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Todos os eventos realizados nes-
te semestre levam a chancela dos
45 anos da UEL, mas alguns são
particularmente alusivos ao aniver-
sário da instituição. No dia 4, no
Anfiteatro Cyro Grossi (Centro de
Ciências Biológicas), foi feita uma
homenagem aos mais de 140 servi-
dores aposentados entre setembro
de 2015 e julho de 2016, e a entrega
do título de Funcionário Emérito à
servidora Lourdes Rita da Silva, da
Divisão de Assistência à Saúde da
Comunidade (DASC).

No próximo dia 7, às 9 horas, será
realizado o plantio da 45a peroba, no
Bosque Perobal, pelo ex-aluno de
Odontologia da UEL, Abelardo Cor-
reia e Silva, portador do diploma
número 001 da Universidade. À noi-
te, haverá um jantar comemorativo.

A UEL vai realizar a 25ª edição
dos Jogos dos Servidores das Uni-
versidades Estaduais do Paraná
(JOSUEPAR), que será entre os
dias 27 e 30 de outubro.  O
JOSUEPAR é realizado desde 1992,
com o objetivo de incentivar a prá-
tica esportiva e recreativa de moda-
lidades esportivas, estimulando um
intercâmbio esportivo, recreativo e
cultural entre os servidores das uni-
versidades estaduais.

O Josuepar reúne todos os anos
cerca de 500 servidores, professo-
res e aposentados das sete Institui-
ções de Ensino Superior do estado -
além da UEL e UEM, também par-
ticipam servidores da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
Universidade Estadual do Centro-

Eventos marcam
aniversário

Jogos reúnem
servidores das IES

45 anos da maior Universidade Estadual do Paraná
JOSÉ DE ARIMATHÉIA

Publicado no Diário Oficial da
União em 8 de outubro de 1971,

o Decreto 69.324, assinado no dia
anterior, reconheceu oficialmente a
Universidade Estadual de Londrina
como instituição de ensino superior.

Às vésperas de completar 45
anos deste reconhecimento, mas com
raízes que remontam mais de meio
século, em razão das faculdades iso-
ladas preexistentes que se reuniram
para formá-la - Letras, Direito, Me-
dicina, Filosofia e Odontologia – a
UEL se firma no cenário acadêmico
nacional como a melhor IES estadu-
al, não só considerando o Paraná,
mas os três estados do sul, que con-
tam com suas respectivas redes, e a
quinta entre todas as estaduais do
país, desde 2013. Aparece ainda
como a segunda melhor pública do
Paraná (há 4 rankings) e entre as 20
melhores de todo o país no ranking
internacional Quacquarelli Symonds,
também desde 2013.

Tais posições, confirmadas em
outros rankings, são o fruto do in-
vestimento feito nos cursos da UEL
em busca de excelência, sob uma
perspectiva ampla, que leva em
conta não apenas a qualidade do
ensino, mas a capacitação docente,
infraestrutura, projeto pedagógico,
entre outros critérios. O resultado é
que diversos cursos da UEL se
mantêm há anos entre os melhores
do Brasil, enquanto outros estão
ascendendo sistematicamente nas
avaliações oficiais e chegando a
este desejado nível se excelência.
“Esta qualificação alcançada pela
UEL se reflete no sucesso dos alu-
nos que vão para o mercado ou
ingressam em novos cursos, de gra-
duação ou pós-graduação, no país e
no exterior. Temos muitos ex-alu-
nos bem acolhidos e bem sucedi-
dos”, comentou a reitora.

A reitora da UEL, professora
Berenice Quinzani Jordão, há 37 anos
na instituição, destaca o envolvimento
docente como um dos principais fa-
tores da melhoria dos cursos, num
processo em que uma área “puxa”
outra. Ela lembra que 94% dos atu-
ais 1.658 professores possuem
Mestrado ou Doutorado, somados a
outros 5% especialistas. Além disso,
mais de 1/5 dos 3.6 mil servidores

UEL caminha para meio século de reconhecimento oficial buscando a excelência de seus cursos e enfrentando desafios conjunturais

técnico-administrativos também são
pós-graduados, num universo de
12.551 alunos de graduação, distri-
buídos em 54 cursos, e quase 6 mil
nos de pós-graduação.

Os Programas de Pós-gradua-
ção têm sido um termômetro da
verticalização do ensino e da pesqui-
sa, no sentido de que os cursos “so-
bem” nas avaliações em virtude das
constantes avaliações positivas. “Os
cursos só sobem quando bem avali-
ados, e eles são avaliados desde a
sua proposta”, comenta a reitora. A
Pós-graduação da UEL está com-
pletando 40 anos em 2016, com o
aniversário do Programa de
Tecnologia de Alimentos, o
Mestrado mais antigo do sul do Bra-
sil e o quarto mais antigo do país na
área. Atualmente, são 104 cursos
de Especialização, 45 de Mestrado
e 22 de Doutorado.

A UEL oferece não apenas os
cursos mais tradicionais, mas tam-
bém mestrados profissionalizantes,
assim como 73 residências, não ape-
nas na Medicina ou outras áreas de
Saúde (como Fisioterapia, Odonto-

logia e Enfermagem), mas também
residências técnicas.

Fundamentada no tripé Ensino/
Pesquisa/Extensão, a UEL envol-
ve, atualmente, 2.358 participantes
em projetos de ensino; 5.341 em
projetos de pesquisa; e 2.028 em
projetos de extensão. Como
prestadora de serviços, a Universi-
dade se impõe como presença im-
prescindível na região de Londrina,
como atestam apenas alguns de seus
números. A Clínica Odontológica,
por exemplo, atendeu mais de 70 mil
pacientes e realizou cerca de 63 mil
atendimentos em 2015, contabili-
zando quase 200 mil procedimen-
tos. O Hospital Universitário, refe-
rência do Sistema Único de Saúde
para 80 municípios das regiões Nor-
te e Norte Pioneiro do Paraná, aten-
deu mais de 160 mil pacientes e
realizou 7,4 mil cirurgias no ano
passado. E o Hospital Veterinário,
que em 2016 completa 40 anos,
beirou a marca dos 88 mil atendi-
mentos e procedimentos.

Berenice Jordão destaca a im-
portância da Universidade. “A UEL

tem uma grande presença na cidade
de Londrina porque oferece a comu-
nidade um serviço gratuito e de alta
qualidade, com profissionais capaci-
tados e respeitados, o que não é
comum nas cidades do país”, apon-
ta. Além do atendimento direto, os
projetos também cumprem esta fun-
ção. “Os participantes interagem
com a população numa via de mão
dupla, em que a população incorpora
conhecimentos técnicos e assim me-
lhoram suas próprias condições de
trabalho e produção, ao mesmo tem-
po em que a Universidade ganha,
porque traz para a formação dos
estudantes a realidade em que pos-
teriormente vão atuar”, acrescenta.

Internacionalização – Apesar
de a internacionalização das univer-
sidades ser um tema frequente na
pauta mais recente, a UEL já pratica
o intercâmbio e a parceria com ins-
tituições japonesas há mais de 20
anos. Esta experiência, sem dúvida,
tem feito diferença nas atuais inicia-
tivas. E para se ter uma ideia da
projeção da UEL no cenário interna-
cional, ela participa da Zona de

“O Sistema Estadual de Ensino
Superior está entre os melhores do
país oferecendo educação gratui-
ta e de qualidade para cerca de
100 mil estudantes da graduação e
da pós-graduação. As sete univer-
sidades estaduais são constante-
mente destaque em rankings naci-
onais e internacionais, além de
apresentarem bons resultados nas
avaliações do Ministério da Edu-
cação (MEC).

A Universidade Estadual de
Londrina (UEL), pioneira entre
as instituições estaduais, comple-
ta 45 anos formando profissionais
não só no aspecto técnico, mas
valorizando a cidadania.  Ao
priorizar o investimento na
capacitação de docentes e agen-
tes administrativos para o avanço
constante no ensino, extensão,

No dia 11, às 20 horas, na Paró-
quia Nossa Senhora Auxiliadora, a
UEL receberá um presente do Coral
Unicanto, de Londrina: o concerto do
Coral Hollands Voccal Ensemble
(Holanda) em conjunto com a Or-
questra Sinfônica da Universidade.
Dividido em duas partes, a primeira
será regida pelo maestro Alessandro
Sangiorgi (OSUEL), que apresentará
Schubert; e a segunda pelo maestro
holandês Fokko Oldenhuis, que apre-
sentará hinos de Händel, fechando
com “Aleluia”, do compositor alemão.

No dia 27, várias atividades alusi-
vas ao Dia do Servidor Público serão
desenvolvidas em diferentes espaços
da Universidade. No mesmo dia, ocor-
rerá a abertura do 25o Josuepar, que
este ano será sediado na UEL em
razão do aniversário da instituição.

Oeste (UNICENTRO), Universi-
dade Estadual do Norte do Paraná
(UENP), Universidade Estadual do
Paraná (UNESPAR) e Universida-
de Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE).

Ao todo são 19 modalidades que
participam dos Jogos, tendo catego-
rias masculinas e femininas. São
elas: atletismo, basquete, bocha,
bolão, boliche, canastra, dama,
dominó, futebol suíço, futsal, malha,
natação, peteca, sinuca, tênis de
mesa, truco, vôlei de areia, voleibol
e xadrez. Este ano os jogos serão
realizados, com o professor
Ariobaldo Frisselli como presidente
da comissão central. Mais informa-
ções no endereço http://
www.uel.br/proex/josuepar/.

Pioneira entre
as estaduais

pesquisa e inovação; a UEL con-
tribui com a valorização do ensino
superior paranaense.

Sua equipe de pesquisadores
tem apresentado importantes con-
tribuições para a produção e disse-
minação do conhecimento. As
ações e projetos desenvolvidos pela
instituição junto à comunidade de-
monstram o comprometimento com
o desenvolvimento científico, soci-
al, cultural e econômico não só da
Região Norte do estado, mas de
todo o Paraná.

O aniversário é da instituição,
os parabéns são para toda a comu-
nidade acadêmica e quem é pre-
senteada com a excelente atuação
da UEL é a população paranaense”.

Prof. João Carlos Gomes
Secretário de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior do Paraná

Integração do Centro Oeste Sul-
Americano (Zicosur), do Grande Júri
do Prêmio de Ciência & Tecnologia
do Grupo Bunge (Alimentos e Ener-
gia), e representa as IES estaduais
no Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB), que reúne 72
instituições, das quais 15 estaduais,
em ações conjuntas com a mais an-
tiga universidade lusófona do mun-
do, a de Coimbra.

Inclusão – Outro aspecto em
que a UEL se destaca é nas políti-
cas e programas concretos de in-
clusão e manutenção dos estudan-
tes na instituição. São vários, como
o ingresso por cotas (étnicas e para
alunos de escolas públicas), o vesti-
bular indígena, o Núcleo de Acessi-
bilidade, a participação no SISU
(Sistema de Seleção Unificado), o
atendimento a vestibulandos e alu-
nos em cumprimento de pena crimi-
nal, a Moradia Estudantil, o Restau-
rante Universitário e o Programa
Permanência, ligado ao Serviço de
Bem Estar à Comunidade.

Desafios – Na avaliação da
reitora, a instituição sempre enfren-

tou muitos desafios, de diversas na-
turezas. No momento atual, ela vê
desafios conjunturais, como a defici-
ência em infraestrutura e o déficit de
pessoal (vagas não repostas), além
de cortes de financiamentos e atraso
ou corte de repasses pelas instâncias
governamentais. Para enfrentar tais
dificuldades, a reitora aposta na ca-
pacidade institucional da UEL, que a
credencia a captar recursos. Segun-
do Berenice Jordão, a Universidade
é a que tem captado o maior volume
de recursos solicitados – simples-
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“Temos aprimorado os sistemas internos de modo a otimizar
o cumprimento das tarefas”, avalia a reitora Berenice Jordão

mente 100% das propostas apresen-
tadas. “Além de nos capacitarmos
para captar mais recursos, também
temos aprimorado os sistemas inter-
nos de modo a otimizar o cumpri-
mento das tarefas sem causar mais
sobrecarga aos servidores que per-
manecem atuando na instituição e
também buscamos trabalhar com
recursos deficitários de maneira
transparente, como, por exemplo,
praticando um modelo de orçamento
gerencial com todas as unidades da
UEL”, avalia a reitora.




