EX-VICE-COORDENADORES
Letícia Godoy
Maria Gisele dos Santos
Maria Regina Ferreira da Costa
Marynelma Camargo Garanhani
Neiva Leite
Rogério Goulart d Silva
Tácito Pessoa de Souza Junior

ATUAIS TÉCNICOS 
Anderson Gonçalves

EX-TÉCNICOS
Alexander Galvão
Bruno Banzato
Cleci Josefa Honório
Edison Marinho de Lima
Elizabeth Regina Xisto
Margarete Rodrigues Zanon
Mayra Campos Mateus
Rosangela Irene Fernandes

COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
BIOMEDICINA

COORDENADOR
Djanira Aparecida da Luz Veronez

VICE-COORDENADOR
Diogo Ricardo Bazan Ducatti

EX-COORDENADOR
Djanira Aparecida da Luz Veronez

EX-VICE-COORDENADOR
David Alexander Mitchell

TÉCNICO
Vanessa Lucas Gonçalves
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DEPARTAMENTO DE         
ANATOMIA

ATUAIS PROFESSORES
Ademar Scortegagna 
Alexandre Moro
Amilton Da Rocha Leal Junior 
Armin Weber
Djanira Aparecida Da Luz Veronez
Édison Luiz Prisco Farias
Edson Antonio Tanhoffer
Eduardo José B. Ramos 
Fernando Cesar Abib 
Jose Geraldo Auerswald Calomeno
José Roberto Ribeiro Guérios 
Luciane Bittencourt Carias De Oliveira
Marcio Fernando Aparecido Moura 
Maria Fernanda Pioli Torres
Murilo Sousa De Meneses 
Nicolau Gregori Czczeko  
Ricardo Cesar Moresca  
Rogerio De Fraga 
Sergio Luiz Rocha
Silvio Gomes Bettega
Vania Pais Cabral

EX-PROFESSORES
Alberto Orlando de Eira Rebello
Alcides Floriani
Ambires Cecilio Machado Reella
Ari Leon Jurkievicz
Brasilio Vicente De Castro 
Brasilio Vicente De Castro Filho
Carlos Estrela Moreira
Celina Santiago Monte

Clovis Santos
Daniel Egg
Eduardo Andrade Santos
Eduardo Daniel Hanque
Ervino Kompatscher
Fernando Hintz Greca
Gilberto Machado
Gilson Garcia
Henrique Michels Filho
Imara Tereza Milhoretto
João Américo De Oliveira Filho
Jose Candido Rocha
José Joaquim Oliveira Monte
Jose Mauad Guerios
Julio Cesar Gomes
Leonase Ribeiro Dos Reis
Lygia Maria De Almeida
Marco Antonio Lopes Feres 
Mario Marcio Negrão
Marlene De Almeida
Milton Baggio Moreira
Nilton Reffo Jede
Osvaldo Malafaia
Pedro Pimpão
Rached Saliba Smak
Sebastião Vicente De Castro
Setembrino Soares Ferreira
Silvio Rodolfo Lieguel

ATUAIS TÉCNICOS
Elci Marilia Dos Santos Girardi
Neide De Fatima Gomes
Neusa Aparecida Gomes De Oliveira
Rodrigo Schuh
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EX-TÉCNICOS
Alvani Mello
Ari Rocha
Cecilia De Castro
Ely De Fátima Rodrigues De Oliveira
Eros de Medeiros 
Irene de Castro
Jair Ferreira
Jairo Nunes
João Luiz Alves
Jurandyr de Campos
Lauro Novack
Luis Honório Lise
Manoel Alves Da Silva
Miriam Roseli Maciel
Palmiro Francisco Franco
Regiane De Castro
Rosilda do Rocio Braga da Silva

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
CELULAR

ATUAIS PROFESSORES
Andréa Senff Ribeiro
Carla Wanderer
Carolina Camargo De Oliveira
Cecília  B. Helm Niederheitmann
Célia Regina Cavichiolo Franco
Ciro Alberto De Oliveira Ribeiro
Cláudia Feijó Ortolani  Machado
Cláudio De Paula Soares Greca
Edvaldo Da Silva Trindade
Flavia Sant`Anna  Rios
Francisco Filipak Neto

Katya Naliwaiko
Lucélia Donatti
Luís Fernando Fávaro
Manoel Carlos Toth Quintilham
Marcia Helena Mendonça
Marco Antonio Ferreira Randi
Maria Cristina L. G. Dos Santos
Olga Meiri Chaim
Rubens Bertazolli Filho
Ruth Janice G. Shadeck 
Sílvio Sanches Veiga
Sônia Regina Grötzner

EX-PROFESSORES 
Alécio José Grzybowski
Ana Lucia Nicastri
Carlos Luiz de A. Maranhão Filho
Cloris Ditzel Faraco
Daura Regina Eiras Stofella
Dirnei Seli Ferreira Baroni
Dorly De Freitas Buchi
Edith Susana Elisabeth Fanta
Iraide de Souza Gonçalves
João Caetano Fortes
Leonel Schutzenberger
Lucia Elvira Alvares
Maria Cecília da Lozzo Gaberlini
Maria Célia Jamur
Maria Helena C. P. de Meira Guerreiro
Marilene T. Dzieciol Gonçalves
Nair Filha Moro
Olinda Françoise Pelletier
Robin Mario Hoffmeister
Suely Lima Maravalhas
Vania Beatriz Vieira de Souza
Waldemiro Gremski
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ATUAIS TÉCNICOS
Alessandra C. Soares dos Santos
Eliane Regina N. Mendes
Elizabete Maia
Herculano Salviano Dos Reis Filho - Nino
Israel Henrique Bini
Mirian Rosely Maciel

EX-TÉCNICOS
Aiglê Ramos da Silva
Ana Maria Brauza Cunha
Ana Maria Tortora
Gerizalda G. J. Bernardo 
Geysa Mari Ramos da Silva
Luciana Marques Correia 
Matilde Machado Oliveira
Rozalina De Moraes 
Rubens Simões Gaier

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMI-
CA E BIOLOGIA MOLECULAR

ATUAIS PROFESSORES
Carmen Lúcia De Oliveira Petkowicz
David Alexander Mitchel
Diogo Ricardo Bazan Ducatti
Elaine Machado Benelli
Emanuel Maltempi De Souza
Glaucia Regina Martinez
Guilherme Lanzi Sassaki
Guilhermina Rodrigues Noleto
Jaime Paba Martinez 
Joana Léa Meira Silveira
Juliana Bello Baron Maurer
Leda Satie Chubatsu

Leonardo Magalhães Cruz
Luciano Fernandes Huergo
Lucimara Mach Côrtes Cordeiro
Marcelo Muller Dos Santos
Maria Berenice Reynaud Steffens
Maria Eliane Merlin Rocha
Maria Eugênia Rabello Duarte
Miguel Daniel Noseda
Rose Adele Monteiro
Selma Faria Zawadzki Baggio
Sheila Maria Brochado Winnischofer
Silvia Maria Suter Correa Cadena
Thales Ricardo Cipriani
Wanderson Duarte Da Rocha

EX-PROFESSORES
Agnaldo José Do Nascimento
Alceu Swab
Anníbal Paiva Campello
Breno Leite
Carlos Henrique Montanha Vianna
Déa Amaral Ferreira Do Amaral
Eva Gunilla Skare Carnieri
Fábio De Oliveira Pedrosa
Fany Reicher
Gisselia Rabello Duarte
Glaci Theresinha Zancan
João Batista Chaves Correa
José Domingos Fontana
José Geraldo Lopes Noronha
José Hazencleve Duarte
Julio César Ferreira
Kazuko Hishida Do Nascimento
Kozué Kizawa Kagueiama
Liu Un Rigo 
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Luis Carlos Viera Lopes
Luis Fernando Delboni
Luiz Alberto Silva Veiga
Madalena Baron
Manoel Francisco Guimarães
Marcello Iacomini
Marco Aurélio Lacombe Feijó
Maria Benigna Martinelli De Oliveira
Maria De Lourdes Corradi Custodio
Maria Ignez Moretto Nicola
Maria Lúcia Wambier Klüppel
Mario Stencel
Metry Bacila
Momoyo Nakano
Muriel Mourão Viera
Nereu Jacinto De Nello De Souza
Oldemar José Verges Bordin
Orieta Silveira
Oscar Aisengart
Philip Albert James Gorin
Shigehiro Funayama
Sieg Odebrecht
Sung Lie Bruel 

ATUAIS TÉCNICOS
Alexsandro Luiz Albani
Elisangela Rodrigues Assunção
Fabiana Foech
Franciane Silva Beltramim
Irene Luzia Forghieri Rosa
Nancy Peres Cavalcanti De Albuquerque
Rosane Maria Das Graças Bagatin
Teresa Iansen dos Santos
Valter Antônio De Baura

EX-TÉCNICOS
Adélia Camargo Rossa
Alfredo Sant’ana Weinhardt
Ana Kot Svoboda
Andréia Ticiane Pires De Carvalho
Doroty Kubicki
Elizabeth Holb
Josi Yoneaka
Jucimara Sequinel
Julieta Pie
Laura Maria De Jesus Teodoro
Lauro Novak
Margarida Barbosa Siqueira
Maria De Lourdes Vieira
Marilza Doroti Lamour
Mauricio Passos
Moacir Santos Xavier
Natalio Padilha De Lima
Nilce Do Rocio Chiquito
Priscila Ianzen Dos Santos
Renato Novak
Roseli Aparecida Da Rocha Prado
Silvana Doin Lima Bueno
Simone Arezio De Mello
Sirley Maria Cavagnari
Tânia Mara Mora
Tereza Nanci Loppnow
Waldir Antônio Da Silva
Zulmira Guedes Pimentel
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DEPARTAMENTO DE           
BOTÂNICA

ATUAIS PROFESSORES
Adaucto Bellarmino De Pereira Netto
Andre Andrian Padial
Cleusa Bona
Élide Pereira Dos Santos
Elizabeth De Araújo Schwarz
Eric De Camargo Smidt
Érika Amano
Gedir De Oliveira Dos Santos
Isabela Galarda Varassin
Katia Christina Zuffellato Ribas
Luciana Lopes Fortes Ribas
Luciano Felicio Fernandes
Marcia Cristina Mendes Marques
Marguerite Germaine Ghislaine Quoirin
Maria Regina Torres Boeger
Patrícia Soffiatti
Paulo Henrique Labiak Evangelista
Raquel Rejane Bonato Negrelle
Renato Goldenberg
Sandra Maria Alvarenga Gomes
Sionara Eliasaro
Thelma Alvim Veiga Ludwig
Valéria Cunha Mushner
Viviane Da Silva Pereira

EX-PROFESSORES
Adriano Bidá
Aracely Vidal Gomes
Armando Carlos Cervi
Ayrton De Mattos
Carlos T. Schimmelpfeng

Cecilia Iritani
Conegunda J. Diapp
Desanka Martinic Rodrigues Silva Sá
Gastão Octávio Franco Da Luz
Gregório Cardoso Tápias Ceccantini
Guido Armando Straube
Hermes Moreira Filho
Hildeburgue Solter
Irene Itala Trippia Cecy
Ita Moema Valente Moreira
Jeferson Prado
Joana Aparecida Barbosa Pederneiras
Luiz Carlos Schimmelpfeng
Luiz Fernando Contin
Maria Cecília De C. Moço
Maria Elisa Giacomazzi Ribas
Maria Miranda Schoenberg
Mousinho Toniolo Coelho
Nabor Imaguire
Olavo Araújo Guimarães
Orlando Cavalari De Paula
Paulo K. C. Carneiro Monteiro
Ralph João George Hertel
Raul José Millen De Oliveira
Regina Rosa Fernandes
Sandro Menezes Silva
Silvia Maria Santos Croope
William Antonio Rodrigues
Yedo Alquini
Zaor Caetano

ATUAIS TÉCNICOS
Elaine Lopes Pereira Nunes
Elizabeth Do Rocio Andersen
Jislaine Figueira Coradél Coltro
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José Augusto Cunha
Marilina Aparecida Gionedis
Nilson Belém Filho
Simone Pereira

EX-TÉCNICOS
Candida Nascimento
Cleci Josefa Honório
Idalina Marques Santos
Karin Kristina Pereira
Mario Joly
Moacir Ribeiro
Narciso Augusto Suckow De Castro
Oneia Dias De Souza
Raul Kormann Filho
Renato Miró Arthury
Rosicler Joly Angelote
Zenira Carneiro

DEPARTAMENTO DE         
EDUCAÇÃO FÍSICA

ATUAIS PROFESSORES
André Luiz Felix Rodacki
André Mendes Capraro
Astrid Baecker Avila
Claudio Portilho Marquez
Cristina C.C. de Medeiros
Denise da Vinha Ricieri
Doralice Lange de Souza
Fernando Marinho Mezzadri
Fernando Renato Cavichiolli
Gleber Pereira
Hermann Vinicius de Oliveira Muller

Iverson Ladewig
Joice Mara Facco Stefanello
Julimar Luiz Pereira
Leticia Godoy
Maria Gisele dos Santos
Maria Regina Ferreira da Costa
Marynelma C. Garanhani
Marynelma Camargo Garanhani
Neiva Leite
Paulo Cesar Barauce Bento
Raul Osiecki
Rodrigo Siqueira Reis
Rogério Goulart da Silva
Rosecler Vendruscolo
Ruth Eugênia Amarante Cidade
Sergio Gregorio da Silva
Sérgio Luiz C. dos Santos
Sergio Roberto Abrahão
Simone A. Rechia Ferreira
Soraya Correa Domingues
Tacito Pessoa de Souza Junior
Valdomiro de Oliveira
Vera Lucia Moro
Vidal Palacios Calderon
Wagner de Campos
Wanderley Marchi Junior

ATUAIS-TÉCNICOS
Edison Marinho de Lima
Odete Teresa Passos

EX-PROFESSORES
Ademir Piovezan
Aldo Lubes
Altevir A. Dallegrave Berezowski
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Ana Margarida Reis Graeml
Ayrton Ruy Antunes dos Santos
Celia vitoria Cardoso Furlan
Celina Lacerda ferreira
Cícero Werneck Silveira
Claudio Hiroyoshi Miyagima
Clodoaldo José Rossa
Daise Paulus de Campos
Debora Barreto
Divoeny Julieta Cabral
Elizabeth Maria de Almeida Tezza
Floresval A. Bianchi Filho
Guilherme Augusto Soares da Silva
Humberto Luis de Deus Inácio
Jayme de Quadros Gonçalves
João Batista Machado
Joaquim Martins Junior
José Antonio Portugal
Katia Simone M. Mortari
Luis Renato Ludwig
Maria Clara T. Faigle
Maria Fatima glaner
Marilena Ribas Moritz
Marlene Rodrigues Meira
Munir Calluf
Odivonsir Antonio Frega
Oscar Dias Pimpão
Paulo Air Micoski
Ricardo Weigert Coelho
Santiago Pich
Sérgio Tadeu Meggetto
Tangrian Regina Coelho Zaninelli
Vicélia Angela Florenzano
Yara Beduschi Coelho

EX-TÉCNICOS
Álvaro Pereira de Souza
Alvino Dalabona
Atílio Cantador
Cleci Josefa Honório
Daniel Dias
Dirce Terezinha Guidek da Silva
Iara Cristina Cavassin de Oliveira
Luiz Fernando Munhoz da Rocha
Maria Lori Machado
Nelso Costa
Nubia Alves da Costa
Teresa Nancy Luppnow
Valdir Costa

DEPARTAMENTO DE         
FARMACOLOGIA

ATUAIS PROFESSORES
Aleksander R. Zampronio
Alexandra Acco
Cláudio da Cunha
Daniela A. Cabrini
Eunice Andre
Hebert A. Trebien
Helena C. S. de Assis
Janaína M. Zanoveli
Joice Maria Cunha
Juliana G Chichorro
Lia Rieck
Maria Ap. B. Frazão Vital
Maria Fernanda de Paula Werner
Masahiko Ohi
Michel Fleith Otuki
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Paulo Roberto Dalsenter
Roberto Andreatini
Roseli Boerngen Lacerda

EX-PROFESSORES
Ana Maria Soares Arruda
Ana Paula C. Guimarães
Berenice Lorenzetti
Estela Maria Arruda Munhoz
Floriano Peixoto Gomes de Sá Filho
Francisco Cersossimo
Hélio Germiniani
Hidevaldo Bueno Machado
Maria Consuelo Andrade Marques
Masahiko Ohi
Mirian Angelucci
Otton Ferraz Junior
Virgílio Augusto Fortes

ATUAIS TÉCNICOS
Ely de Fátima R. Oliveira
Gisele Guaita
Nair N. O. de Oliveira Lugo
Silvia N. C. Genari

EX-TÉCNICOS
Edison Marinho de Lima
Leo Crode Novaes
Lindacir do Rocio Nascimento
Maria Ilda Pereira

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA

ATUAIS PROFESSORES
Ana Lúcia Tararthuch
Ana Maria Caliman Filadelfi
Ana Vitória Fischer Da Silva

Anderson Joel Martino Andrade
Anete Curte Ferraz
Anita Nishiyama
Carlos Estevam Nolf Damiani
Carolina Arruda De Oliveira Freire
Claudia Maria Sallai
Fernando Mazzilli Louzada
Ilana Kassouf-Silva
Luana Fischer
Luiz Claudio Fernandes
Marcelo M. Santos Lima
Marisa Fernandes De Castilho
Ricardo Fernandez Perez
Rosalvo Tadeu Hochmüller Fogaça
Rosana Nogueira De Morais
Viviane Podocimo

EX-PROFESSORES
Alberto Orlando Da Eira Rebelo
Amauri Bettini Bartoszeck
Antenor Pamphilo Dos Santos
Ayrton Cesar Pereira
Azor De Oliveira E Cruz
Carlos Antonio Cardoso Harmath
Carlos Estevam Nolf Damiani
Chang Yang Chiang
Clotilde De Lourdes Branco Germiniani
Dulce Maria Antoniutti
Edno Alves De Souza
Eliana De Cássia Pinheiro
Floriano Peixoto Gomes De Sá Filho
Francisco Baptista Iark
Guilberto Minguetti
Hans Jakobi
Ilona Vivian Kleimann Stumpf
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João Américo De Oliveira
Jorge Karam
Manoel Lourenço Branco
Maria De Jesus Rodrigues Do Pillar
Maria Teresa Barros Schütz
Mariano De Freitas Cruzeiro
Mario De Oliveira Branco Filho
Nelly Undine Steudel Pereira
Oldemir Carlos Mangili
Osmar Martins
Paul Robert Joseph Jakobi
Pedro Carlos Da Silva Amorim
Pedro Carlos da Silva Amorim
Raquel Agibert Thomal
Renato Rizo Ventura 
Romeu Afonso Schütz
Sirlei Pereira
Wanderlei Saraiva Madruga
Yong Chiang Chang
Zelinda Assmé

ATUAIS TÉCNICOS
Dolfina Antunes Machado
Roberto Alves Guimarães 
Rogério Waenga 

EX-TÉCNICOS
Adélia Valeska 
Benvinda Fabris
Claudia Consuelo do Carmo
Deleuze Cherobin 
Denize Patrícia Moraes
José Claudio De Morais 
Luci Leni de Oliveira
Luiz Roberto Dondalski

Márcia Venzel Messias De Freitas 
Maria Betti Souza Da Costa 
Maria Celeste De Oliveira
Marlene Bonifácio De Camargo
Milton Krygienowicz 
Ruth Bach Dos Santos 
Thiago Youiti Castilho Massuda
Zenira Carneiro

DEPARTAMENTO DE GENÉTICA

ATUAIS PROFESSORES
Ana Claudia Bonatto
Angélica Beate Winter Boldt
Chirlei Glienke
Elias Karam Junior
Enilze Maria de Souza F. Ribeiro
Erasto Villa Branco Junior
Iris Hass
Ives José Sbalqueiro
João Carlos Marques Magalhães
Juarez Gabardo
Lupe Furtado-Alle
Lygia Vitória Galli-Terasawa
Maria da Graça Bicalho
Maria Luiza Petzl-Erler
Marina Isabel Mateus de Almeida
Mário Portugal Pederneiras
Marta Margarete Cestari
Nina Amália Brancia Pagnan
Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza
Roseli Wassem
Rui Fernando Pilotto
Valéria Maria Munhoz Sperandio Roxo
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Vanessa Kava-Cordeiro
EX-PROFESSORES
Arnoldo Meister Pimentel
Bento Arce-Gomez
Eleidi Alice Chautard-Freire-Maia
Elza Costa Netto Muniz 
Euclides Fontoura da Silva Junior
Francisco Antonio Marçallo
Homero de Mello Braga
Ieda Aguiar Wolter
Iglenir João Cavalli
João Bosco da Costa Azevedo
José Sebastião Cunha Fernandes
Karen Luisa Haag
Lodercio Culpi
Lúcia Regina Ribeiro
Maria Angelina Canever de Lourenço
Maria Lúcia Carneiro Vieira
Newton Freire-Maia
Remy Lessnau
Sérgio Luiz Primo Parmo

ATUAIS TÉCNICOS
Ana Luiza Mattana
Ana Paula Chiaverini
Dirce Teresina Guidek da Silva
Maria Áurea dos Santos Ribeiro
Murilo O. N. Scroccaro
Rodrigo Aluizio
Silvana Prado
Sonia Maria C. M. Costa
Waldir Antonio da Silva

EX-TÉCNICOS
Afonso Gava
Amélia Clara Olivette
Ana Maria Branza Cunha
Anilda Gomes da Silva
Cacildo Gomes
Carlos Alberto Padilha
Carmem Lúcia B. M. da Silva
Celma Baggio
Celmar Theodoro Correa de Mattos
Cirlei Pires de Meira
Elizabete Maia
Guaracira Flores da Silva
Irene Sedoski
Izolde Gaertner
Jorge Cordeiro de Souza
Levi Crissi
Luciana Marques Correa
Maicon André Wons Fernandes
Néria Amorim Maia Ehmke 
Nilce do Rocio Chiquito
Raquel Maria Vicente de Castro
Rosa Moreira
Shirley Rolim Cercal
Thais Peres Lazarim
Valdir Costa
Valéria Cristina Sallai Romero
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DEPARTAMENTO DE           
PATOLOGIA BÁSICA

ATUAIS PROFESSORES 
Adriana Frohlich Mercadante
Andrea Marques Stinghen
Bráulio Santos
Cristina Leise Bastos Monteiro
Débora Do Rocio Klisiowicz
Edilene Alcântara De Castro
Eni Picchioni Bompeixe
Giseli Klassen
Ida Chapaval Pimentel
Ida Cristina Gubert
Ilma Hiroko Higuti
José Ribeiro Dantas Filho
José Vicente Teixeira Pinto
Juliana Ferreira De Moura
Karin Braun Prado
Larissa Magalhães Alvarenga
Larissa Reifur
Lia Sumie Nakao
Lucy Ono
Luiz Felipe Caron
Magda Clara Vieira Da Costa Ribeiro
Márcia Kiyoe Shimada
Márcia Regina Beux
Maria Aparecida Cassilha Zawadneak
Nizan Pereira Almeida
Patrícia Do Rocio Dalzoto
Rosangela Clara Paulino
Silvio Marques Zanata
Teresa Cristina César Ogliari
Vânia Aparecida Vicente

EX-PROFESSORES
Adriana Oliveira Costa
Agenor Marquez Vieira
Ana Carime Saad
Ana Leuch Lozovei
Antonio Mario Borba
Antonio Pádua G. Da Silva
Arnaldo Laporte
Ary Ravaglio Cunha
Azizi Elias
Braz De Freitas Fernandes
Eglé Therezinha Busetti 
Elma Nubia Suassuna De Oliveira
Emilio Leão De Mattos Sounis
Ennio Luz
Evaldo Benedito De Oliveira
Fernão Aciolly Rodrigues Da Costa
Gastão Silva
Henrique Lerner
Irene Mikoszewska
Izabel Galarda
João Carlos Estrazulas
João Xavier Vianna
José Fillus Neto
José Francisco G. Warth
José Maria Munhoz Da Rocha
Julio Cezar Torres De Almeida
Lucia De Fatima Amorim Poy
Márcia Costa Itiberê Da Cunha
Maria Luiza Pilotto Santos Lima
Mario De Oliveira Branco Filho
Marita Maciel Moreira Blaskowski,
Milton Carneiro Filho
Milton Giovannoni
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Milton Miro Vernalha
Nei Ferreira De Camargo Neto
Paulo Moreno Bergoc
Renato George Gambin Ferreira Garcia
Ronald Pereira Da Silva
Rosângela Maria Azevedo De Bassi
Ruy Santos
Setuko Masunari
Suzilene M. De Oliveira Souza
Vanete Thomaz Soccol
Yasuyoshi Hayashi

ATUAIS TÉCNICOS
Eliana Maura Leite
Fabio Gaio Chimentão
Izabel Joana de Lima
Jason Lee Furuie
Luciana Marques Correa
Luciane Mara Hennig
Manoel Felipe Figueiredo

EX-TÉCNICOS
Adão Vaz Da Silva
Ana Maria Fernandes De Lima
Artur Vidal Andrade
Carlos Roberto Mateus Dos Santos
Cirlei Pires De Meira
Clotilde Hadas
Elfi Maria Hadas Dos Santos
Evelin Ribeiro De Souza Balbo
Felix Penkal
Francisca De Jesus Guimarães
Francisco Renisz
Irene Sedoski
Josefina Galo Ribeiro

Julia Crode
Jurema De Oliveira
Lauro Novak
Leonor Souza Fagundes
Luiz Fernando Munhoz Da Rocha
Marcus Vinicius Sass Toloto
Margareth Rodrigues Zanon
Otilia Kichijanoski Bento
Rosa Lopes De Camargo
Safira Fumaneri Hoffmann
Vera Lucia Do Rocio De Oliveira

DEPARTAMENTO DE           
ZOOLOGIA

ATUAIS PROFESSORES
Cibele Stramare Ribeiro-Costa
Cláudio José Barros De Carvalho
Emygdio Leite De Araújo Monteiro Filho
Fernando De Camargo Passos 
Gabriel Augusto Rodrigues De Melo
Germano Henrique Rosado Neto
Keti Maria Rocha Zanol
Lúcia Massutti De Almeida
Luciane Marinoni
Luis Amilton Foerster
Márcio Roberto Pie
Marcos Soares Barbeitos
Maria Angélica Haddad
Maria Christina De Almeida
Mário Antônio Navarro Da Silva
Mauricio Osvaldo Moura
Mirna Martins Casagrande
Paulo De Tarso Da Cunha Chaves
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Rodney Ramiro Cavichioli
Rodrigo dos Santos Machado Feitosa
Rosana Moreira Da Rocha
Setuko Masunari
Walter Antônio Pereira Boeger

EX-PROFESSORES 
Albino Morimasa Sakakibara
Armando Antunes De Almeida
Arno Blankensteyn
Benedito Baptista Dos Santos
Bernadete Maria Delourdes Lucas De Oliveira
Danuncia Urban
Dilma Solange Napp
Fernão A. R. Da Costa
Fioravante Giacomel
Graci Maria Fernandes Oliveira
Hans Jakobi
Isabel Takeko Takamura
Jayme De Loyola E Silva
José Carlos Gabardo
José Marcelo Rocha Aranha
Maria De Lourdes Pereira Esper
Miguel Antônio Loyola Da Rocha
Milton Miró Vernalha
Monir Rangel Kattar
Olaf Hermann Hendrik Mielke
Omar Crivellaro
Paulo Santos Lima
Pe. Jesus Santiago Moure
Pedro Miguel Martinez Arbizu
Plinio Romanó Júnior
Renato Contin Marinoni
Ronald Pereira Da Silva
Rudolf Bruno Lange

Sebastião Laroca
Sônia Maria Noemberg Lázzari
Tagea Kristina Björnberg
Vinalto Graf
Walmir Esper
Zundir José Buzzi

ATUAIS TÉCNICOS
Denise Guimarães Julião Weldt
Jefferson Nitsche Krüger
Keli Cristiane Correia Morais
Maicon André Wons Fernandes
Paula Aparecida Federiche Borges Bassi
Sidney Robert Ferreira dos Santos
Vitor Antonio Nardino

EX-TÉCNICOS
Adriana Serenato De Souza
Alessandra Cristina Soares Dos Santos
Ana Maria Tórtora
Cesar Augusto De Paula
Claudionor Elias
Elinor Do Rocio Ladaniwski Gorin
Francisco Gerber
João Cubas Martins
José De Lima Santos
Lecor Augusto Correa Lima
Leocádia Konkel Babbar
Luis Bosco Azevedo 
Marcos Antonio Inacio Duarte
Maria Da Luz Guarise Malgueiro
Marilina Aparecida Gionédis
Meri Do Rocio Ribeiro Wowk
Nahir Bonkoski Albert
Natália Gehrke
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Norma De Fátima Cordeiro
Osmarina Moraes Forte
Raquel Maria Vicente De Castro
Rosecler Valentim
Saturnino Silva
Takashi Dairiki
Teresa Teixeira De Britto
Tereza Nanci Loppnow
Vera Maria Adélio
Waldir Antonio Da Silva

PÓS-GRADUAÇÃO EM       
BIOLOGIA CELULAR

COORDENADOR 
Edvaldo da Silva Trindade

VICE-COORDENADOR 
Marco Antonio Ferreira Randi

EX-COORDENADORES 
Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro
Carolina Arruda de Oliveira Freire
Célia Regina Cavichiolo Franco
Ricardo Fernandez Perez
Silvio Sanches Veiga
Waldemiro Gremski
Maria Célia Jamur
Orlando Teodoro de Freitas
Milton Miró Vernalha

EX-VICE-COORDENADORES 
Carolina Arruda de Oliveira Freire
Cloris Ditzel Faraco
Silvio Marques Zanata

Andrea Senff Ribeiro
Fernando Mazzilli Louzada
Edith Susana Elizabeth Fanta
Marcia Helena Mendonça
Ari Leon Jurkiewcz

ATUAL TÉCNICO
Marlene Bonifácio de Camargo

EX-TÉCNICO
Elinor do Rocio Ladanivzki Gorin

PÓS-GRADUAÇÃO EM         
CIÊNCIAS BIOQUÍMICA

COORDENADOR 
Silvia Maria Suter Correia Cadena

VICE-COORDENADOR 
Emanuel Maltempi de Souza

EX-COORDENADORES 
Aguinaldo José do Nascimento
Alceu Schwab
Annibal Campello
Dea Amaral Ferreira do Amaral
Fabio de Oliveira Pedrosa
Fany Reicher
Glaci Terezinha Zancan
Leda Satie Chubatsu
Marcello Iacomini
Maria Benigna Martinelli de Oliveira
Miguel Daniel Noseda

EX-VICE-COORDENADORES 
Fany Reicher
Leda Satie Chubatsu
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Miguel Daniel Noseda
Leonardo Magalhães Cruz
Silvia Maria Suter Correira Cadena

ATUAL TÉCNICO
Irene Luzia Forghieri Rosa

EX-TÉCNICO
Marilza Doroti Lamour

PÓS-GRADUAÇÃO EM        
BOTÂNICA

COORDENADOR 
Eric de Camargo Smidt

VICE-COORDENADOR 
Cleusa Bona

EX-COORDENADORES 
Cleusa Bona
Élide Pereira dos Santos
Maria Regina Torres Boeger
Sionara Eliasaro
Thelma Alvim Veiga Ludwig

EX-VICE-COORDENADORES 
Marguerite Germaine Ghislaine Quoirin
Paulo Henrique Labiak Evangelista
Sionara Eliasaro
Thelma Alvim Veiga Ludwig

ATUAL TÉCNICO
Lucimara Berreza de Moraes Albuquerque

EX-TÉCNICOS
Elizabeth França
Elizabeth Regina Xisto
José Carlos Teixeira da Silva

PÓS-GRADUAÇÃO EM      
ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

COORDENADOR 
Maria Regina Torres Boeger

VICE-COORDENADOR 
Valéria Cunha Muschner

EX-COORDENADORES 
Lucélia Donatti
Rosana Moreira da Rocha
Valéria Cuna Muschner

EX-VICE-COORDENADORES 
Flávia Sant´Anna Rios
Marta Margarete Cestari
Maurício Osvaldo Moura

ATUAIS TÉCNICOS
Tereza Nanci Loppnow (sênior)
Valéria Cristina Sallai Romeiro

EX-TÉCNICO
Marli Terezinha Américo

PÓS-GRADUAÇÃO EM      
EDUCAÇÃO FÍSICA

COORDENADOR 
Joice Mara Facco Stefanello

VICE-COORDENADOR 
Paulo Cesar Barauce Bento

EX-COORDENADORES 
André Luiz Felix Rodacki
Neiva Leite
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Joice Mara Facco Stefanello
Maria Gisele dos Santos

EX-VICE-COORDENADORES 
André Luiz Felix Rodacki
André Mendes Capraro
Iverson Ladewig
Joice Mara Facco Stefanello
Neiva Leite

ATUAIS TÉCNICOS
Rodrigo Waki
Vera Maria Adélio

EX-TÉCNICOS
Daniel Dias
Tereza Nanci Loppnow (sênior)

PÓS-GRADUAÇÃO EM        
ENTOMOLOGIA

COORDENADOR 
Mario Antonio Navarro da Silva

VICE-COORDENADOR 
Claudio José Barros de Carvalho

EX-COORDENADORES 
Albino Morimasa Sakakibara
Claudio José barros de Carvalho
Gabriel Augusto Rodrigues de Melo
Lucia Massutti de Almeida
Luciane Marinoni
Mario Antonio Navarro da Silva
Pe. Jesus Santiago Moure
Sonia Maria Noemberg Lázzari
Zundir José Buzzi

EX-VICE-COORDENADORES 
Cibele Stramare Ribeiro Costa
Claudio José Barros de Carvalho
Gabriel Augusto Rodrigues de Melo
Luciane Marinoni
Marcio Roberto Pie
Mario Antonio Navarro da Silva

ATUAL TÉCNICO
Jorge Luis Silveira Dos Santos

PÓS-GRADUAÇÃO EM       
FARMACOLOGIA

COORDENADOR 
 Alexandra Acco

VICE-COORDENADOR 
Juliana Geremias Chichorro

EX-COORDENADORES 
Daniela de Almeida Cabrini
Helena Cristina da Silva de Assis
Maria Consuelo Andrade Marques
Paulo Roberto Dalsenter
Roberto Andreatini

EX-VICE-COORDENADORES 
Alexandra acco
Daniela de Almeida Cabrini
Helena Cristina da Silva de Assis
Paulo Roberto Dalsenter
Roberto Andreatini

ATUAL TÉCNICO
Patricia Pott
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Márcia Dalledone Siqueira 

EX-TÉCNICOS
Alessandra Lemes
Erich Gustav Schleder

PÓS-GRADUAÇÃO EM          
FISIOLOGIA

COORDENADOR 
Ricardo Fernandes Perez

VICE-COORDENADOR 
Carolina Arruda de Oliveira Freire

EX-COORDENADORES 
Ricardo Fernandes Perez

EX-VICE-COORDENADORES 
Carolina Arruda de Oliveira Freire

ATUAL TÉCNICO
Roberto Alves Guimarães

EX-TÉCNICO
Denize Patricia Moraes

PÓS-GRADUAÇÃO EM        
GENÉTICA

COORDENADOR 
Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza

VICE-COORDENADOR 
Enilze Maria de Souza Fonseca Ribeiro

EX-COORDENADORES 
Chirlei Glienke de Blanco
José Sebastião Cunha Fernandes

Lodercio Culpi
Maria Luiza Petzl Erler
Marta Margarete Cestari

EX-VICE-COORDENADORES 
Chirlei Glienke de Blanco
Enilze Maria de Souza Fonseca Ribeiro
Maria da Graça Bicalho de Lacerda
Marta Margarete Cestari
Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza

ATUAL TÉCNICO
Murilo Odilon Nichele Scroccaro

EX-TÉCNICOS
Adelia Valeska de Castro David
Carlos Padilha
Luciana Marques
Marli Terezinha Américo

PÓS-GRADUAÇÃO EM MICRO-
BIOLOGIA, PARASITOLOGIA E 
PATOLOGIA 

COORDENADOR 
Vania Aparecida Vicente

VICE-COORDENADOR 
Andrea Emilia Marques Stinghen

EX-COORDENADORES 
Edilene Alcantara de Castro
Giseli Klassen
Vanete Thomaz Soccol
Vania Aparecida Vicente
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EX-VICE-COORDENADORES 
Andrea Emilia Marques Stinghen
Giseli Klassen
José Ederaldo Queiroz Telles

ATUAL TÉCNICO
Luciana Marques Correa

EX-TÉCNICO
Arlete Elfrida Matoso Nitsche

PÓS-GRADUAÇÃO EM         
ZOOLOGIA

COORDENADOR 
Maria Angelica Haddad

VICE-COORDENADOR 
Emygdio Leite de Araújo Monteiro

EX-COORDENADORES 
Emygdio Leite de Araújo Monteiro
Fernando de Camargo Passos
Luis Amilton Foerster
Maria Angelica Haddad
Setuko Masunari

EX-VICE-COORDENADORES 
Emygdio Leite de Araujo Monteiro
Luis Amilton Foerster
Marco Fabio Maia Correa
Maria Angélica Haddad

ATUAL TÉCNICO
Daniel Dias

EX-TÉCNICO
Vera Maria Adelio
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