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PPG - Zoologia homenageia 
profissionais e alunos 

ASPEC 
entrevista 

Prof. Murilo 
Meneses

Na tarde do último dia 07 de agosto, o 

Programa de Pós-Graduação em 

Zoologia promoveu uma homenagem a 

pessoas que foram importantes na 

trajetória de quase 40 anos do programa 

na UFPR, como parte dos eventos da 

Semana do Doutorando.

 “É uma imensa alegria para nós e este é o 

momento propício para o programa 

lembrar das pessoas que já passaram nos 

quase 40 anos de curso. Muitos profissio-

nais hoje enfrentam outros desafios, mas 

a história não pode ser esquecida”, revela 
a descoberta do entendimento sobre os a Professora Maria Angélica Haddad, 
invertebrados. coordenadora do PPG-Zoo.
O professor Albino Morimasa Sakakibara Foram entregues placas para pessoas de 
recebeu a homenagem pela sua contribui-destaque, como a servidora Vera Maria 
ção em 38 anos de participação do progra-Adelio, que atuou como Secretária da Pós-
ma. Por fim, o Professor Jayme de Loyola e Graduação durante 21 anos. Os alunos 
Silva, acompanhado dos seus familiares, Sandra Ludwig e Diones Krinski tiveram 
recebeu o reconhecimento como criador e relevância no trabalho de representação 
implantador da Pós-Graduação em discente, auxiliando na elaboração do 
Zoologia na UFPR.  A importância de cada regimento e por esta razão também foram 
um, independente de sua função é desta-homenageados.
cada pela coordenadora. “Como primeira Houve também uma homenagem especial 
aluna, da primeira turma, posso dizer que para Maria Aparecida Pereira dos Santos, 
são incontáveis as contribuições de todos ex-funcionária responsável pela limpeza 
estes profissionais”, explica Maria dos laboratórios, que com seu bom humor e 
Angélica.disposição contribuiu durante vários anos 

para o Programa de Pós-Graduação.

O Prof. Walter Boeger, representado 

pela aluna Sandra Ludwig, recebeu 

uma placa em reconhecimento pelo 

seu trabalho em mais de vinte anos 

na disciplina de invertebrados.  A 

estudante leu um texto para os 

presentes com as palavras do 

professor ausente. Na carta, Boeger 

destaca a reinterpretação do conhe-

cimento pré-existente e a alegria de 

ver nascer nos alunos a curiosidade e 

No último mês de junho, o Prof. 
Murilo Sousa de Meneses, do 
Departamento de Anatomia, 
concedeu uma entrevista à 
ASPEC nos estúdios da UFPR TV. 
Durante a conversa, Murilo 
contou detalhes de sua vida: a 
experiência de ter sido o 
primeiro colocado no Vesti-
bular de Medicina na UFPR, o 
mestrado e doutorado na 
França, além da trajetória no 
Departamento de Anatomia e 
no Instituto de Neurologia de 
Curitiba, do qual é um dos 
fundadores. O docente relata 
ainda sobre as suas publicações 
que são referência para estu-
dantes de medicina. A matéria 
impressa está publicada no 
Biohoje nº04 e a versão em 
vídeo pode ser visualizada .

Prof. Murilo nos estúdios da UFPR - TV. 
Foto: ASPEC

aqui

Prof. Jayme Loyola e esposa acompanham a 
homenagem realizada no Anfiteatro 10. Foto: ASPEC

Profª Setuko Masunari, Maria Angélica Haddad 
e a estudante Sandra Ludwig entregam as placas 

aos homenageados. Foto: ASPEC

Profª 

http://www.youtube.com/watch?v=TFIFQpZMKjI
http://www.youtube.com/watch?v=TFIFQpZMKjI


Palestra traz os riscos do uso da talidomida
mentais. Esta restrição é relacionada ao abuso da medicação, uma 
vez que, se usado em mulheres grávidas, pode causar má formação 
do feto, num processo chamado de teratogênese.
Isabela trouxe um artigo publicado pela BBC de uma criança de cinco 
anos, cujo pai usava talidomida e misturou a medicação com a da 
mãe. Ela fazia uso de paracetamol sem receita médica e diz ter 
confundido os comprimidos. A mãe alega que o médico não tinha 
avisado sobre a proibição. O Prof. Herbert completa a informação da 
aluna, pois muitas vezes as pessoas recomendam a medicação e 
repassam o medicamento em uso para outra pessoa. “É essencial-
mente um problema cultural, pois as pessoas querem ajudar, a 
pessoa se sente bem, mas desconhece os efeitos colaterais” 
confirma o docente.
A aluna explica pelo seu próprio exemplo a importância do módulo 
temático. “Eu mesma tinha dúvidas a respeito do uso da Talidomida. 
Antes de elaborar a palestra eu achava que a substância tinha sido 
abolida”.O Programa de Extensão Riscos da Automedicação promoveu na 
Para finalizar, Isabela Maba trouxe uma analogia que cabe perfeita-última quinta-feira dia 08, uma palestra sobre os riscos do uso do 
mente “Não pensamos em banir os carros, sabemos que devemos medicamento talidomida. Chamada de módulo temático, a apresen-
educar as pessoas para dirigir com responsabilidade. O mesmo caso tação serve para os alunos do projeto se familiarizarem com os temas 
se aplica à medicação. Não é necessário abolir a talidomida, basta a das palestras a serem realizadas junto ao público externo. O progra-
educação para o uso consciente”, afirma.ma é coordenado pelo Prof. Herbert Arlindo Trebien, do 
O programa Riscos da Automedicação existe há mais de 20 anos e Departamento de Farmacologia.
atua na conscientização da comunidade quanto aos riscos da A aluna Isabella Maba, do 7º período de Biomedicina, fez uma pesquisa 
automedicação. Esse contato com o público se dá através de peças sobre o tema e expôs aos participantes os mecanismos, a comercializa-
de teatro, pesquisas, palestras e oficinas em escolas, empresas, ção e o risco do uso indiscriminado da Talidomida. A substância é usada 
postos de saúde, igrejas e outros locais de grande concentração de como antiemético, ou seja, para o alívio de sintomas relacionados ao 
pessoas. enjôo e também como medicamento auxiliar no tratamento da 
Nas próximas Edições do Bionews você confere mais detalhes sobre hanseníase, atuando como antiinflamatório.
o Programa de Extensão Riscos da Automedicação. Não perca!No Brasil, a talidomida só é distribuída dentro de programas governa-

O PPGECO terá uma semana comemorati- Nos dias 20, 21 e 22, o X Simpósio 
va entre os dias 19 e 22 de agosto com a apresentará os projetos dos alunos e os 
realização de um evento especial em últimos resultados obtidos. 
razão dos 10 anos do programa e a Para participar do simpósio, os interessa-
realização do Simpósio Anual, que chega à dos devem realizar sua inscrição no dia 19 
sua décima edição neste ano. das 8h30 às 11h. “Todo o evento vai ser um 
O evento comemorativo será no dia 19/08 momento muito importante não só para o 
a partir das 9h30min. Serão realizadas Programa, mas também para nosso Setor, 
palestras, mesas-redondas e, por último, a pois poderemos mostrar a realidade do 
Profª Márcia M. Marques, do Depar- curso e suas aplicações para diversas 
tamento de Botânica, primeira coordena- áreas”, afirma a prof. Maria Regina Boeger, 
dora do programa, contará a história fará atual coordenadora do PPGECO.
uma análise do crescimento do Programa Confira a programação completa no site 
dentro do Setor de Ciências Biológicas. do evento, disponível .aqui

A partir desta semana a rede WI-FI come-

çou a funcionar no Setor de Ciências 

Biológicas. Para acessá-la, o usuário deve 

conectar-se à rede utilizando como login 

seu e-mail UFPR e a respectiva senha. 

Aqueles que não possuem e-mail da 

Universidade devem cadastrar um endere-

ço de e-mail através do site 
 

A seção de informática informa que durante 

esta semana todos os outros pontos de 

acesso serão bloqueados, para que seja 

utilizado exclusivamente o da UFPR.

www.intranet.ufpr.br.
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+ Envie sugestões e notícias para a redação. 

Colaborações são bem-vindas e podem ser enviadas à ASPEC por suas formas de contato

Programa de Pós-Graduação em 
Ecologia comemora 10 anos e 

realiza Simpósio 

Rede WI-FI começa a 
funcionar no SCB

http://xsimposioecologia.wordpress.com/
https://www.intranet.ufpr.br/intranet//public/principal.action
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