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Unifesp é a melhor universidade federal brasileira     

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é a 

melhor universidade federal brasileira e a sétima 

melhor universidade da América Latina, de acordo 

com o ranking 2017 da publicação britânica Times Higher Education (THE), 

divulgado nesta quinta-feira (20/7). Considerando as demais instituições 

brasileiras de ensino superior, a Unifesp fica em terceiro lugar, atrás 

somente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da 

Universidade de São Paulo (USP). Leia mais ...  

 
 

Congresso de Neurociências homenageia docente da Unifesp e 
destaca trabalho da instituição 

 
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) destacou-se durante o World 

Congress on Brain Behavior and Emotion, um dos principais congressos da 

área de Neurociências, cuja edição de 2017 ocorreu entre 14 e 17 de junho, 

em Porto Alegre. 

O professor titular aposentado do Departamento de Psicobiologia da Escola 

Paulista e Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), 

Sergio Tufik, foi um dos homenageados de honra da edição do congresso, 

em função de sua colaboração para o desenvolvimento da ciência e da 

saúde no Brasil. Atualmente, Tufik é o pesquisador com mais trabalhos 

publicados no Brasil e na América Latina, levando em conta os números 

absolutos de publicações. 

 

http://unifesp.br/boletins-anteriores/item/2853-unifesp-e-a-melhor-universidade-federal-brasileira
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Sergio Tufik (o quarto, da esquerda para a direita) recebendo a homenagem do World 
Congress on Brain Behavior and Emotion  (Créditos:Torch Cobertura Fotográfica) 
 
 

 
 

Fulvio Scorza (o primeiro da esquerda para a direita) com membros da organização do 
congresso (Arquivo pessoal) 

Leia mais...  

 
 

Unifesp é destaque em ranking internacional sobre desempenho 
acadêmico 
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) aparece na sétima posição, 
entre as universidades brasileiras, no University Ranking by Academic 
Performance (URAP) 2016-2017, que avalia a performance acadêmica de 
instituições de ensino superior de acordo com a qualidade e a quantidade 

http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2818-congresso-internacional-de-neurociencias-presta-homenagem-a-docente-da-unifesp-e-destaca-para-trabalho-da-instituicao
http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2818-congresso-internacional-de-neurociencias-presta-homenagem-a-docente-da-unifesp-e-destaca-para-trabalho-da-instituicao
http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=BR&rank=all
http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=BR&rank=all
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de publicações, além da colaboração internacional em pesquisas. Na 
classificação geral, a Unifesp está na 436ª colocação.          
Leia mais... 
 
 

Docente da Disciplina de Neurologia EPM/Unifesp, assume a 
presidência de órgão da Sociedade Internacional de Parkinson e 
Transtornos do Movimento  
 

 O professor adjunto livre-docente do Departamento de 
Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina 
(EPM/Unifesp) Henrique Ballalai Ferrazassumiu 
recentemente a presidência da Sessão Panamericana da 
Sociedade Internacional de Parkinson e Transtornos do 
Movimento, sediada nos Estados Unidos. 

 
”Esta é uma posição de muito prestígio que, certamente, projeta o nome 
da nossa universidade e da Escola Paulista de Medicina”, ressalta o docente, 
cujo mandato será de 2017 a 2019. Dentre as diversas atribuições da 
sessão, está a realização de cursos para treinamento de neurologistas 
jovens na área de Parkinson e Transtornos do Movimento, assim como a 
organização do Congresso Panamericano de Transtornos do Movimento, 
que acontecerá Miami (EUA), em junho de 2018. 
 

 

Autofagia e morte celular são discutidos em workshop 
internacional na Unifesp 
 

Pesquisadores, docentes e estudantes de diversas partes do mundo 
estiveram reunidos nos dias 1º e 2 de junho, na Cinemateca Brasileira para 
participar do I Workshop Internacional Molecular Mechanisms of 
Autophagy and their Application to Diseases.  
     
Pioneiro no Brasil, o evento foi organizado pelos departamentos de 
Farmacologia e Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), pelas instituições italianas University of Rome "Tor Vergata" e 
National Institute for Infectious Diseases IRCCS “L. Spallanzani”. Ao longo 
do evento, diversos pesquisadores nacionais e internacionais abordaram a 
relação da Autofagia com o Câncer, doenças cardiovasculares e 
degenerativas.  

http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2818-congresso-internacional-de-neurociencias-presta-homenagem-a-docente-da-unifesp-e-destaca-para-trabalho-da-instituicao
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Soraya Smaili, reitora da Unifesp e uma das organizadoras do evento, durante abertura 
do I Workshop Internacional Molecular Mechanisms of Autophagy and their Application 
to Diseases 
 
 

Unifesp assina acordo de cooperação com a Universidade da 
Corunha 
 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) firmou um acordo de 
cooperação com a Universidade da Corunha (Espanha) a fim de dar início à 
colaboração didático-científica entre as partes, nos âmbitos do ensino, 
pesquisa e extensão. Leia mais...  

 

 

 
DCI|UNIFESP 
Assessoria de Imprensa 
 
 

 

 
Secretaria de Relações Internacionais - SRI 
Unifesp 

 

http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2751-unifesp-assina-acordo-de-cooperacao-com-a-universidade-da-coruna-udc
http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2751-unifesp-assina-acordo-de-cooperacao-com-a-universidade-da-coruna-udc

