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ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA REALIZAM ESTÁGIO SOb
 A ÓTICA DA CIF

O curso de Fisioterapia da UFPR em parceria com a 
prefeitura de Curitiba desempenha o estágio obriga-
tório supervisionado do curso, que atua em diversas 
complexidades, promoção à saúde e prevenção de 
doenças na baixa complexidade, média e alta comple-
xidade no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

A estudante Aline SteffenAlbanski , em seu estágio 
obrigatório na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ouvidor 
Pardinho, sob supervisão da Fisioterapeuta Mariana 
de Freitas e orientação da Professora Vera Lúcia Israel 
realizou por meio de questionários e avaliações físicas 
a classifi cação de indivíduos com lombalgia crônica 
utilizando a Classifi cação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

A CIF é um instrumento utilizado por diversos profi ssionais que classifi ca e agrupa aspectos semelhantes da funcionalidade 
humana na sua condição de saúde. Para tanto, são considerados aspectos biológicos, sociais e ambientais, sendo assim um mo-
delo biopsicosocial, deixando de lado o modelo biomédico da identifi cação apenas das defi ciências do paciente.

As informações obtidas por meio da CIF podem ser usadas e assim identifi car as condições de saúde do indivíduo contribuin-
do para as políticas públicas, pois as características encontradas no paciente é um conjunto do meio em que está inserida e que 
pode ser melhorado.

 “O estágio obrigatório supervisionado permite o contato direto com os pacientes nas mais diversas patologias e a atuação 
fi sioterapêutica, assim como de outras profi ssões, cada um na sua especialidade me inspira a buscar novos conhecimentos e ser 
uma ótima profi ssional, o aprofundamento teórico-prático através da CIF permite um olhar mais amplo do paciente, no começo 
é difícil entender, mas é necessário, pois o paciente precisa dessa amplifi cação para uma melhor proposta de intervenção, esse 
entendimento além de me benefi ciar como futura Fisioterapeuta é em prol dos meus futuros pacientes”, relata Aline. 

80 ANOS: PROJETOS DO SCB QUE CONTRIBUEM PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIENTÍFICO

Em comemoração aos 80 anos das Ciências Biológicas na UFPR, a Superin-
tendência de Comunicação da UFPR está realizando uma série de reportagens 
sobre algumas das contribuições de docentes, pesquisadores e estudantes das 
Ciências Biológicas para a sociedade e para o desenvolvimento da ciência bra-
sileira e mundial, já que o Setor de Ciências Biológicas é responsável por 30% 
da produção científi ca da universidade.

Na primeira reportagem, publicada na última quarta, dia 05, foram apresen-
tados os projetos no Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade, o 
Conhecimento aplicado à agricultura e a Patologia a serviço da sociedade, mostrando os destaques em cada área e os pesqui-
sadores responsáveis. 

Leia o texto completo aqui - https://bit.ly/2BSNNHx

*com contribuições da aluna Aline Steff enAlbanski, da fi sioterapeuta Drª Mariana de Freitas e dos 
docentes da Fisioterapia Audrin Said Vojciechowski e Vera Lúcia Israel.

Os alunos Claucio Antonio Rank Filho, Paula Chomem e Aline Steffen Albanski realiza-
ram em 2018 o estágio obrigatório em Fisioterapia. Foto - Arquivo pessoal
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Na última quarta-feira, dia 05, houve a cerimônia de encerramento do 
inventário 2018. Participaram do evento os membros das subcomissões, 
Comissão Gestora de Patrimônio, Divisão de Patrimônio e gestores.

De acordo com Denise Maria Vieira, secretária do Departamento de Zo-
ologia e membro da Comissão Gestora de Patrimônio, todos os envolvidos 
diretamente no inventário, bem como toda comunidade da UFPR recebe-
ram elogios e agradecimentos. Foi apresentado o resultado do inventário 
2018, com o crescimento maior do que a expectativa inicial, alcançando 
88.08% dos bens encontrados. Foi ressaltada a importância da “mudança 
da cultura local” no que se refere a responsabilização dos bens.

O Setor de Ciências Biológicas recebeu o “Certifi cado de Excelência” por 
ter alcançado o 1º LUGAR na categoria D, categoria “Master” em número 

SCB RECEBE CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA NO INVENTÁRIO 
2018

de bens, com 98,26% (acima de 14.500 bens). 
A Coordenadora da Divisão de Patrimô-

nio, Regina Célia Lima informou que no dia 
28/11/2018 foi instituído o Sistema integrado 
de gestão patrimonial - Siads, sistema federal 
que estará interligado a contabilidade da união. 
O prazo de implantação é de dois anos e a pre-
visão é de que em janeiro de 2020 o Siadsesteja 
em vigor na UFPR. 

PÓS-GRADUAÇÕES PROMOVEM INTEGRAÇÃO EM 
ENCONTRO CIENTÍFICO

Entre os dias 3 e 7 de dezembro, o Setor 
de Ciências Biológicas sediou o primeiro 
encontro dos Programas de Pós-Gradua-
ção em Biologia Celular e Molecular, e em 
Microbiologia, Parasitologia e Patologia. 
Durante os cinco dias de evento, estive-
ram presentes 140 participantes, entre 
estudantes de graduação, pós-graduação 
e pesquisadores da UFPR e de outras ins-
tituições.

Até o ano passado, os dois cursos re-
alizavam eventos separadamente. A jun-
ção deu maior visibilidade e integração 
aos projetos de pesquisa realizados pelas 
duas pós-graduações, além de intensifi car o contato entre os estudantes. “Nos eventos anteriores, fi cávamos restritos aos nos-
sos projetos, à nossa pós-graduação. Agora conhecemos novas linhas de pesquisa, fi zemos parcerias, conhecemos alunos e 
professores novos”, sintetiza a doutoranda do PPGMPP Isabela Pauluk Correa, da organização do encontro.

A integração possibilitou, por exemplo, que pós-doutorandos do PPG BiocelMol avaliassem trabalhos de doutorandos do 
PPGMPP. Outra novidade foi a participação de monitores, que auxiliaram a equipe organizadora na consecução das atividades. 
No total, houve mais de 70 apresentações orais, além da exposição de banners que ocorreu na tarde de quinta, no saguão do 
Departamento de Patologia Básica. Na programação, também houve falas técnicas, minicursos e palestras, que trouxeram atu-
alizações sobre assuntos relacionados ás duas pós-graduações.

As servidoras Gisele Oliveira e Ely de Fatima, da Subcomissao 
de Inventario do Departamento de Farmacologia também 
comemoram o primeiro lugar do SCB no inventario 2018

A exposição de banners ocorreu no saguão do Departamento de Patologia Básica. Foto - ASPEC

Os servidores Ana Paula Chiaverini, Norma Ganho, Denise Vieira e Jorge Luis Silveira dos Santos, 
integrantes da Subcomissão do Departamento de Zoologia, com o certifi cado obtido pelo SCB 

no Inventário 2018 da UFPR. Foto – Arquivo pessoal




