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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE
SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA
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Já pensou que tratar do assunto de Saúde Mental e
Qualidade de Vida vai muito além do que falar de
doença ou da falta dela? De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), Saúde
Mental pode ser definida como “um estado de bem-
estar, em que cada pessoa percebe o seu próprio
potencial, podendo lidar com situações de estresse
da vida cotidiana, trabalhar de forma produtiva e
frutífera e ser capaz de contribuir com sua
comunidade”. O ambiente acadêmico nos traz uma
carga de atividade intelectual muito intensa,
estamos o tempo todo pensando e raciocinando, e
muitas vezes nos frustramos porque o produto
desse trabalho não é concreto, não consigo ver,
sentir, pegar, cheirar, é um produto muito subjetivo
como conseguir uma nota, preparar uma boa aula
ou dar conta de processos administrativos. 
Na perspectiva de interromper um pouco esse ciclo
altamente intelectual de atividade e inserir a
possibilidade de uma atividade manual com um
produto concreto, tirando um pouco o foco da
produção acadêmica ou administrativa, dando uma
pausa, aprendendo uma atividade nova, produzindo
algo concreto, a Comissão de Promoção de Saúde
Mental e Qualidade de Vida do Campus Apucarana
propôs, durante os meses de maio e junho,
atividades manuais como cursos de crochê e
Amigurumi, ofertadas por servidores do campus.
Acreditamos que essas atividades, além de
possibilitar um tempinho para mudar o foco,
também traz uma oportunidade de refletir sobre o
processo de aprender, a necessidade da paciência,
da persistência e às vezes o desaprender, antes da
desistência. Assim como, de uma forma sútil, vai nos 

mostrando que quando uma ação acontece no
coletivo e não solitariamente, tecemos algumas
relações sociais, abrimos espaço para uma
conversa informal onde eu posso ir me mostrando
um pouco mais e conhecendo os outros também e
através dessa partilha e cooperação vamos
devagarinho nos tornando mais empáticos, com
mais compaixão e humanidade. 
Nesse semestre as atividades aconteceram de
forma experimental, mas pretendemos replicar e
ampliá-las para o próximo semestre, abrindo mais
oportunidades. Não pretendemos enaltecer que a
Promoção de Saúde Mental na instituição tenha
como foco essas atividades isoladas. Para além
disso, entendemos que há grandes processos que
necessitam ser pensados e discutidos que trazem
grande contribuição para a promoção de saúde ou
falta dela. Essas ações são complementares, no
intuito de instrumentalizar os indivíduos para lidar
com alguns eventos estressores. Fiquem de olho
nas próximas ações que sempre são publicadas em
nossas redes sociais Insta e Face UtfprVida Ap.



SALAS DAS ENTIDADES ESTUDANTIS

E N T I D A D E S  E S T U D A N T I S
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Agora o Diretório Central dos Estudantes (DCE),
Centros Acadêmicos dos cursos e Empresas Juniores
ganham duas salas. Devido à readequação das
atividades do campus, foi possível a disponibilização
de salas para essas entidades estudantis, importante
conquista realizada nessa gestão. Os ambientes foram
organizados em forma de Coworking, permitindo
maior interação entre os órgãos, auxiliando na
elaboração e resolução de problemas em conjunto.
Esses ambientes ainda contam com diferencial de
envolver a cultura e arte do grafite, realizada pelo
artista apucaranense Marcio de Souza Luchtenberg
(Zion). Durante a pintura das salas, Zion explicou
sobre a arte de rua, a cultura do grafite e incentivou
os estudantes na arte, envolvendo estes na
elaboração das paredes. Além disso, na sala referente
as Empresas Juniores, Zion representou na imagem, a
abertura de novos caminhos ligados as Empresas
Juniores, representados pela cortina sendo aberta, o
cérebro e a frase representando as empresas. Na sala
das entidades estudantis, o artista buscou referenciar
cada entidade, grafitando os símbolos por elas
escolhidos. Agradecemos ao artista por suas obras em
nossa instituição, e desejamos que os ambientes
sejam locais de desenvolvimento de trabalhos que
contribuam para o desenvolvimento pessoal e
profissional dos estudantes.



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM
PESSOA DA FAMÍLIA

S I A S S
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O servidor pode tirar licença por motivo de doença
do cônjuge/companheiro, pais, filhos, padrasto,
madrasta, enteado ou dependente que viva a suas
expensas. A licença deve ser autorizada por perícia
médica oficial do SIASS e a pessoa assistida deve
constar no assentamento funcional do servidor.

Informações gerais

1. Cadastre seu familiar no assentamento funcional,
na condição de "acompanhamento de familiar" ou
"acompanhamento de pessoa da família".
2. A licença poderá ser concedida a cada período de
12 meses, por até 60 dias, consecutivos ou não,
mantida a remuneração do servidor, e por mais 90
dias, consecutivos ou não, sem remuneração, não
ultrapassando o total de 150 dias, incluídas as
respectivas prorrogações.
3. Contar-se-á apenas para fins de aposentadoria e
disponibilidade o período de licença por motivo de
doença em pessoa da família com remuneração.
4. A contagem do interstício para aposentadoria
será interrompida nos casos de licença sem
remuneração.
5. Ao servidor em estágio probatório, o estágio
ficará suspenso durante a licença por motivo de
doença em pessoa da família e será retomado a
partir do término do impedimento.

É vedado o exercício de atividade remunerada
durante o período de licença por motivo de doença
em pessoa da família. 

Perícia pode ser DISPENSADA nas seguintes
ocasiões:
1. A licença não ultrapassar 3 dias seguidos;
2. Somada a outras licenças, nos últimos 12 meses,
for inferior a 15 dias;

Informações sobre o atestado

O prazo máximo para envio do atestado é de 05
dias corridos, contados a partir da data de emissão
do atestado.
Importante: o atestado deve ser original e conter
OBRIGATORIAMENTE:

1. Nome do servidor;
2. Período de afastamento;
3. CID ou nome da doença e não o CID de
acompanhamento Z76;
4. Nome e assinatura do médico, com o devido
registro no conselho de classe;
5. Data;
6. Nome do familiar.

Se o atestado não contiver alguma das informações
acima, ou no caso de o servidor optar por não
especificar o diagnóstico da doença no atestado,
este deverá se submeter a exame pericial, ainda que
se trate de atestados inferiores ou iguais há 03 dias.



SAÚDE NA UTFPR

S A Ú D E
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O Projeto Saúde na UTFPR tem como objetivo
promover a saúde dos estudantes da UTFPR-
Campus Apucarana, através da realização de ações
de prevenção e promoção à saúde.
Após 2 anos de espera, nesse semestre foram
realizadas quatro edições do projeto. Com uma
adesão surpreendente, a comunidade acadêmica foi
beneficiada com a realização diversos exames de
promoção à saúde.
Como sempre, houve a parceria da Autarquia
Municipal de Saúde (AMS) do Município de
Apucarana, representada pela da Unidade Básica de
Saúde Orestes Marquito, que disponibiliza seus
profissionais, bem com materiais e insumos para
realização das ações, como a oferta de testes 

rápidos para detecção de HIV/AIDS, sífilis e
hepatite B, orientação bucal, auriculoterapia, testes
de glicemia e aferição de pressão arterial. Tivemos
o apoio dos alunos do curso de enfermagem da
Faculdade de Apucarana (FAP), do Núcleo de
Testagem, Aconselhamento e Tratamento de
Apucarana (NATTA) e da Residência
Multidisciplinar da AMS.
Na primeira ação do ano, aconteceu
simultaneamente às ações do Projeto Saúde na
UTFPR, o lançamento do Projeto Prímula, que tem
como objetivo principal disponibilizar aos discentes
e servidores, itens de higiene básica nos banheiros
do campus.



UTFPR RECEBE PRÊMIO
TOP DE MARCAS
APUCARANA 2022

E V E N T O
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O Campus Apucarana recebeu, pelo segundo ano
consecutivo, o prêmio Top de Marcas Apucarana
2022, liderando o segmento Ensino Superior.
Há 14 (quatorze) anos a população de Apucarana é
convidada a responder qual marca vem à sua cabeça
quando pensa em diferentes segmentos de
mercado, seja por estar presente no dia a dia, ou por
chamar a atenção pela comunicação e
relacionamento com os consumidores.
Com aplicação da metodologia top of mind, a
pesquisa Top de Marcas Apucarana 2022 revela as
marcas líderes em 10 categorias de consumo e 60
segmentos de mercado. Os dados foram colhidos
em 400 entrevistas realizadas nos meses de
fevereiro e março, respeitando a metodologia de
amostragem por cotas por sexo, idade, escolaridade,
renda e região de moradia. 
O evento de premiação aconteceu no dia 30 de
junho, onde o Diretor-Geral do campus, Marcelo
Ferreira, representou a instituição.

CAFÉ JUNINO
Depois de dois anos em atividades remotas, os
servidores do Campus puderam desfrutar do nosso,
já então, típico Café Junino, no dia 29 de junho.
Muito aguardada, essa confraternização contou com
muitos servidores e colaboradores que, com suas
presenças, deixaram a tarde junina ainda mais
especial. 
O evento teve a colaboração de alguns membros
que auxiliaram na preparação e organização do
acontecimento, além de contar com o apoio da
Subcomissão de Saúde Mental do Campus, pois,
além de servir como meio de manter a convivência
entre todos, tal festejo colabora diretamente com a
disposição psicológica, intelectual e cognitiva dos
participantes. Além, claro, de contar com muita
comida boa, um bom e velho vinhão e muitas outras
guloseimas tradicionais das festas juninas.
Esperamos vocês no próximo evento!!!



ALUNOS DO CAMPUS APUCARANA
PARTICIPAM DE CONGRESSO NA
TURQUIA

E V E N T O
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Nos dias 24 a 27 de março, os alunos do curso de
engenharia química Elisie Pialarissi, Vitor Borsatto
Fernandes e Milena Maria de Godoi participaram do
International Conference on Education in
Mathematics, Science and Technology (ICEMST), na
cidade de Antalya, Turquia.
O evento acontece anualmente desde 2014, com o
objetivo de oferecer oportunidades para que os
participantes possam compartilhar ideias, discutir
questões teóricas e práticas e se conectar com os
líderes nas áreas de tecnologia da informação e
comunicação, educação científica, ciências
educacionais e educação matemática.
O projeto apresentado por Elisie Pialarissi, sobre o
uso do jogo "Varetas Matemáticas" no ensino e
aprendizagem de matemática no ensino
fundamental, teve início em 2020. Segundo a
estudante “conhecer a Turquia com toda aquela
cultura, beleza e sabores, tendo a oportunidade de
apresentar meu trabalho em um evento mundial foi
completamente sensacional, uma experiência
incrível que exigiu muita dedicação e tempo.
Conheci muitos outros pesquisadores com
inúmeros trabalhos interessantes e também de
diversas culturas diferentes, com certeza me fez
evoluir muito, além de ter realizando um sonho”.
Vitor Borsatto Fernandes apresentou o projeto
"Cursinho Popular: uma preparação para o ENEM",
um projeto onde alunos voluntários da faculdade
ensinam de forma totalmente gratuita e dinâmica a
população interessada em entrar no ensino
superior. Para Vitor “estar representando um
projeto que só é possível existir por meio da
colaboração de diversas pessoas foi algo incrível, e 

ainda conseguir realizar o sonho de fazer uma
apresentação em outro idioma, conhecer
pesquisadores do mundo inteiro e estar em um país
totalmente novo com uma cultura e lugares
maravilhosos é algo inesquecível e muito
gratificante, assim é visível que todo o trabalho
realizado trouxe um aprendizado muito além do
esperado e uma realização pessoal que vai ter um
grande impacto no futuro”.
O projeto "Desenvolvimento de atividades de
raciocínio lógico para crianças no Lar Sagrada
Família" foi apresentado pela aluna Milena Maria de
Godoi, sobre a formulação de jogos que estimulam
o raciocínio desde criança para desenvolver
atividades do cotidiano com mais facilidade e
velocidade. De acordo com Milena “apresentar um
trabalho realizado com muito amor em um
congresso é muito gratificante, ainda mais em um
congresso internacional, com língua diferente,
costumes diferentes, conhecendo pessoas de
diversos lugares do mundo, é surreal de maravilhosa
a experiência e muito gratificante ao mesmo tempo
saber que você está ali representando várias
pessoas, eu só tenho a agradecer pela
oportunidade”.
Os alunos foram acompanhados pela professora
Danielle Gonçalves de Oliveira Prado, que além de
coordenar os projetos de extensão desenvolvidos
pelos alunos, fez parte da equipe organizadora do
evento, representando o Brasil, em nome da UTFPR
Apucarana.



O Hotel tecnológico em parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE-PR) e o CONECTA Apucarana, promoveu
no dia 26 de abril de 2022, o primeiro evento
UTFfaz Ideathon – Transformando Ideia em Ação.
O propósito deste evento foi estimular a cultura de
inovação e o empreendedorismo entre estudantes e
a comunidade em geral.
Neste evento, ocorreu uma maratona de
criatividade e inovação focada em elaboração de
soluções que promovam o desenvolvimento
sustentável. Além de graduandos da UTFPR
Apucarana, várias pessoas da comunidade externa
participaram do evento (região do Vale do Ivaí e de
Maringá). 
Foi um evento de grande aprendizado e integração
entre os envolvidos pois, no estímulo à inovação, os
participantes, em grupos multidisciplinares,
precisavam apresentar uma solução para um
problema relacionado aos 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável. 
No desenvolvimento desta solução, vários conceitos
acerca da inovação e empreendedorismo foram
apresentados e implementados em ações
inovadoras. Foi um dia construtivo, de
aprofundamento e de estímulo à criação de
empreendimentos inovadores. Aliás, todo aquele
que tem uma ideia, e que queira transformá-la em
negócio, pode gerar um empreendimento real. Mas
nenhuma ideia gera resultados, se não houver
estudos e ações direcionadas. O evento visou este

E V E N T O
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IDEATHON
Maratona UTFaz Ideathon - Transformando Ideia em Ação

estímulo para todos os participantes e ainda
enfatizou sobre o papel da incubadora e do hotel
tecnológico da UTFPR, no caminho do
empreendedor. 
Se você não participou do evento, mas tem
interesse ou uma ideia inovadora, entre em contato
com a incubadora e ajudaremos neste processo,
apresentando o caminho do empreendedorismo, do
sair do papel para ação.
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A UTFPR teve um stand na feira SC Expo Defense,
realizada nos dias 19 e 20 de maio, na Base Aérea
de Florianópolis. No stand foram apresentados
projetos da UTFPR desenvolvidos durante a
pandemia e que tenham relação com a área militar.
O professor Aloysio Gomes, do Diretoria de
Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC),
participou do evento, a convite da Pró-Reitoria de
Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC).
Na oportunidade, o Vice-Presidente da República,
General de Exército Antonio Hamilton Martins
Mourão, visitou o stand da UTFPR, e recebeu um
livro da instituição e o boné do Campus Apucarana. 
Visitaram também o stand da UTFPR, militares e
civis de diversos países.

STAND DA UTFPR
NA FEIRA SC
EXPO DEFENSE
Recebeu a visita do Vice-Presidente
da República



CURSINHO POPULAR

E X T E N S Ã O
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O Cursinho Popular da UTFPR Apucarana edição
2022 teve início no dia 04 de abril em dois
formatos, online e presencial. O projeto é
coordenado pela professora Danielle Gonçalves de
Oliveira Prado e tem como objetivo abordar os
assuntos mais cobrados no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, por meio de revisões e
resoluções de exercícios mais frequentes em provas
e vestibulares. Isso tudo com a ajuda e colaboração
de alunos voluntários da UTFPR e professores
responsáveis de cada área.
O projeto terá duração de março a setembro sendo
oferecido de forma gratuita, não havendo qualquer
tipo de mensalidade ou anuidade que onere os
estudantes durante a realização do curso.
O Cursinho Popular oferece monitorias
preparatórias das disciplinas de matemática, física,
biologia, química, geografia e história, sendo
destinado a alunos oriundos de escolas públicas e
particulares de Apucarana e região na modalidade
presencial e alunos de todo o Brasil na modalidade
online.
Agradecemos aos colaboradores, monitores e
alunos que participaram do projeto durante esse
primeiro semestre.

PALESTRA SOBRE
PERSPECTIVAS NA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PÓS-PANDEMIA

P A L E S T R A

No dia 09 de maio, a Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA),
comemorou os seus 73 anos de existência com uma
palestra intitulada “Perspectivas para a Indústria e
Comércio Pós Pandemia”, ministrada pelo
Presidente da Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Paraná (FACIAP) e
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE,
empresário Fernando Moraes. Na oportunidade, o
professor Aloysio Gomes representou a UTFPR.

Em comemoração aos 70 anos da
ACIA
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O Campus Apucarana apresentou projeto na Chamada PROREC 05/2022 que está selecionando duas
propostas para representar a instituição na chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-Verde Amarelo. O
projeto teve o objetivo geral de modernizar e implementar o Laboratório Aberto de Prototipagem e Espaços
Compartilhados, em espaço já existente, com recursos de 1 milhão de reais cada. 
O projeto teve uma característica integradora, no tema Healthtech, com soluções inovadoras, como a
tecnologia assistiva, integrando as coordenações dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia
Têxtil e Design de Moda. 
A proposta do Campus Apucarana recebeu 16 cartas de apoio, do poder executivo, entidades, associações,
sindicatos e empresas: Prefeitura Municipal, Associação Industrial e de Serviços de Apucarana – ACIA,
CONECTA, Sistema FIEP – SENAI, SEBRAE, APL Bonés, Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Planejamento de Apucarana - Idepplan, Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí –
SIVALE, Universidade Estadual de Londrina - UEL/Departamento de Anatomia, Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Vale do Ivaí e Região – CISVIR, Associação Flávia Cristina – AFC, Commanders Smartwear, Elisil
Uniformes e Vestimentas de Proteção, Mafro Indústria de Confecções, Eploc Confecções, Silel Indústria de
Confecções.
O resultado da chamada pública classificou os Campus Curitiba e Pato Branco como primeiros colocados. O
Campus Apucarana ficou em 4º colocado, sendo que obteve a nota máxima (5) de um dos quatro
avaliadores. 
Como avaliação, entendemos que a experiência foi produtiva e possibilitou a integração das coordenações e
seus docentes pesquisadores. 

PROJETO DO CAMPUS PARTICIPA DA
CHAMADA PROREC n.05
Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-Verde Amarelo - Laboratórios
Abertos de Prototipagem e Espaços Compartilhado
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Um Acordo de Cooperação Técnica entre o Campus
Apucarana e a Geo & Energética Participações,
coordenado pelo professor Fernando Alves da Silva,
está permitindo a “avaliação da produção de
hidrogênio a partir da reforma catalítica a vapor de
biogás dessulfurizado”. O projeto já ganhou
destaque na mídia, inclusive no portal da UTFPR,
com o título “Parceria com pesquisador da UTFPR
produz hidrogênio verde”, caracterizando-se como
um processo inédito de produção de hidrogênio de
forma renovável.

ACORDO DE
COOPERAÇÃO
COM EMPRESA
PERMITIRÁ A
PRODUÇÃO DE
HIDROGÊNIO
VERDE
Processo inédito é tema da pesquisa
de professor do campus

Extensão, um universo amplo e desafiador. Neste
contexto, as Consultorias chegam para colocar em
práticas as mais diversas técnicas de atuação com a
mobilização de docentes e acadêmicos para
responder a questões, como fazer um diagnóstico
para conhecer a realidade da empresa e montar um
projeto de expansão empresarial, ou elaborar um
relatório de soluções para manutenção corretiva de
um edifício.
Novas consultorias aprovadas, apresentam aos
docentes Augusto Montor de Freitas Luiz e Sarah
Honorato Lopes da Silva da Engenharia Civil
demanda de diagnosticar manifestações patológicas
e elaborar relatório com sugestões possíveis
processos de manutenção corretiva, do Condomínio
Edifício Palácio do Comércio, situado em Londrina-
PR.
Então, ficou curioso? Que tal colocar em prática os
conhecimentos de Empreendedorismo com o
professor Ronie Galeano e participar da Consultoria,
que realizará um diagnóstico empresarial aplicando
a análise SWOT para conhecer a realidade atual da
empresa Mazzeto Prestadora de Serviços. Mais
detalhes venha falar com a Wierly Barboza no
DEPET/DIREC.

Novas consultorias cadastradas pelo
DEPET

CONSULTORIAS
ATENDERÃO
DEMANDA DA
SOCIEDADE



A professora Márcia Cristina Alves é coordenadora do Projeto de Extensão "INTEC – Incubadora de
Tecnologia Social e Empreendimentos Solidários”. Esse projeto está em execução desde 2017 e no
momento estão apoiando os empreendimentos da Rede de Economia Solidária de Apucarana, com as
seguintes atividades:

1- Participação do Conselho Municipal de Economia Solidária representando a UTFPR Apucarana.
2- Participação da capacitação de novos empreendedores solidários com a palestra sobre motivação e
liderança.
3- Apoio a criação de uma Associação para os produtores de Mel de Apucarana.
4- Parceria com os Empreendimentos Solidários com a campanha de arrecadação de agasalhos.
5 - Em agosto, terá início o projeto de Marketing para divulgação da “Super Sexta da Economia Solidária"
(vendas de artesanatos, gastronomia, hortifrúti, mel, etc).
5- A partir do próximo semestre iniciarão outras ações como: qualificação para os empreendedores das
feiras.
6- Criação da escola "Mulheres de Negócio" para as empreendedoras que participam da feira de economia
solidária, com oficinas e cursos na área da gestão.
7- Projeto “Empresa Júnior”: participação das empresas juniores dos cursos da UTFPR na feira de Economia
Solidária. Os alunos irão montar stand das empresas juniores para oferecer os serviços.

A professora Márcia Alves sempre participa das ações que são realizadas pela Rede de Economia Solidária
de Apucarana.

P R O J E T O
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ECONOMIA SOLIDÁRIA
Contribuição para a Rede de Economia Solidária de Apucarana



FÓRUM DOS NÚCLEOS DOCENTES
ESTRUTURANTES DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DO CAMPUS – FÓRUM
DOS NDE’S

N D E
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No dia 21 de maio foi realizado o primeiro Fórum
dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de
Graduação do Campus Apucarana. O evento foi
organizado pela Diretoria de Graduação e Educação
Profissional (DIRGRAD) e envolveu os professores
participantes dos Núcleos Docentes Estruturantes
(NDEs) de todos os cursos de Graduação do
campus. Na oportunidade, os professores
apresentaram uma visão geral das novas propostas
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos que
contemplam a curricularização da extensão, além de
alterações específicas de cada curso e as novas
metodologias que alguns vão implementar em
atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais. 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deve ser
construído de forma conjunta entre os professores
de diferentes áreas de conhecimento, que
compartilham experiências e propõem as diretrizes
que proporcionarão a melhor formação do
estudante, bem como definir o perfil dos egressos
do curso. 
Apesar do frio intenso daquela manhã, o evento
teve boa participação dos integrantes dos NDEs e
foi muito importante para as discussões prévias e
ajustes antes do envio dos PPCs para a avaliação do
Conselho de Graduação e Educação Profissional
(COGEP) que ocorrerá no próximo semestre.



CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO
NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

C A P A C I T A Ç Ã O
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Dando sequência às ações realizadas pela Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD)
referentes ao processo de reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação do campus, foi
realizada a primeira Oficina de Formação de PRAEXTs (Professor Responsável por Extensão). A iniciativa
foi apresentada aos cursos durante a realização do Fórum dos NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) do
Campus Apucarana, e é uma proposta de trabalho referente ao registro de atividades de extensão,
especificamente no que diz respeito à curricularização da extensão. A oficina foi construída juntamente
com o Departamento de Extensão da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) do nosso
campus e envolve diretamente os professores responsáveis pela extensão dos cursos.
A atividade, realizada no dia 03 de junho, contou com a participação de: Ariana Martins Vieira Fagan e
Samira da Silva Mendes da coordenação do curso de Engenharia Têxtil; Adriana Macedo Patriota Faganello
da coordenação do curso de Engenharia Civil; Josiany Oenning Favoreto, Lívia Laura Matté Soares e
Rosimeiri Nagamatsu da coordenação do curso de Design de Moda; Tamara Angelica Baldo da
coordenação do curso de Engenharia de Computação; Fernanda Lini Seixas e Rubiane Ganascim Marques
da coordenação do curso de Engenharia Química; Thales Eugênio Portes de Almeida da coordenação do
curso de Engenharia Elétrica; Augusto Cesar Gracetto e José Bento Suart Júnior da coordenação do curso
de Licenciatura em Química; Patrícia Mara Gomes, chefe do Departamento de Extensão e Juliana Castanon
Xavier, Diretora Substituta de Graduação e Educação Profissional.
O objetivo de aprendizagem da oficina foi avaliar projetos de extensão oriundos da plataforma SAP por
meio de um checklist que atende as diretrizes e legislações vigentes da extensão universitária, discutindo a
orientação de docentes proponentes quando esta se faz necessária.



EQUIPE DEPED-AP AUXILIA CURSOS DE
GRADUAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PPCS

C A P A C I T A Ç Ã O
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No dia 20 de junho encerrou-se o prazo para os coordenadores dos cursos de graduação enviarem o
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) à Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD). Com o
objetivo de auxiliar os NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) dos cursos na elaboração do documento, a
equipe Departamento de Educação do Campus Apucarana (DEPED-AP) vem realizando oficinas e
assessorias a respeito da construção da matriz curricular do curso com foco numa abordagem por
competências.
A equipe DEPED-AP permanece à disposição de docentes e discentes para treinamentos, orientações e
qualquer tipo de assessoria pedagógica necessária.

PROJETO UNIVERSIDADE AMIGA DA JUSTIÇA
ELEITORAL

A T I V I D A D E
E X T R A C I R R I C U L A R

A UTFPR aderiu ao projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, oportunizando uma maneira
democrática de efetivação de educação para a cidadania. O projeto garante a concessão de, no mínimo, 30
(trinta) horas extracurriculares para universitários maiores de 18 (dezoito) anos, regularmente matriculados
na UTFPR, que participarem de treinamento (presencial ou à distância) e atuarem como mesários,
administradores de prédio, auxiliares de serviços eleitorais, dentre outras funções de colaboração, em um
turno de votação e, no mínimo, 60 (sessenta) horas extracurriculares para aqueles que participarem de
treinamento e atuarem em dois turnos de votação.
Os interessados em participar do Projeto, devem formalizar o cadastro pelo site http://www.tre-pr.jus.br
no link <mesário voluntário> ou comparecer ao Cartório Eleitoral.
Conforme o termo de adesão, a UTFPR deve contabilizar as horas referentes às atividades prestadas junto
à Justiça Eleitoral como atividade complementar de extensão.

Horas extracurriculares aos acadêmicos



A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) fez uma reestruturação de sua equipe, ficando
com a seguinte configuração:

D I R E C
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MUDANÇAS NA EQUIPE DA DIREC
Reestruturação da equipe

A DIREC agradece o trabalho e dedicação dos servidores Adenilson Bueno dos Santos, que foi para a
Diretoria de Planejamento e Administração (DIRPLAD) e da Rosa Silva, que regressou para sua instituição de
origem.



R E U N I Ã O
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As atividades e reuniões do Arranjo Produtivo
Local Bonés de Apucarana – APL foram retomadas
de forma presencial. Foi produzido um
documentário da história do boné em Apucarana,
divulgado na mídia e redes sociais, onde conta a
trajetória da atividade do setor, do início do Centro
Moda e depois do Campus Apucarana da UTFPR. 
O APL mantém um planejamento estratégico de
ações para o fortalecimento do setor e divulga os
cursos de qualificação profissional como
oportunidade de aprendizagem, aperfeiçoamento e
inserção no mundo do trabalho.
Nas reuniões foi apresentado o novo consultor do
SEBRAE - Anderson Estrada, que realizou um
diagnóstico e atenderá o APL este ano, e uma nova
governança foi estabelecida, com
representatividade da UTFPR. Participam da
reunião, os professores Aloysio Gomes - DIREC,
Márcia Cristina e Anderson Vietro. 

APL BONÉS
Retomada das atividades presenciais
em 2022

O Campus Apucarana foi anfitrião da reunião do
CONECTA no dia 11 de maio. Participaram da
reunião, líderes e membros como o presidente da
ACIA, Vanderlei Faganello, o diretor da UNESPAR,
professor Leonardo Sartori, o diretor da FAP, Dr.
Lisandro Modesto, professor Tiago Cunha do
SEBRAE, professor Tiago Ribeiro do Conecta,
diretor e vice do Colégio Cerávolo, além do
servidor Anderson Vietro e dos professores
Aloysio Gomes e Thiago Ramires, representando a
direção-geral.
Na oportunidade discutiram as ações e parcerias
para a realização dos eventos, oficinas, hackatons,
Conexão Sprint, etc, que incentivem o
empreendedorismo, inovação, apoio às startups, e
o desenvolvimento do ecossistema local e regional.
Após a reunião realizaram uma visita a alguns
laboratórios da UTFPR.
No dia 13 de abril, a reunião do CONECTA foi
realizado na Faculdade de Apucarana (FAP). O
professor Aloysio Gomes representou a UTFPR, e
após a reunião foi realizada uma visita à instituição.

CAMPUS FOI
ANFITRIÃO DA
REUNIÃO DO
CONECTA
Lideranças participaram da reunião



R E U N I Ã O
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A Diretoria de Relações Empresariais e
Comunitárias (DIREC) realizou uma reunião, no dia
09 de maio, com a Cooperativa dos Catadores e
Separadores de Materiais Recicláveis de Apucarana
(COCAP), com o seu representante, Sr. Antonio
Roberto Nogueira, e professor Milton Pereira.
Participaram da reunião o professor Aloysio Gomes
e Anderson Vietro. Na oportunidade, discutiram
sobre possíveis projetos e parcerias para auxiliar a
questão da Educação Ambiental, reciclagem e
melhoria da qualidade de vida da população. A
primeira solicitação por parte da COCAP foi a
realização de um concurso para a escolha do melhor
mascote que represente a cooperativa – MinhoCap.
O professor Aloysio Gomes foi convidado para
fazer parte do Conselho Consultivo da COCAP, por
um período de dois anos.

REUNIÃO COM A
COCAP
Oportunizará parceria e projetos

No dia 13 de junho a professora Márcia Cristina
Alves, responsável pelo projeto de extensão
“Incubadora de Economia Solidária”, recebeu
representantes da rede de Economia Solidária para
discutir a adesão da UTFPR como parceira para a
realização de feiras mensais para a comercialização
de produtos da rede Solidária de Apucarana no
espaço das feiras (estrutura mantida pela Prefeitura
Municipal de Apucarana) e desenvolvimento de
campanhas de arrecadação de alimentos e
agasalhos. Participaram também da reunião o
professor Aloysio Gomes e Anderson Vietro.

REUNIÃO COM
ECONOMIA
SOLIDÁRIA
Contribuição da UTFPR



E D I T A L
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O Campus Apucarana está participando do Edital
01/2022 – PROREC/PROGRAD – Edital conjunto
– seleção de Projetos de Extensão, com 17
projetos. O Edital visa estimular os servidores da
UTFPR a atuar na extensão universitária e engajar
estudantes de graduação como protagonistas no
processo. Visa apoiar os projetos de extensão com
apoio financeiro com bolsas para estudantes e
apoio financeiro para custeio do projeto, de até R$
3.000,00 (três mil reais) por projeto, na modalidade
Auxílio Financeiro ao Pesquisador, com a extensão
de caráter de pesquisa aplicada e/ou inovação
tecnológica, que tenham foco o desenvolvimento
de novos produtos e/ou serviços.
A Diretoria de Relações Empresariais e
Comunitárias (DIREC) aproveitará a classificação
resultante deste Edital para destinar apoio de
bolsas ou custeio para projetos do campus,
respeitando a ordem classificatória do Edital,
consolidando assim a política de incentivo aos
projetos de extensão do campus. 

EDITAL DE APOIO A
PROJETOS DE
EXTENSÃO
Edital 01/2022 –
PROREC/PROGRAD 

A Incubadora de Inovações da UTFPR e o Hotel
Tecnológico (etapa de pré-incubação) estão
recebendo inscrições de propostas de empresas e
projetos para o ano de 2022.
Os editais estão em fluxo contínuo e a primeira
seleção de grupos para 2022 aconteceram em
maio/junho.
As inscrições serão realizadas pelos seguintes links:
https://bityli.com/hoteltecnologico
https://bityli.com/Incubadora 
Participe! Não perca essa oportunidade!

EDITAL PARA O
HOTEL
TECNOLÓGICO E
INCUBADORA DE
EMPRESAS
Oportunidade para sua ideia e
negócio!



COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE

C O L A Ç Ã O  D E  G R A U

JULHO 2022 | 22

No dia 23 de maio, o Campus Apucarana realizou
cerimônia de Colação de Grau em Gabinete. Cinco
formandos participaram da cerimônia, recebendo a
outorga de grau conferida pelo representante da
Direção-Geral, professor Thiago Gentil Ramires,
sendo eles Danylo Pinto Lopes, Fabio Reyge
Takenaga e Paulo Vitor Vitolo Panoni Pires, do
Curso de Engenharia Civil, Bianca Bello Bisson e
Gustavo Henrique Marin dos Santos, do Curso de
Engenharia Química.
Estavam presentes, ainda, o Coordenador do Curso
Superior de Engenharia Civil, professor Augusto
Montor de Freitas Luiz, a Coordenadora do Curso
Superior de Engenharia Química, professora Ana
Cláudia Ueda, e o representante do Departamento
de Registros Acadêmicos, Heber David Dias, além
de amigos e familiares.
A cerimônia ocorreu no auditório do Campus e foi
organizada por técnicos-administrativos, os quais
também participaram da realização dos eventos. 
O Campus Apucarana parabeniza os novos
profissionais e deseja-lhes muito sucesso!



ESPECIALIZAÇÃO EM
ENGENHARIA DIGITAL E
TECNOLOGIA BIM

C O N H E C I M E N T O
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O curso de especialização em Engenharia Digital e
Tecnologia BIM, ofertado nas instalações do
Campus da UTFPR Apucarana, vem compartilhando
conhecimento voltado à solução dos reais desafios
da sociedade. 
Alunas do curso de Engenharia Civil, que participam
de projeto de ensino no Laboratório de Modelagem
da Construção (BIMLab), coordenado pelo professor
Fábio Freire, estão participando de diversas
disciplinas do curso e agregando novos
conhecimentos. 
Nos dias 27 e 28 de maio, o especialista em BIM,
engenheiro Rafael Rigoni, ministrou a disciplina de
“BIM na engenharia de estruturas” utilizando os
softwares TQS e Tekla Structures (cedidos pelos
fabricantes mediante acordo de cooperação com o
BIMLab) e o conteúdo foi considerado excelente
pelos alunos do curso.

DESAFIO DA TORRE DE
MACARRÃO 

Alunos do primeiro período do Curso de Engenharia
Civil, na disciplina de Introdução à Engenharia,
ministrada pelo professor Aloysio Gomes,
realizaram no dia 3 de maio, uma atividade
prática/dinâmica conhecida como Desafio da Torre
de Macarrão com Marshmallow ou Marshmallow
Challenge. O desafio consiste em construir uma
torre com macarrão tipo espaguete, barbante, fitas
adesivas e um marshmallow, que deve ficar no topo
da torre. Vence a equipe que consegue construir a
torre mais alta, e que suporta o marshmallow, no
tempo estabelecido. Na atividade são abordadas
habilidades como capacidade de trabalho em
equipe, liderança, comunicação e criatividade,
importantíssimas no mundo profissional.

Acadêmicos do primeiro período de
Engenharia Civil



CONEXÃO APUCARANA SPRINT

C O M P E T I Ç Ã O
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A UTFPR conta com duas equipes inscritas no
Conexão Apucarana SPRINT, maratona de ideação
promovida pelo SEBRAE em parceria com o
Conecta Apucarana. Ao longo dos meses de junho e
julho as equipes participam de uma jornada em
busca de estruturação de negócios inovadores.
Participam da jornada alunos dos cursos de Design
de Moda, Engenharia Têxtil, Engenharia Civil e
Engenharia Química. A equipe vencedora, além de
mentorias, participará de uma missão para o maior
evento nacional de empreendedorismo e inovação -
O Startup Summit 2022 - em Florianópolis no mês
de agosto, patrocinado pelo SEBRAE! A Diretoria de
Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC)
agradece à Diretoria de Graduação e Educação
Profissional (DIRGRAD) e às coordenações de curso
por terem conduzido os alunos para os eventos de
divulgação da maratona realizados no campus
durante o mês de maio.

Nossos acadêmicos da UTFPR estão mandando bem quando o assunto é
empreendedorismo!



VISITA DOS ESTUDANTES DO SESI
APUCARANA AO CAMPUS

V I S I T A
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No dia 10 de maio recebemos a visita dos
estudantes do Ensino Médio do Colégio SESI
Apucarana. A visita foi organizada entre as
professoras Juliana Castanon da  (DIRGRAD) e Ana
Paula Zanin (SESI). 
Oitenta e cinco estudantes, acompanhados de
alguns docentes, foram recepcionados pela
DIRGRAD e pelos coordenadores dos cursos no
auditório do campus, para receberem informações
gerais sobre os mesmos e a forma de ingresso na
instituição.
Na sequência, os estudantes foram divididos em
três grupos e realizaram a visita às instalações,
passando pelo restaurante universitário, biblioteca,
áreas de convivência, gramado, e visitaram vários
laboratórios que foram especialmente preparados
para mostrá-los um pouco da rotina de aulas, dos
projetos desenvolvidos pelos cursos e de algumas
pesquisas desenvolvidas na pós-graduação. 
Essa foi a primeira visita de estudantes do Ensino
Médio que o campus recebeu após dois anos de
pandemia, nos quais as atividades presenciais e o
acesso ao campus foram reduzidos devido aos
protocolos sanitários vigentes. 
Os professores do Colégio SESI ressaltaram o
quanto os estudantes estavam ansiosos e animados
para a visita e como eles gostaram de ver os
laboratórios e os equipamentos funcionando,
demonstrando um pouco da rotina diária dos nossos
estudantes de graduação e pós-graduação. Na
semana seguinte, conforme programado no projeto
proposto pelo colégio SESI, os estudantes fizeram
apresentações sobre o que viram e aprenderam aqui
no campus, trocando experiências sobres os
laboratórios visitados, os cursos ofertados e as
possibilidades de trabalho.  

Ficamos felizes em receber a comunidade externa
e esperamos que a partir de agora essas visitas
possam voltar a ocorrer com mais frequência.



V I S I T A
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No dia 13 de junho a Diretoria de Relações
Empresariais e Comunitárias (DIREC) recepcionou
uma Comitiva Empresarial de Jandaia do Sul,
acompanhada por representantes do SEBRAE, da
FIEP e do APL Bonés de Apucarana para
conhecerem as estruturas da UTFPR Apucarana,
voltadas para os setores têxtil, vestuário e moda.
Empresários ligados à produção de confecções
femininas e de uniformes profissionais conheceram
as estruturas laboratoriais dos cursos de Design de
Moda e Engenharia Têxtil e a estrutura da
Incubadora de Inovações (IUT-AP). A DIREC
agradece às coordenações de Design de Moda e
Engenharia Têxtil pelo acompanhamento e
exposição referentes aos cursos, funcionamento
dos equipamentos e aos projetos desenvolvidos nos
respectivos cursos. Na ocasião estabeleceram-se
contatos para a realização de estágios nas empresas
do setor de vestuário de Jandaia do Sul.

CAMPUS RECEBE
VISITA DE
COMITIVA
EMPRESARIAL DE
JANDAIA DO SUL
Participaram também representantes
do SEBRAE, FIEP e APL Bonés No dia 25 de abril, o campus recebeu a visita do

chefe do Núcleo Regional de Educação de
Apucarana, professor Vladimir Barbosa da Silva e
Patrícia Cristina Marchi, assistente da chefia. Os
professores Marcelo Silva, Diretor-Geral e Aloysio
Gomes da Diretoria de Relações Empresariais e
Comunitárias (DIREC) os recepcionaram e
realizaram uma visita às instalações e laboratórios
da UTFPR. Na oportunidade, discutiram possíveis
parcerias e projetos, como a recepção de alunos da
rede estadual de ensino para conhecer a instituição,
os cursos oferecidos e projetos de extensão. Na
foto, o professor Rogério Silva apresentando os
laboratórios e os projetos desenvolvidos.

CAMPUS RECEBE
VISITA DO CHEFE
DO NÚCLEO
REGIONAL DE
EDUCAÇÃO



CAMPUS RECEBE
VISITA DO
COMANDANTE DO
30º BATALHÃO DE
INFANTARIA
MECANIZADO

V I S I T A
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No dia 26 de maio o Campus Apucarana recebeu a
visita do Coronel Flábio Meireles Machado,
comandante do 30º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, Sentinela do Norte do Paraná (30º
BIMec). Durante a visita, o Coronel esteve
acompanhado do Assessor de Comunicação Social
do Batalhão, o Primeiro Tenente Julio Rodrigues de
Moraes Neto. Na ocasião, foi apresentando uma
visão geral da estrutrua de ensino, pesquisa e
extensão do Campus e discutido futuras parceria
para projetos de extensão a ser desenvolvidos no
30º BIMEC. O comandante Flábio parabenizou o
professor Marcelo Silva pela organização do campus
e pela disciplina dos estudantes observada durante
a vistia aos diversos ambientes acadêmicos.



VISITA DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – CEEP DE
CIANORTE

V I S I T A
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No dia 28 de junho o campus recebeu a visita de 38
estudantes, acompanhados de duas docentes, do
Curso Técnico em Química do Centro Estadual de
Educação Profissional – CEEP de Cianorte - PR. 
A visita foi organizada pelo professor Johny Paulo
Monteiro, com participação de docentes das
coordenações dos Cursos de Licenciatura em
Química e Engenharia Química, e de estudantes dos
programas de mestrado em Ciências e Engenharia
de Materiais (PPGCEM), Gestão Ambiental (PPGEA)
e Engenharia Química (PPGEQ). 
Na ocasião, os estudantes do 3° ano do Ensino
Médio foram recepcionados no auditório do campus
para uma breve apresentação dos cursos, realizada
pelos coordenadores, e depois visitaram os
Laboratórios de Química Analítica, Laboratório de
Operações Unitárias, Laboratórios Multiusuários e o
Laboratório de Materiais, Macromolécula e
Compósitos - LaMMAC.
Nos laboratórios esses estudantes tiveram a
oportunidade de conhecer equipamentos
importantes para a área de química, bem como um
pouco das pesquisas e experimentos que os
graduandos e pós-graduandos realizam,
vislumbrando as opções para continuar com os
estudos na graduação e pós-graduação dentro da
área que eles já estão envolvidos. 



17º CONGRESSO
BRASILEIRO DE
PREGOEIROS 

C O N G R E S S O
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Entre os dias 29 março e 01 de abril, as servidoras
Joice Galan, Emily Dora Gois Ponce, Viviane Bueno
dos Santos Massi e Angélica Padilha, juntamente
com demais servidores da UTFPR, participaram do
17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros na cidade de
Foz do Iguaçu-PR.
O evento é de âmbito nacional e de grande renome,
e reúne os mais ilustres palestrantes na área de
compras públicas governamentais. Foram quatro
dias de aprendizado, incluindo palestras e oficinas
em diversos temas importantes para o
desenvolvimento das atividades do setor.
Com a publicação da nova Lei de Licitações em abril
de 2021, que passará a ser implementada em abril
de 2023, tornou-se ainda mais importante discutir e
aprofundar o aprendizado nos temas relacionados
as compras públicas. Em especial no pregão
eletrônico que é a modalidade na qual 90% das
aquisições realizadas pela UTFPR são efetivadas.
A capacitação contribui com a evolução das
competências dos agentes públicos, com
atualizações legislativas e jurisprudencial que
facilitam o trabalho desenvolvido pelos servidores
do Departamento de Materiais e Patrimônio.

9º CONTRATOS WEEK –
SEMANA NACIONAL DE
ESTUDOS AVANÇADOS
EM CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Entre os dias 06 e 10 de junho, os servidores
Ademilson Ferreira de Almeida e Reinaldo dos Reis,
lotados no Departamento de Serviços Gerais
(DESEG), estiveram participando do 9º Contratos
Week – Semana Nacional de Estudos Avançados
em Contratos Administrativos.
O Congresso é um dos maiores eventos de
capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos
do país, e os servidores tiveram a oportunidade de
estudar e discutir a Nova Lei de Licitações e
Contratos, que passará a ser aplicada a partir do
próximo ano.
O DESEG é o departamento responsável pela
gestão e fiscalização dos contratos de terceirização
de limpeza e segurança do campus e de vários
outros contratos administrativos que necessitam ser
fiscalizados, tanto para garantir a perfeita execução
técnica como para garantir a preservação dos
direitos trabalhistas e previdenciários dos
funcionários terceirizados.
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Aconteceu no dia 27 de abril em Jandaia do Sul, e
no dia 28 de abril no Cine Teatro Fênix em
Apucarana, o Seminário Regional de Inovação do
Vale do Ivaí. O evento abordou os Ecossistemas de
Inovação como fator de Desenvolvimento e contou
com uma palestra do professor Silvestre Labiak Jr.,
da UTFPR Campus Curitiba. Os professores
Marcelo Silva, Diretor-Geral do Campus, Aloysio
Gomes e Anderson Freitas, ambos da Diretoria de
Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC),
participaram do evento.

SEMINÁRIO
REGIONAL DE
INOVAÇÃO DO
VALE DO IVAÍ
Em Jandaia do Sul e Apucarana

Aconteceu no dia 4 de maio, no Cine Teatro Fênix
de Apucarana, o Seminário de Educação
Empreendedora. Os professores Marcelo Silva,
Diretor-Geral do campus e Aloysio Gomes, da
Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias
(DIREC), representaram a instituição. O evento foi
organizado pelo SEBRAE, com apoio da Associação
Comercial Industrial e de Serviços de Apucarana
(ACIA), CONECTA, Prefeitura e Autarquia Municipal
de Educação de Apucarana. Participaram
professores da rede municipal, estadual e federal de
ensino.

SEMINÁRIO DE
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA
Participaram docentes da rede
municipal, estadual e federal
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A Diretoria de Relações Empresariais e
Comunitárias (DIREC) tem oportunizado e divulgado
vagas de estágios supervisionados remunerados e
trabalho para os cursos do Campus Apucarana da
UTFPR. Nos meses de abril, maio e junho foram
oficializados 80 (oitenta) estágios no Departamento
de Estágios (DEPEC), com o auxílio dos professores
responsáveis pelo estágio (PRAEs) das
coordenações.
Nesses últimos dois meses foram divulgadas as
seguintes oportunidades de estágio remunerado:
Engenharia Elétrica (FotoVelt Solar Engineering),
Engenharia Civil (Prefeitura de Apucarana, FotoVelt
Solar Engineering), Engenharia Química/Química
(Bundy Refrigeração), Engenharia da Computação
(Prefeitura de Apucarana), Design de Moda (Wolke
Brasil).
Nesses últimos dois meses foram divulgadas as
seguintes oportunidades de trabalho: Engenharia
Civil (FotoVelt Solar Engineering), Engenharia
Elétrica (FotoVelt Solar Engineering).

VAGAS DE
ESTÁGIOS
REMUNERADOS E
TRABALHO
Oficializados mais 80 estágios desde
abril

O Programa de Empreendedorismo e Inovação –
Campus Apucarana (PROEM-AP) realizou no mês
de maio a seleção de dois bolsistas para
desenvolver atividades administrativas e de apoio
junto à Incubadora e à Diretoria de Relações
Empresariais e Comunitárias (DIREC). Participaram
do processo seletivo alunos dos cursos de
Engenharia Civil, Engenharia Química e Engenharia
Têxtil. Foram selecionados os acadêmicos Nathália
Ribeiro de Lima (COENQ) e Pedro Lucas Aoki
(COECI). A DIREC dá as boas-vindas aos novos
integrantes da Equipe do PROEM-AP e agradece a
todos os alunos que atenderam ao chamado do
edital de bolsas e participaram do processo seletivo!

NOTÍCIAS PROEM
Seleção de Bolsistas
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ANIVERSARIANTES DO 2º TRIMESTRE



MISSÃO DA UTFPR

Promover a educação de excelência
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extensão, interagindo de forma ética
e produtiva com a comunidade para
o desenvolvimento social e
tecnológico.
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