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Ranking da América Latina destaca 15 pesquisadores da UTFPR 

O AD Scientific Index 2021 divulgou a lista dos cientistas mais influentes da 
América Latina. A relação coloca em evidência 15 pesquisadores da UTFPR, 
entre 12 docentes do quadro efetivo e três visitantes. Com isso, a Universidade 
ficou com a 81ª posição no ranking. 
 
A classificação conta com 453 instituições do Brasil, Argentina, Antígua e 
Barbuda, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e 
Venezuela.  
 
O índice avalia individualmente cada cientista, com base em citações 
acadêmicas na plataforma Google Scholar, nos últimos cinco anos, e também 
em dados ‘H’ e ‘ i10’, referentes à produtividade, à repercussão e ao impacto dos 
artigos científicos. 
 
Confira quem são os 15 cientistas da UTFPR que estão em destaque 
Docentes efetivos (Nome | Campus | Temas) 
- Glauco Vieira Miranda | Santa Helena | Melhoramento de plantas, incluindo 
soja, milho e sorgo, e criação de arroz híbrido 
- Sérgio Augusto Oliveira da Silva | Cornélio Procópio | Eletrônica de Potência e 
energias renováveis 
- Heitor Silvério Lopes | Curitiba Computação evolutiva, bioinformática, visão 
computacional e mineração de dados 
- Adriano Lima Silva | Curitiba | Ciência esportiva 
- Eduardo Kruger | Curitiba | Conforto térmico, sistemas passivos e clima urbano 
- Eduardo Borba Neves | Curitiba |Educação física, engenharia biomédica, saúde 
pública e reabilitação 
- Ciro Romelio Rodriguez Añez | Curitiba | Atividade física e saúde 
- Alessandro Francisco Martins | Apucarana | Polissacarídeos, andaimes, 
engenharia de tecidos, biomateriais e hidrogel 
- Giovani Benin | Pato Branco | Melhoramento vegetal, cereais de inverno, soja, 
genética quantitativa e biométrica e marcadores moleculares 
- Angela Claudia Rodrigues | Medianeira |  Tecnologia de alimentos e química 
analítica 
- Marco Antonio de Castro Barbosa | Pato Branco | Métodos formais, teoria da 
complexidade e da computação 
- Marco Jose da Silva | Curitiba | Sensores e sistemas, processamento de dados, 
fluxo multifásico, eletrônico  e instrumentação 
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