
os Regionais de Educação 
(NRE). No dia da avaliação 
serão adotadas normas rí-
gidas de prevenção da Co-
vid-19, seguindo protocolo da 
empresa que organiza a pro-
va e as determinações sanitá-
rias da Secretaria de Estado 
da Saúde.
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Pesquisadores das universidades estaduais estão entre 
os melhores do mundo

São 17 pesquisadores da UEM, UEL, UEPG e Unicentro indicados em estudo publicado pelo periódico PLOS Biology Journal. Levantamento é feito 
por autores vinculados à Universidade de Stanford (EUA), à Inteligência em Pesquisa da Elsevier (Holanda) e à SciTech Strategies (EUA).

 Dezessete pes-
quisadores das univer-
sidades estaduais do 
Paraná estão entre os 
principais cientistas do 
mundo na área das Ciên-
cias Biológicas, segundo 
estudo publicado pelo 
periódico PLOS Biology 
Journal. A revista é res-
ponsável por reunir pes-
quisas e levantamentos 
importantes da área.
 Aparecem na 
classificação oito pesqui-
sadores da Universida-
de Estadual de Maringá 
(UEM), cinco da Univer-
sidade Estadual de Lon-
drina (UEL), três da Uni-
versidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) e 
um da Universidade Es-
tadual do Centro-Oeste 

(Unicentro).
 O levantamento, 
elaborado por autores 
vinculados à Universida-
de de Stanford (EUA), à 
Inteligência em Pesqui-
sa da Elsevier (Holanda) 
e à SciTech Strategies 
(EUA), analisa o desem-
penho científico no ano 
de 2019.
 Os pesquisado-
res receberam notas nos 
quesitos: artigos publi-
cados, citações recebi-
das em 2019, posição 
mundial e nacional do 
pesquisador na subárea 
em que atua. No total, 
foram classificados 853 
brasileiros vinculados a 
universidades federais, 
estaduais, institutos de 
pesquisa, fundações e 

universidades privadas.
 “Ficamos felizes 
em ver o reconhecimen-
to internacional dos pes-
quisadores das nossas 
universidades, que se 
dedicam constantemen-
te a novas descobertas 
e em soluções para o 
Paraná”, disse o supe-
rintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Su-
perior, Aldo Bona.
 P E S Q U I S A -
DORES - Na UEM, os 
cientistas que aparecem 
na classificação são o 
docente voluntário no 
Programa de Pós-Gra-
duação em Ecologia de 
Ambientes Aquáticos 
Continentais, Angelo An-
tonio Agostinho; o pro-
fessor do departamento 

de Odontologia, Mauricio 
Guimaraes Araujo; o pro-
fessor do departamento 
de Farmácia, Marcos 
Luciano Bruschi e o pro-
fessor do departamento 
de Matemática, Marcelo 
Moreira Cavalcanti.
 Também apa-
recem na lista o pós-
doutorado no Programa 
de Pós-Graduação em 
Química, Andre Luiz Ca-
zetta; o professor do de-
partamento de Ciências 
Básicas da Saúde, Be-
nedito Prado Dias Filho; 
o professor do Programa 
de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas, Cel-
so Vataru Nakamura, e 
o docente voluntário do 
Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência de 
Alimentos, Jesui Vergilio 
Visentainer.
 De acordo com o 
reitor da UEM, Júlio Cé-
sar Damasceno, estes 
resultados demonstram 
o nível de excelência dos 
pesquisadores, com uma 
história de empenho, en-
trega, responsabilidade, 
e também a qualidade da 
universidade. “O resulta-
do atesta a consolidação 
da UEM como uma das 
principais universidades 
do país, com reconhe-
cimento internacional e 
impacto regional na for-
mação de pessoas, reali-
zação de pesquisas, pro-

dução de conhecimentos 
e prestação de serviços 
de alta qualidade”.
 Na UEL, entre os 
pesquisadores referên-
cia na área das Ciências 
Biológicas estão a pro-
fessora do departamento 
de Bioquímica e Biotec-
nologia, Suzana Mali de 
Oliveira; a professora do 
Programa de Pós Gradu-
ação em Ciências Bio-
lógicas, Claudia, Bueno 
dos Reis Martinez; o 
professor do programa 
de Pós-Graduação em 
Patologia Experimental, 
Waldiceu Aparecido Ver-
ri Junior; o professor do 

departamento de Fisiote-
rapia, Fábio de Oliveira 
Pitta e o professor do de-
partamento de Química, 
César Ricardo Teixeira 
Tarley.
 “Esse ranking 
nos honra muito, pois 
demonstra a qualidade 
da pesquisa desenvol-
vida pela UEL. Uma 
das nossas missões é 
produzir conhecimento 
e para isso acontecer é 
necessário que sejam 
realizadas pesquisas 
importantes. Os investi-
mentos do Governo do 
Estado nas universida-
des estaduais têm ge-

rado bons frutos, valida-
dos pelas classificações 
internacionais”, des-
tacou o reitor da UEL, 
Sérgio Carvalho.
 Três professores 
da UEPG também apare-
cem na classificação: os 
professores de Odonto-
logia, Alessandro Doura-
do Loguercio e Alessan-
dra Reis e o professor 
do curso de Matemática, 
Giuliano La Guardia. A 
professora de Farmácia 
da Unicentro Rubiana 
Mara Mainardes também 
entre as melhores do 
mundo na sua área.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Copel lança atendimento 
ao cliente por aplicativo 

de mensagens
 Os serviços mais roti-
neiros buscados pelos clientes 
da Copel agora estão disponí-
veis também pelo aplicativo de 
conversas Whatsapp. A aber-
tura de mais um canal para 
atender as solicitações tem os 
objetivos de dar agilidade ao 
atendimento e facilitar a proxi-
midade com a empresa.
 Pelo novo número é 
possível consultar débitos, re-
ceber o código de barras da 
segunda via da conta de luz, 
parcelar débitos, pedir religa-
ção e, ainda, informar a leitura 

do relógio de energia.
 O canal também orien-
ta quanto à forma de solicitar 
outros serviços. Desde 2014, 
as solicitações por canais di-
gitais superam os canais tradi-
cionais na Copel e hoje cerca 
de 90% das interações são a 
distância, sem que o cliente 
precise sair de casa e sem res-
trições de dia e horário.
 O superintendente co-
mercial da Copel, João Acyr 
Bonat Junior, explica que a 
ideia é oferecer uma diversi-
dade de opções para que o 

cliente possa escolher a me-
lhor forma de conversar com a 
empresa.
 “Reformulamos nosso 
site este ano para facilitar a ex-
periência do cliente e o aplicati-
vo continua funcionando muito 
bem para os sistemas iOS e 
Android. Agora o Whatsapp 
vem como mais uma alternati-
va”, ressalta.
 O número da Copel no 
Whatsapp é 41 3013-8973 e 
pode ser adicionado aos con-
tatos para facilitar o acesso. 

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Educação confirma prova para 
seleção de professores PSS

 A Secretaria de Esta-
do da Educação e do Esporte 
informa que o Processo Sele-
tivo Simplificado (PSS) para 
professores já ultrapassou a 
marca de 35 mil candidatos 
inscritos. O edital dessa cha-
mada fecha nesta segunda-
feira (23), às 18 horas.
 Haverá prova de co- Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

nhecimento na área em que 
o candidato se inscrever e em 
que pretende dar aula. A pro-
va de títulos e o tempo de ser-
viço — critérios utilizados em 
anos anteriores — ainda são 
parte do processo de seleção.
 As provas serão apli-
cadas em 13 de dezembro 
nas cidades-sede dos Núcle-


