destacaram-se e contribuíram decisivamente para o desenvolvimento

poesia, crônicas; antes as artesãs foram lembradas; e aquelas que iluminam

O Projeto Mulheres Paranaenses aconteceu
desta vez de forma online devido ao necessário
e indispensável distanciamento social
motivado pela pandemia da Covid-19, e o
tema do evento foi “Pandemia e Resiliência”,
homenageando as mulheres, e homens
também, que heroicamente cumpriram e têm
cumprido seu dever para o bem de toda a
sociedade.
Já quase nos acostumamos com as notícias
terríveis de fechamento de estabelecimentos
comerciais, alterações de horários e
familiares; tornaram-se comuns grupos de
amigos e parentes em que as pessoas não
se vêem pessoalmente há bastante tempo,
e a tecnologia supriu em parte este vácuo,
principalmente com os encontros, aulas e
palestras virtuais, as lives. E o UniBrasil, em
todas as suas atividades, acadêmicas ou não,
cumpre sua parte nas medidas de prevenção
e espera que em breve possa tornar a realizar
este e outros eventos em forma presencial,
com total segurança para todos.
Entretanto, o UniBrasil mantém seu
compromisso com o ensino de qualidade, na
melhor modalidade possível, e permanece

de março seu respeito às questões de gênero
e à igualdade de oportunidades para todas as
pessoas. É neste mês, o Mês da Mulher, que
a Instituição manifesta o reconhecimento

às mulheres que, com trabalho, talento,
competência e dedicação têm papel relevante
e indispensável no estado do Paraná, em seus
melhores valores e aspirações.
A palestrante do evento foi Simone Aparecida
Peruzzo. Enfermeira, especialista e mestre.
Servidora pública federal lotada no Hospital
de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Foi diretora de Enfermagem e pró-reitora de
Recursos Humanos da UFPR, e presidente do
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
nos últimos 06 anos.
Foi a primeira coordenadora adjunta do
curso de Enfermagem no UniBrasil, desde a
implantação do curso até 2009. Sua palestra
teve como tema Resiliência: possibilidades e

HOMENAGEADAS
Mulher Paranaense 2021: Margarita Sansone. Economista
formada pela UFPR, estudou Arqueologia e História da Arte
na Escola Dante Alighieri, em Roma; é também jornalista
e professora de Língua e Literatura Francesa. Fundadora e
presidente da FAS - Fundação de Ação Social de Curitiba, foi
presidente da Fundação Cultural de Curitiba e assessora da Casa
Desde 2017, exerce a função de consultora estratégica voluntária
da Prefeitura de Curitiba. Ela já foi homenageada na Câmara
Municipal de Curitiba por ter sido responsável pela criação do
Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC), da FAS-SOS e de
outros programas da área de atendimento social.
Manteve durante anos um portal de notícias sobre política,
economia e turismo; e até hoje é dedicada às causas humanitárias,
especialmente as que defendem os direitos das mulheres e das
pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A área Politécnica indicou para receber a homenagem a
engenheira civil Célia Neto Pereira da Rosa. Ela compõe o
Comitê Mulheres do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná), uma autarquia responsável pela

É também professora das cadeiras de Acessibilidade, Projeto
no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC; foi
presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Foz
do Iguaçu, e segunda vice-presidente do Crea–PR.

A área de Saúde indicou para receber homenagem a Secretária
Enfermeira formada pela PUC-PR, com especialização em
Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e mestrado em
Planejamento e Financiamento em Saúde pela Universidade
de Londres (London School of Economics and London School
desde 1986, como chefe e supervisora de unidades de saúde,
chefe de divisão de assistência, diretora de controle e avaliação
no município de Curitiba, diretora de regional de saúde, diretora
de planejamento e diretora de serviços de saúde de 1995 a 2002
na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Os cursos voltados à área educacional indicaram como
homenageada a professora Maria Sílvia Bacila. Doutora
em Educação pela PUC-PR, pedagoga e especialista em
Psicopedagogia e Psicomotricidade Relacional. É Secretária
Municipal de Educação de Curitiba e Secretária de Articulação
da União dos Dirigentes Municipais de Educação do estado
do Paraná (Undime). É professora adjunta no DEPED
(Departamento de Educação) da UTFPR-CT, pesquisadora do
grupo de pesquisa TRANSMUTARE, com ênfase em estudos
grupo de pesquisa Práxis Educativa: dimensões e processos
, na PUC-PR. Também é editora-chefe da revista Veredas e
ANEBHI (Associação. Nacional de Educação Básica Híbrida).
Pela área jurídica foi homenageada Priscilla Placha Sá. Doutora
em Direito do Estado, é professora adjunta de Direito Penal
da UFPR. Atualmente é professora do Programa de Mestrado
e Doutorado em Direito da UFPR, além de desembargadora do
TJPR. Foi coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher
em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID) do
Foi advogada criminalista na cidade de Curitiba, atuando na
área de Direito Penal, principalmente nos seguintes temas:
populismo do Direito Penal, Teoria do Crime, Política Criminal,
Criminologia e Feminismo. É especialista em Direito Processual
Escola de Verão na Georg-August-Universität Göttingen –
Göttingen – Alemanha, em 2014.

PRATA DA CASA
Foram indicadas do público interno para receber homenagem, mulheres que compõem a
Instituição, professoras, alunas e funcionárias, representativas de muitas que apresentaram
resiliência e dedicação excepcional na travessia da difícil fase pandêmica. Sem elas, tudo teria sido
mais complexo ao longo deste ano: sem estes sorrisos e esta dedicação excepcionais com certeza
teria sido mais triste.
Professora: Ana Paula Dezoti
É enfermeira, formada pela Universidade Estadual de Maringá,
com especialização em Educação na área de Saúde pela
Permanente em Saúde pela UFRGS. É mestre e doutoranda em
Enfermagem pela UFPR.
Apreciada pelos estudantes e colegas, considerada resistente
à pressão do dia a dia e profundamente competente, colabora
ativamente na formação dos alunos para a atenção integral à
saúde. Alia conhecimento técnico e experiência prática, duas

Funcionária: Lucirene de Carvalho
Trabalhando na Secretaria da instituição, Lucirene é apreciada
por todos pelo bom humor, adaptabilidade, dinamismo,
responsabilidade, auto exigência, dedicação ao trabalho e bom
relacionamento em geral.
É formada em Gestão Financeira com especialização em Gerência
Contábil, Pericia, Auditoria e Controladoria, e concluiu também
o curso técnico em Contabilidade.

Funcionária: Denize Giomo Hillmann
Denize é técnica em Administração formada pelo Cedup/
Blumenau, bacharel em Administração com habilitação em
Gestão de Pessoas e Liderança pela Faculdade Dom Bosco/
Curitiba.
atende bem todos que a procuram, e o setor de recursos humanos
é fundamental para que os demais trabalhadores, de qualquer
área, estejam aptos ao bom desempenho de suas funções.

Estudante: Viviane Motta Dias Neves
Viviane é formada em Ciências Sociais, estudante de Psicologia
no UniBrasil, e é mãe do Francisco.
Ela sempre quis ser professora e chegou a dar aulas, contudo
educação é tratada no país.
conta naquele momento, foi quando através da terapia eu me
descobri, e ao me descobrir me apaixonei pela Psicologia. A
maternidade e a Psicologia me ensinaram tanto, e sem dúvida
nenhuma o acolhimento e a empatia dos professores e colegas
de turma foram fundamentais para seguir em frente.

