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Ciências Biológicas completa 45 anos
Homenagens e confraternizações marcaram o aniversário de um dos cursos
mais antigos da UEL, hoje entre os melhores do Brasil
RAQUEL PIMENTEL*

O

ano de 2017 marca o
calendário da UEL com uma série
de datas comemorativas, entre elas
os 45 anos do curso de Ciências
Biológicas, cuja memória se
confunde, em certa medida, com a
História da própria Universidade.
Desde 1972, o trabalho dos tantos
professores, estudantes e servidores
que ali passaram, culminaram no
reconhecimento da graduação em
nível nacional e em sua expansão,
caracterizada nos cursos de pósgraduação lato e stricto sensu.
Em 1968, o urbanista Elias
Plácido Vieira César elaborou o préprojeto detalhado, determinando de
acordo com as áreas do
conhecimento o zoneamento do que,
três anos depois, veio a ser a
Universidade Estadual de Londrina.
Sobre esta ideia foi construído o
Departamento de Psiquiatria do
Conjunto Médico da Cidade
Universitária, onde atualmente
funciona a Reitoria, e o Centro de
Ciências Biológicas (CCB), sede do
curso de Biologia.
Na junção das Faculdades de
Direito; de Ciências Contábeis;
Filosofia; Ciências e Letras;
Odontologia e Medicina, em 1971,
nasceu a UEL que, no ano seguinte,
ganhou o curso de Ciências
Biológicas, apontado pelo último
Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) entre os 15
melhores cursos de graduação do
Brasil.
O curso foi o segundo de Ciências
Biológicas do Paraná e começou em
espaços apertados, salas em
construção, laboratórios
compartilhados com outras
graduações, carência de material
para aulas práticas, bibliotecas
deficientes e poucos equipamentos,
mas o esforço dos corpos docente e
discente fizeram a diferença. Aos
poucos, consolidou-se.
Em seu desenvolvimento, o curso
viu nascer diversos programas,
projetos de ensino, pesquisa e
extensão, que por sua vez levaram
à criação do Mestrado e do
Doutorado em Ciências Biológicas,
o Mestrado e Doutorado em
Genética e Biologia Celular, e as
Especializações em Genética
Aplicada e em Ensino de Biologia.
Nestes 45 anos, mais de 2.200
estudantes tornaram-se biólogos, e
mais de duas centenas, mestres e
doutores. A Biologia da UEL está
presente em inúmeras áreas da

atuação. Existem egressos
professores em instituições públicas
e privadas de todo o país, em centros
de pesquisas, nas secretarias de
meio ambiente, em órgãos do
governo e até na NASA (box).
Programação de aniversário
Em outubro, foram realizados dois
dias de solenidades e celebrações
pelos 45 anos. No primeiro deles,
houve a dispersão das cinzas na
Mata dos Godoy de Peter Westcott,
um dos primeiros professores do
curso, falecido em 1990.
A professora Gisele Nóbrega,
egressa do curso e atual diretora do
CCB, conta que Peter era muito
ligado à Mata e à Universidade. “O
Peter era um professor muito ligado
com o aspecto ambiental e com a
Mata dos Godoy, onde realizou
diversas pesquisas. Ele tinha
também uma relação estreita com a
UEL, tanto é que deixou metade da
sua herança para a Universidade”.
Seu legado financeiro
proporcionou a construção de um
bloco de salas de pesquisa no
Departamento de Biologia Animal e
Vegetal, nomeado Peter Westcott,
onde fica o Herbário da UEL, o curso
de Pós-Graduação em Ciências
Biológicas, e 7 laboratórios de
pesquisa.
No segundo dia de
comemorações, foi realizada uma
celebração entre alunos e
professores, além de homenagens a
docentes aposentados, troca de
experiências e o relato de muitas
histórias passadas nestes 45 anos.
Hoje o curso de graduação é

oferecido nas modalidades de
licenciatura e bacharelado, tendo
como proponentes o Departamento
de Biologia Animal, que
compreende as áreas de Genética,

Biologia Celular e Molecular,
Embriologia e Metodologia de
Ensino, e o Departamento de
Biologia Animal e Vegetal, que
engloba os campos de pesquisa da
Zoologia, Botânica e Ecologia.
Estão em execução hoje os
projetos de ensino Bioma, Empresa
Júnior de Consultoria Ambiental e o
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (Pibid).
Funcionam ainda 62 projetos de
pesquisa, e 7 de extensão,
oferecendo uma experiência
enriquecedora aos estudantes.
De acordo com a professora
Mariana Bologna, o curso oferece
“uma formação completa, um olhar
diferente, uma experiência com
outra estrutura curricular”. “Mais
do que fazer disciplinas, os alunos
têm a chance de atuar em um
número muito diversificado de
projetos durante a graduação, e
isso permite que eles tenham
experiências em diferentes áreas”,
complementa Gisele Nóbrega.
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A UEL
NA NASA
O biólogo formado pela UEL
em 2002, Ivan Gláucio Paulino
Lima, atualmente é
microbiologista sênior na NASA
(Administração Nacional da
Aeronáutica e Espaço). Ivan conta que sua passagem pela Universidade foi o início
de sua carreira acadêmica e relembra o período com saudades e gratidão.
“O tempo da minha graduação foram anos importantíssimos para a minha formação
profissional, pois foi o período que tive o primeiro contato com o processo científico. Sou
muito grato por toda a dedicação e paciência dos meus orientadores e professores que
contribuíram cada um do seu jeito para que eu pudesse desenvolver minha trajetória
acadêmica.
Tenho lembranças incríveis do meu período na UEL, desde as aulas práticas das diversas
disciplinas até as excursões para Vila Velha, Ponta Grossa, Guaraqueçaba e Pantanal, das
reuniões no Centro Acadêmico, dos encontros no Restaurante Universitário (na época recém
inaugurado). Sinto muita saudade da interação positiva entre docentes e discentes na UEL.
Na NASA, meu trabalho envolve o estudo de microorganismos resistentes à radiação e
até que ponto eles conseguem resistir a ambientes extraterrestres, como o planeta Marte.
Atualmente sou microbiologista sênior na missão espacial Eu:CROPIS, uma parceria da
NASA e a agência espacial alemã, DLR. Um satélite será colocado em órbita da Terra e
através da rotação dele serão simuladas as gravidades de Marte e da Lua, além da
microgravidade do espaço, com o objetivo de verificar como esses ambientes
influenciam experimentos biológicos. Os resultados obtidos nessa missão serão úteis
para direcionar programas de exploração tripulada do espaço e de expansão da
presença humana no sistema solar”, relata.

