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A doutoranda Cintia de Lourdes Nahhas Rodacki, do os autores vencedores do Prêmio Capes de Tese que apre-

Programa de Pós Graduação em Educação Física da sentarem à instituição uma vídeo-aula com duração de 20 a 30 

UFPR, recebeu o Prêmio Capes de Tese 2013 na área de minutos, em CD ou DVD, destinada a estudantes de ensino 

Educação Física. A tese vencedora, intitulada “Efeito da médio, abordando, de forma apropriada a tal nível educacio-

atividade física associada à suplementação de óleo de nal, o tema da tese de doutorado.  

peixe sobre a resposta neuromuscular e imunitária 

de idosas”, foi orientada por Luiz Claudio 

Fernandes, professor do Programa. A tese de Cintia 

foi a única do Estado do Paraná a receber o prêmio 

e umas das sete contempladas do Sul do Brasil.

O Prêmio Capes de Tese foi instituído no ano de 

2005, com objetivo de outorgar distinção às melho-

res teses de doutorado defendidas e aprovadas nos 

cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

São considerados na seleção os quesitos originali-

dade, inovação e qualidade. Os autores das teses 

recebem certificado, medalha e bolsa de pós-

doutorado no país por um ano. Já os orientadores 

recebem certificado e auxílio equivalente a uma 

participação em congresso no país.

As teses vencedoras concorrem ao Grande Prêmio 

Capes, que ocorrerá no dia 10 de dezembro de 

2013, em Brasilia. Concorrerão ao Grande Prêmio 

Estudante do SCB vence o Prêmio 
Capes de Tese na área de Educação Física

Professor da UFPR recebe Prêmio Internacional de 
Melhor Tese Publicada em 2012

de Besouros. O prêmio intitulado “Jean Entomologia da UFPR foi orientado pela 

Theodore Lacordaire” é uma iniciativa Profa. Cibele Stramare Ribeiro-Costa, do 

da “The Coleopterists Society” Departamento de Zoologia, e co-

(sociedade de pes-quisadores em orientado pelo Dr. Alfred Newton do Field 

besouros da ordem Coleoptera). Museum of Natural History - FMNH, em 

O prêmio será entregue ao professor Chicago, EUA. 

durante o Simpósio desta Sociedade O prêmio “Jean Theodore Lacordaire” foi 

que acontecerá no próximo dia 12 de criado em 1994. Na ocasião, a Profª 

novembro, em Austin no Texas, EUA, Dilma Solange Napp, também da UFPR 

durante a Reunião Anual da e do mesmo Programa de Pós-

Sociedade Entomológica Americana graduação, foi a contemplada. Dezoito 
O professor Edilson Caron, do Setor “The Entomological Society of America – anos depois, o prêmio volta para o Brasil, 
Palotina da UFPR, receberá o prêmio de ESA” que reúne mais de três mil o que demonstra a continuação da 
melhor Tese de Doutorado publicada participantes. O trabalho desenvolvido no excelência na pesquisa produzida pela 
em 2012, na área da Biologia e Evolução programa de Pós-graduação em UFPR.

Prof. Edilson Caron, que receberá o prêmio Jean Theodore 
Larcodaire

Foto: Arquivo Pessoal

Prof. Luiz Claudio Fernandes acompanhado de Cintia de Lourdes Nahhas Rodacki, que recebeu o 
prêmio Capes de Tese.

Foto: ASPEC



Vagas do Curso de Fisioterapia serão 
preenchidas pelo Sisu

O curso de fisioterapia da UFPR será ofertado 
 a partir de 2014.  As 50 vagas 

disponíveis serão preenchidas por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), ao invés do vestibular 
tradicional. Os candidatos terão que participar do Enem e 
na sequência, inscrever-se no Sisu. As inscrições para o 
Enem 2013 já se encerraram, mas quem participou do 
exame em 2012 pode se inscrever. Mais informações 
podem ser obtidas no site  

no Setor de 
Ciências Biológicas

 www.mec.gov.br/sisu.
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Seminário em Botânica está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o IV Seminário em Botânica, um evento 

anual do programa de Pós Graduação em Botânica da Universidade Federal 

do Paraná (PPG-Bot), onde são apresentadas palestras de pesquisadores e 

alunos de mestrado, além de pesquisadores externos ao programa. O evento 

acontece nos dias 21 e 22 de novembro, com  minicursos voltados para 

alunos da graduação e apresentação de painéis.

O principal objetivo do Seminário é divulgar os projetos desenvolvidos e 

pesquisas recentes realizadas nas diversas áreas da Botânica, além de dar 

oportunidade à comunidade acadêmica para conhecer as atividades 

desenvolvidas na área, a estrutura e corpo docente do programa.

Neste ano a semana de seminários da botânica permitirá que os inscritos 

apresentem seus trabalhos e submetam resumos. Será aceito apenas um 

resumo por participante, que deve estar obrigatoriamente inscrito no evento.

Faça sua inscrição IV Seminário em Botânica através do link:  
Confira mais detalhes sobre a programação do evento na pagina do facebook do 
seminário, no link 

http://goo.gl/BpQh15.

http://goo.gl/n6zXyQ.
Saiba mais

Aluna destaca-se no Prêmio IEL 
de Estágio 2013

melhores iniciativas de 
empresas  na área de 
estágio, que permitam ao 
aluno um desenvolvimento 
pessoal e profissional e, ao 
mesmo tempo, primem 
pelo empreendedorismo e 
a inovação.
Gabriela, que é orientada 
pela professora Simone 
Rechia, destacou-se pelo 

A aluna Gabriela Cardoso Ma- trabalho que realiza na Escola de 
chado, do curso de Educação Natação Amaral, onde atende 
Física, obteve a segunda coloca- crianças de três meses a quatro 
ção na categoria “Empresas de anos. O trabalho de Gabriela alia o 
pequeno porte” no Prêmio IEL de lúdico às ferramentas de aprendiza-
Estágio 2013, em solenidade que gem e, assim, adapta-se melhor à 
ocorreu no dia 12 de setembro. A faixa etária e às necessidades de 
premiação visa reconhecer as seu público. 

A aluna Gabriela Cardoso Machado (dir.) exibe o prêmio 
ao lado da professora orientadora Simone Rechia. Foto: 
Divulgação

PPG Ecologia com 
inscrições abertas 

para mestrado e 
doutorado na 

próxima semana
As inscrições para as seleções de mestrado e 
doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Ecologia e Conservação ocorrerão entre 
os dias 15/10 e 15/11/2013. 
São 24 vagas para mestrado e 15 para 
doutorado nas três linhas de pesquisa do 
programa:  Ecologia de Populações e 
Comunidades; Conservação; Ecotoxicologia 
e Qualidade Ambiental.
Mais informações estão disponíveis no 
edital do concurso que está acessível no site  
http://www.prppg.ufpr.br:8080/ecologia
/selecao
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