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PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA E DA BIOLOGIA

     Para o profissional de Educação Física a atividade física compreende a tota-
lidade de movimentos corporais exercitados no contexto de diversas práticas, 
podendo ser realizadas em qualquer local apropriado para tal. 
    Desde a regulamentação da profissão, que ocorreu em 01 de setembro de 1998, 
a valorização do profissional de Educação Física foi ampliada. Atualmente, além 
de atuar na área de educação e esportes, o profissional também está presente 
nas áreas de saúde como um pesquisador e defensor da vida saudável, desem-
penhando o papel de conscientizador dos benefícios do cuidado com o corpo.

Nesta semana, duas categorias profissionais que são formadas aqui no Setor de Ciências Biológicas são homenageadas: a 
dos Biólogos e a dos Educadores Físicos. Parabéns a estes profissionais, que com dedicação e trabalho, contribuem para 
um mundo mais saudável e sustentável!

      O dia do Biólogo é comemorado no dia 03 de setembro, em função da regula-
mentação da profissão no Brasil, que ocorreu há 38 anos. O Biólogo estuda a vida 
em suas diferentes formas de expressão, desde sua origem, evolução, até o final 
do seu ciclo de existência. Além disso, analisa e monitora espécies e os fatores do 
meio ambiente que se relacionam com os seres vivos. A profissão do Biólogo pode 
ser considerada uma das mais importantes, pois é por meio dela que compreen-
demos nossa existência e zelamos pelo cuidado com o planeta.

BIÓLOGO

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Esperamos que esta coluna perma-
neça atualizada independente da 
gestão do CA, visto que ela será um 
veiculo pioneiro de comunicação 
com os leitores do Setor de Ciências 
Biológicas.

demais assuntos estudantis, levando 
em consideração que uma relação 
sadia entre docentes e discentes 
é fundamental para o bem estar 
setorial e acadêmico do curso.
    O “Espaço CAEB” terá uma pos-
tagem nova na primeira edição de 
cada mês do Bionews. Planejamos 
em manter os professores e téc-
nicos informados com os feitios da 
nossa gestão, assim como os futuros 
projetos da mesma. Dessa forma, 
os leitores do Bionews estarão por 
dentro de como o CA está sendo 
administrado, e também o uso que 
se esta fazendo de seu espaço físico.     

É com prazer que o Centro Aca-
dêmico de Estudos Biológicos 

(CAEB) anuncia a coluna do “Espaço 
CAEB” no Bionews. Será uma coluna 
mensal escrita e administrada pelo 
Centro Acadêmico dos estudantes 
de Ciências Biológicas. Este projeto 
da atual gestão Ação tem o intuito 
de aprimorar e valorizar a comuni-
cação e divulgação de informações 
com a comunidade docente. Hoje 
é possível ver uma relação distan-
te entre o CAEB e os docentes do 
curso, o que pode abrir espaço para 
a circulação de boatos e informações 
equivocadas sobre a gestão do CA e 
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Inscrições e mais informações sobre os eventos estão disponíveis no link
 https://jornadafisio2017.wixsite.com/ufpr.

CONHEÇA O NOVO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA

Marcelo Pedrosa é o mais novo 
professor do Departamento de 

Botânica. Mineiro de Teófilo Otoni, 
Marcelo é formado em Ciências Bio-
lógicas pela Universidade Federal de 
Lavras (UFLA). Seu interesse sobre 
a biologia vem desde os estudos no 
ensino médio, sob influência de seu 
professor durante o colegial.
    Depois de experimentar várias áre-
as no decorrer da faculdade, como 
ecologia, citogenética e até um está-
gio no Projeto Tamar, Pedrosa relata 
que se encontrou na ecofisiologia. 
“Eu me encontrei dentro da botânica, 
na bioquímica de plantas, que é com 
o que trabalho até hoje”.  
   Além de Mestre pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), pos-
sui dois doutorados, um na mesma 
universidade em que se formou, a 
UFLA, e outro na Université du Qué-
bec à Montréal, no Canadá. Há dois 
anos retornou ao Brasil para reali-

zar o Pós-doutorado na UFMG, onde 
também ministrou aulas como pro-
fessor substituto, na disciplina de 
anatomia vegetal. 
    No Setor de Ciências Biológicas da 
UFPR, Marcelo já está lecionando na 
disciplina de Morfologia, para o cur-
so de Agronomia. As expectativas do 

novo professor são grandes, apesar 
de ainda estar em fase de adaptação 
com a cidade. “Quero me estabelecer 
na minha área que é a bioquímica de 
plantas e toxicologia, e também ofer-
tar disciplinas optativas nesse senti-
do para os alunos”, revela. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 12ªJORNADA DE FISIOTERAPIA

Nos dias 09 e 10 de outubro ocor-
rerá a XII Jornada Acadêmica de Fi-
sioterapia da UFPR, em conjunto com 
a IV Mostra de Trabalhos Científicos. 
O tema deste ano é “Integralidade do 
Cuidado: Ouvir para Intervir”.

O evento contará com palestras e 
mesas redondas de profissionais da 
saúde, além da apresentação de tra-
balhos, com o objetivo de promover 
a multidisciplinaridade. Os responsá-
veis pela organização são os mem-
bros do Centro Acadêmico de Fisio-

terapia (CAFIS). 
Os estudantes e profissionais 

podem se inscrever pelo site para 
três modalidades: Ouvinte, para ter 
acesso às palestras, Trabalho Cientí-
fico, para apresentar projetos, e Mi-
nicursos, para participar de um dos 
minicursos oferecidos. O custo de 
participação no evento é de doações, 
conforme a categoria em que será 
inscrito, que serão destinadas a ins-
tituições beneficentes. 

Marcelo iniciou suas atividades na UFPR no último mês de agosto. Foto - ASPEC


