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PÓS-GRADUAÇÃO
NO CÂMPUS

A pós-graduação teve um avan-
ço expressivo no Câmpus Apucarana 
em 2018, em especial pela aprovação 
junto a CAPES do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Química – 
PPGEQ em nível de Mestrado, que é 
coordenado pela pesquisadora Ma-
ria Carolina Sergi Gomes.

A autorização foi oficializada no 
início de setembro de 2018 e o pro-
cesso de seleção da primeira turma 
ocorreu na sequência. Mesmo com 
pouco tempo para a efetiva divulga-
ção do curso, foram recebidas doze 
inscrições. 

Também ocorreu o credencia-
mento de novos docentes do câmpus 
no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - PPGEA, que 
funciona em conjunto com o Câmpus 
Londrina, o que possibilitou a inclusão 
de mais uma linha de pesquisa: Tecno-
logias Ambientais.

Com isso, o programa começou 
a oferecer as disciplinas necessárias 
no nosso câmpus para que docentes 
e discentes não precisem se deslocar 
até Londrina. 

A expectativa é de que neste mês de 
abril, a coordenação do PPGEA seja insta-
lada no Câmpus Apucarana. 

Ainda no final de 2018, os pesquisa-
dores da área de Física e Engenharia de 
Materiais, com a anuência da PROPPG, fi-
zeram um acordo para a ampliação do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
e Engenharias de Materiais - PPGECM do 
Câmpus Londrina, com o credenciamento 
de sete pesquisadores do Câmpus Apuca-
rana. 

A negociação foi feita para que o 
PPGCEM também ofereça as disciplinas em 
Apucarana e funcione nos moldes do PP-
GEA.

Com isso, existem atualmente três pro-
gramas em nível de mestrado – PPGEQ,      
PPGEA e PPGCEM – em andamento no   
Câmpus Apucarana, com um total de 26 
pesquisadores. Além destes, uma comissão 
foi constituída para discutir a elaboração 
de uma APCN na área de Engenharia Têxtil.
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APL BONÉS DE APUCARANA E SIVALE DISCUTEM 
PROJETO SOBRE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DO VESTUÁRIO EM PARCERIA COM A UTFPR

Em reunião realizada no dia 07 de março, a governança do APL de Bonés de 
Apucarana, juntamente com o Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do 
câmpus, professor Ronie Galeano, discutiram o projeto sobre destinação dos resíduos 
sólidos, que foi apresentado para os empresários do setor em 2018.

O projeto-piloto que envolve professores e acadêmicos do curso de Engenharia 
Têxtil consiste em pesquisa de campo, sensibilização, diagnóstico, plano de ação e 
acompanhamento, com o objetivo de propor uma alternativa de descarte correto 
com aproveitamento. O projeto está previsto para ser iniciado nos próximos meses, 
sendo realizado em duas etapas e com uma duração estimada de 2 anos.

Segundo o senhor Jayme Leonel, coordenador do APL de Bonés, este assunto 
sempre foi tema das reuniões da instituição. “Há uma preocupação em conscientizar 
as empresas sobre o descarte correto e com o projeto poderemos, também, oferecer 
alternativas que reduzem o custo na fonte”, afirma Leonel.

CURSO DE ENGENHARIA 
QUÍMICA É RECONHECIDO 

COM NOTA MÁXIMA

Nos dias 07 e 08 de fevereiro, as ava-
liadoras do MEC Karina Arruda Almeida e 
Camila Ribeiro de Oliveira Felix estiveram 
visitando o câmpus para realizar a avalia-
ção de reconhecimento do curso de Enge-
nharia Química.

E com grande satisfação, informamos 
à comunidade acadêmica que o referido 
curso recebeu conceito 5 (nota máxima) na 
avaliação.

A Direção-Geral parabeniza todos 
os servidores que contribuíram para que 
o câmpus atingisse mais esta importante    
conquista.
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RECEPÇÃO DOS CALOUROS 2019/1

VOLTA ÀS AULAS

A recepção dos calouros do primeiro semestre de 2019 teve como proposta 
trazer uma reflexão sobre o momento de mudanças vivenciadas pelos estudantes no 
início da vida acadêmica.

Eles tiveram a oportunidade, além conhecer um pouquinho sobre a universidade 
e seu funcionamento, de pensar na Qualidade de Vida por meio de uma palestra 
sobre os benefícios da YOGA na aprendizagem, com o instrutor Paulo César. Já a 
psicóloga Renata Maciel de Freitas, em uma oficina bem animada, orientou os no-
vos alunos a refletirem sobre as mudanças de comportamento necessárias para dar 
conta da vida acadêmica com responsabilidade e, assim, conseguir lidar com as 
adversidades.

Além dessas discussões valiosas para o momento, os alunos também passaram 
por um treinamento de Suporte Básico de Vida, com as técnicas de enfermagem 
Michele de Paula Pavan e Elisabete Vidal Oliveira, aprendendo a prestar o socorro 
básico em casos de parada cardíaca e utilizar o DEA.

No último dia 11 de março foram retomadas as aulas no Câmpus Apucarana.
Os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Têxtil, Engenharia 

Química, Engenharia de Computação, Tecnologia em Design de Moda e Licenciatura 
em Química receberam os calouros e veteranos para mais um semestre letivo.

As coordenações, servidores e equipe diretiva do Câmpus desejam sucesso a 
todos, e que o semestre seja muito produtivo.
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CÂMPUS FIRMA 
PARCERIA COM 
UNIVERSIDADE 
JAPONESA

PESQUISADOR 
MINISTRA PALESTRA 
SOBRE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA

Buscando seguir o         
objetivo de transformar a 
UTFPR em uma instituição de 
classe mundial, o Câmpus 
Apucarana recebeu, no último 
dia 04 de fevereiro,  a visita 
do pesquisador Sengoku Yu, 
da Universidade de Shinshu 
no Japão, acompanhado do 
Diretor da Agência de Rela-
ções Internacionais da UTFPR, 
professor Carlos Cziulik.  

O professor Walter é mes-
tre em Engenharia Mecânica 
e doutor em Educação, am-
bos pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. Atualmente 
é professor Titular na UFSC no 
curso de graduação em Enge-
nharia Mecânica e no Progra-
ma de Pós-Graduação em Edu-
cação Científica e Tecnológica 
(PPGECT).

Foi realizada, no dia 13 de fevereiro, no pe-
ríodo da manhã, a palestra: “De Técnico e de Hu-
mano - as variáveis contemporâneas do processo 
civilizatório – A Educação Tecnológica”, ministra-
da pelo professor Dr. Walter Antonio Bazzo para 
os docentes e técnicos-administrativos do Câm-
pus. Já no período da tarde, o professor Walter mi-
nistrou uma oficina com o mesmo tema para cerca 
de 30 servidores.

A visita ocorreu com objetivo de firmar parceria 
para o intercâmbio de alunos na área de Enge-
nharia Têxtil, com a instalação de um escritório da 
universidade japonesa na UTFPR.
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UTFPR LANÇA
NOVO AMBIENTE DIGITAL DE BUSCAS

Já está disponível o novo ambiente digital de busca integrada da UTFPR, de-
nominado “BliblioTec”, no qual alunos e servidores da Instituição podem realizar suas 
pesquisas científicas.

Este serviço integra uma única interface com diferentes bases de dados de 
texto completo, como: o Portal Periódicos Capes, os Repositórios Institucionais (RIUT 
e ROCA), Portais de Periódicos Científicos (PERI e demais portais OJS), livros digitais 
das plataformas Ebsco Collection e Minha Biblioteca recentemente adquiridas, além 
da base de dados referencial do acervo físico das bibliotecas da UTFPR. 

Entre as principais vantagens do BiblioTec estão a praticidade da pesquisa, 
a confiabilidade do conteúdo, e também, de acordo com a bibliotecária Márcia 
Cristina Silva, “a implementação do serviço e a assinatura da Ebsco Collection e 
da Minha Biblioteca agregaram ao acervo Institucional um aumento significativo na 
qualidade e no número de títulos disponibilizados aos usuários. A partir da interface 
do BiblioTec, os usuários da Biblioteca terão acesso a mais de 560 milhões de regis-
tros, estando a maioria deles disponível em texto completo”.

Acesse o BiblioTec pelo endereço eletrônico:
http://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec
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II SEMANA ACADÊMICA 
DE ENGENHARIA QUÍMICA

Segundo a organização da semana, os estudantes tiveram contato com dife-
rentes profissionais e docentes de outras instituições, qualificados para discutir temas 
envolvendo a Engenharia Sustentável, além da importante troca de experiências que 
irão contribuir para a construção do conhecimento.

Maiores informações estão disponíveis na página:
http://www.facebook.com/saequtfprap/

No período de 08 à 12 de abril 
de 2019, os órgãos acadêmicos Aiche, 
Bóson Consultoria e o Centro Acadê-
mico de Engenharia Química, junta-
mente com a Coordenação do Curso 
de Engenharia Química, organizaram 
a II Semana de Engenharia Química.

Esta segunda edição do evento 
teve como tema central a “Engenharia 
Sustentável”, colocando em pauta a 
sustentabilidade que representa a ne-
cessidade da aplicação da ciência 
de forma eficiente e eficaz em todos 
os processos, abrangendo suas três 
dimensões, a econômica, ecológica e 
social. O aluno pôde ter uma visão 
mais ampla do conceito sustentável na 
profissão de Engenheiro Químico, des-
pertando o pensamento crítico para 
a preservação do meio ambiente e o 
gerenciamento de recursos financeiros 
e humanos.
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CÂMPUS OFERECE 
CURSINHO POPULAR 
PREPARATÓRIO PARA O 
ENEM

O Cursinho Popular é um projeto 
de extensão coordenado pela profes-
sora Danielle Gonçalves, do Departa-
mento Acadêmico de Matemática, e foi 
criado para atender a comunidade de 
Apucarana e região, com o intuito de 
preparar os alunos para vestibulares e, 
principalmente, para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio - Enem, cuja nota 
é utilizada pelo SiSU, sistema nacional 
adotado pela UTFPR para seleção de 
ingresso nos cursos de graduação.

O projeto foi inaugurado, de for-
ma experimental, no segundo semestre 
do ano de 2018. Como foi muito per-
ceptível o interesse e a necessidade da 
comunidade, o projeto foi expandido e, 
em 2019, ele será realizado no período 
de março a outubro. 

Neste ano, o período de inscrições 
para o cursinho se deu de fevereiro a 
março, e obteve um total de 732 ins-
critos, sendo mais de 80% alunos da 
rede pública de ensino. Porém, levan-
do-se em consideração as limitações 
impostas pela estrutura do câmpus, 
foram matriculados apenas 44 alunos 
no projeto. Dentre os selecionados, 90% 
dos alunos são provenientes da rede 
pública de ensino e os outros 10% da 
rede privada. De acordo com a profes-

sora Danielle, diante da enorme demanda, 
foi criada uma lista de espera, na qual os 
alunos serão convocados em caso de de-
sistência dos já matriculados.

“É importante frisar que os alunos 
participantes não podem ter três faltas, 
ou mais, sem justificativa, pois nesse caso, 
serão desligados do projeto”, explica        
Danielle.

As atividades do cursinho iniciaram 
no último dia 25 de março, e irão até dia 
17 de outubro na UTFPR, na sala M002B, 
bloco M, das 19:00 as 21:30 horas.

Serão abordadas, por meio da reso-
lução de lista de exercícios, as disciplinas 
de: Matemática, Física, História, Geografia, 
Química, Biologia e Filosofia. Essas disci-
plinas estão sendo aplicadas de forma 
voluntária pelos discentes, atualmente ma-
triculados nos cursos de engenharia ofe-
recidos pelo câmpus, sob a supervisão e 
orientação de docentes.

Aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar e agradecer aos 47 discen-
tes e 13 docentes voluntários que estão 
engajados nesse trabalho.

“Esperamos que o projeto seja um sucesso e que, com o tempo, seja aprimorado 
cada vez mais, conforme as experiências vividas”, afirma Danielle.
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PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM PRÉ-CÁLCULO

No primeiro semestre de 2019, está sendo desenvolvido no Câmpus Apucarana, 
o Programa de Nivelamento em Pré-Cálculo. A ação é parte do projeto de ensino 
“Material Didático para Cursos de Matemática”, coordenado pelos professores Ju-
liana Xavier e Rodrigo Veloso Martins, do DAMAT, e desenvolvido em parceria com o 
NUAPE.

Os alunos ingressantes no primeiro semestre de 2019 de todos os cursos oferta-
dos no câmpus foram convidados a realizar uma avaliação diagnóstica de Mate-
mática, durante a semana de recepção dos calouros. Baseado no resultado dessa 
avaliação, os alunos foram indicados a participar ou não da ação. 

O objetivo da ação é, além de auxiliar a transição dos alunos do Ensino Médio 
para o Ensino Superior, esclarecer dúvidas de diversos conteúdos do ensino básico 
de Matemática que são considerados pré-requisitos para um bom desempenho na 
disciplina de Cálculo I.

O programa será dividido em quatro módulos ao longo do semestre. Cada mó-
dulo contará com dois encontros presenciais no câmpus para tratar sobre assuntos 
associados àqueles que estão sendo trabalhados no curso de Cálculo I.

O módulo zero teve início no mês de março, com encontros marcados para os 
dias 23 e 30. Já os outros módulos acontecem nas seguintes datas: módulo um nos 
dias 13 e 20 de abril; módulo dois nos dias 04 e 11 de maio; e módulo três nos dias 
15 e 22 de junho. 

As inscrições foram divulgadas pelo NUAPE e os encontros de cada módulo 
serão coordenados pelos professores Juliana e Rodrigo, e ministrados por alunos vo-
luntários do Câmpus Apucarana.

CRESCE O NÚMERO DE PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS DO CÂMPUS

Pesquisadores do Câmpus Apucarana publicaram, apenas no primeiro trimestre 
de 2019, 22 artigos científicos. Com o crescimento da pós-graduação e a disponibi-
lização de novos laboratórios de pesquisas, no Bloco N, a expectativa é de que haja 
um crescimento natural na produção científica e na formação de recursos humanos. 

Nos últimos dois anos já foi possível observar um importante aumento na partici-
pação dos docentes nos editais de Iniciação Científica e editais internos e externos 
de fomentos à pesquisa. 

No último Edital Universal, por exemplo, em dezembro de 2018, tivemos cinco 
pesquisadores contemplados com o fomento de R$ 121.551,00 no total, para ser 
aplicado diretamente em pesquisa científica e tecnológica.
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CÂMPUS PREPARA CONSTRUÇÃO DA
NOVA QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra poliesportiva é uma realidade para o Câmpus Apucarana da UTFPR. 
Com recursos no valor total de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), oriundos da úl-
tima emenda parlamentar impositiva do mandato do ex-deputado Alex Canziani, a 
nova área será construída com uma estrutura total de 1.346,43 m².

Com isso, a falta de um espaço para a prática de atividades esportivas para 
nossos alunos e servidores estará sanada. “Entendemos que o esporte é um instrumen-
to de desenvolvimento humano e social que ultrapassa os limites do bem estar físico, e 
permite desenvolver no jovem o trabalho em equipe, a cooperação, a solidariedade, 
a organização, o senso de responsabilidade e a disciplina”, afima Marcelo Ferreira, 
Diretor-Geral do Câmpus. 

O projeto da quadra poliesportiva coberta foi cedido pela Prefeitura Municipal 
de Arapongas, com todas as autorizações necessárias para uso do mesmo. O Plano 
de Trabalho já foi enviado ao MEC com os cronogramas de execução físico-finan-
ceiros, faltando apenas sua liberação para que as obras sejam iniciadas ainda em 
2019. O prazo total previsto para conclusão da obra é de nove meses a partir de 
sua autorização.
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BIBLIOTECA 
INICIA SISTEMA DE 
AUTOATENDIMENTO

CÂMPUS RECEBE VISITA DE DEPUTADO FEDERAL

A partir de abril, a Biblioteca do 
Câmpus Apucarana disponibilizou aos 
seus usuários o novo sistema de autoa-
tendimento.

Neste primeiro momento, o equipa-
mento estará disponível apenas para a 
função de empréstimo de livro. Assim que 
for concluído o processo de etiquetagem 
do acervo, serão liberadas as demais 
funcionalidades.

Siga os passos abaixo e veja como 
é fácil realizar o autoempréstimo:

1. ler o crachá e digitar a senha;
2. ler o código de barras do livro;
3. colocar o livro com a lombada 

no “V” da máquina;
4. esperar o item ficar verde na tela;
5. repetir a partir do passo 2 para 

cada exemplar a ser emprestado;
6. imprimir o comprovante (opcio-

nal).

O Câmpus Apucarana recebeu, no dia 29 de março, a visita do Deputado Fe-
deral Luizão Goulart.  O encontro contou com a presença do Diretor de Graduação 
e Educação Profissional, Edmilson Canesin, do Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Cosmo Santiago, e do Assessor de Relações Empresariais e Comunitárias, Anderson 
Vietro.

Na oportunidade, o deputado, que está em seu primeiro mandato, conheceu a 
estrutura física do câmpus, bem como os cursos aqui ofertados e recebeu da Direção  
as atuais demandas do câmpus. Natural de Jandaia do Sul e com base eleitoral em 
Pinhais e Piraquara, o Deputado e sua equipe demonstraram boa recepção, ficando 
aberto o espaço para apoio parlamentar na busca de melhorias e recursos de in-
vestimento para o câmpus.
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MUDANÇAS NA DIRETORIA DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

A Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação – DIRPPG está funcionando em novo 
espaço a partir deste semestre letivo: Bloco N, sala 214, 2º andar.

O novo ambiente conta com maior espaço para atendimento aos servidores do 
câmpus, com uma infraestrutura composta por uma sala ampla para a Diretoria e ante 
sala, onde está instalada a secretaria. Além disso, a DIRPPG agora dispõe também 
de uma sala de reuniões, que terá o mobiliário adequado em breve, sala de perma-
nência para os discentes das pós-graduações, três salas para as coordenações dos 
mestrados, com secretaria, salas de permanências para os docentes credenciados 
nos programas de pós-graduação e duas salas de aulas exclusivas.

Todos os espaços, que inclusive já estão em uso, ainda passarão por algumas 
adequações para possibilitar melhor ambiente de trabalho e de atendimento ao 
público acadêmico.

Além das mudanças na estrutura física, a DIRPPG iniciou o semestre letivo com 
algumas alterações na composição de sua equipe. A professora Tais Larissa da Silva, 
que assumiu a Coordenação da Engenharia Têxtil, deixou a Assessoria Stricto Sensu; 
a Diretoria Adjunta, que estava sob a responsabilidade do professor Rodolfo Teixeira, 
foi assumida, a partir do dia 08 de março, pela professora Janaina Piana; e o profes-
sor Fábio Freire retornou às atividades da Assessoria Lato Sensu.

Além destes, a equipe passou a contar, também, com a servidora Sayuri de Oli-
veira Oyama que está atuando na DIRPPG e na secretaria dos cursos de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu do câmpus.

MAIS UMA EDIÇÃO DO PROJETO 
SAÚDE NA UTFPR É REALIZADA

O Saúde na UTFPR é um projeto que 
tem por objetivo buscar a compreensão 
da população acadêmica sobre os riscos 
das doenças contagiosas e crônicas, por 
meio da orientação, prevenção, diagnósti-
co precoce e promoção da saúde. 

 No dia 20 de março, foi realizada 
mais uma edição do projeto que conta 
com as seguintes parcerias: Unidade Bási-
ca de Saúde Orestes Marquito, Autarquia 
Municipal de Saúde, Núcleo de Atenção, 

Testagem e Tratamento de Apucara-
na- NATTA e Faculdade de Apucarana 
– FAP.

 Foram realizados testes rápidos 
para testagem, diagnósticos e aconse-
lhamentos de HIV, Sífilis e Hepatites, cole-
ta de exame preventivo (Papanicolau), 
verificação de pressão arterial, testes 
de glicemia (diabetes), testes de visão, 
avaliação bucal, e avaliação postural 
para toda a comunidade acadêmica.
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SOLENIDADE DE 
COLAÇÃO DE GRAU

COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE

No dia 22 de março foi realizada, 
no Cine Teatro Fênix em Apucarana, a 
cerimônia de Colação de Grau dos 
formandos do segundo semestre letivo 
de 2018 dos Cursos de Engenharia 
Química, Engenharia Têxtil, Design de 
Moda e Licenciatura em Química.

Ao todo, 35 novos profissionais receberam a outorga de grau do Diretor-Geral 
do câmpus, professor Marcelo Ferreira da Silva, e estão preparados para ingressarem 
no mercado de trabalho. A patronesse homenageada pelos formandos foi a Secre-
tária Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), 
professora Maria Agar Borba Ferreira.

Nos dias 01 e 21 de fevereiro de 2019, foram realizadas cerimônias de Cola-
ção de Grau no Gabinete do Diretor-Geral do Câmpus Apucarana, nas quais os 
formandos Douglas Augusto Zacarias, Mateus Ciraque e Matheus Campos de Castro, 
do curso de Licenciatura em Química; e as formandas Karen Balieiro de Oliveira e 
Mariana Silva de Lima, do curso de Design de Moda, receberam a outorga de grau.

 O ato se deu antecipadamente à Colação de Grau Magna devido a reque-
rimentos feitos pelos formandos e a comprovação de necessidade pessoal.

 A sessão solene contou com a presença do Diretor-Geral, professor Marcelo 
Ferreira da Silva; da Coordenadora do Curso de Licenciatura em Química, professo-
ra Angelica Cristina Rivelini; da Coordenadora do Curso de Design de Moda, profes-
sora Patricia Aparecida de Almeida; e da servidora responsável pelo Departamento 
de Registros Acadêmicos, Glaucia Hiromi Fukumoto Kiyoku.

 A UTFPR parabeniza os mais novos engenheiros, licenciados e tecnólogos, e 
deseja sucesso em sua carreira profissional.
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NUAPE INICIA OS ENCONTROS DO
GRUPO “CAFÉ COM GERVÁSIO”

Uma das mudanças vivenciadas pe-
los estudantes, no início da graduação, 
está relacionada aos comportamentos 
utilizados no momento de estudar. 

Durante toda a sua vida acadêmi-
ca, na maioria das vezes, o hábito de 
estudo está relacionado a uma forma 
mais passiva, como ler, decorar, etc. De 
repente a cobrança da vida universitá-
ria requer um estudante mais autônomo, 
ativo na sua aprendizagem e isso acaba 
trazendo angústia, visto que o estudan-
te se depara com uma nova realidade 
para a qual ele não tem repertório com-
portamental suficiente. 

Nessa perspectiva, e levando em 
conta as mudanças metodológicas pe-
las quais a UTFPR vem passando, o NU-
APE está propondo o Grupo “Café com 
Gervásio”.

Esse grupo tem como proposta fun-
damental o desenvolvimento de com-
portamentos próprios, a autorregulação 
da aprendizagem, trazendo a discussão 
elementos fundamentais à aprendizagem 
ativa, organização do tempo, métodos 
de estudo e estabelecimento de priori-
dades.

Serão realizados 13 encontros, to-
das as quartas-feiras, das 9h às 10h.
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PROJETO
INTERVALO
ATIVO

Convidamos toda 
a comunidade acadê-
mica para participar 
do Projeto Intervalo 
Ativo, que tem como 
objetivo proporcionar 
momentos de lazer por 
meio de atividades fí-
sicas variadas, propi-
ciando socialização e 
promoção de qualida-
de de vida.

Entre as ativida-
des oferecidas estão: 
voleibol, futmesa, mini 
futebol, peteca, bad-
minton, frescobol e bets.

O projeto é de-
senvolvido às quar-
tas-feiras, entre 17h30 
e 18h30, no gramado 
de convivência, e está 
sob a coordenação 
da professora de edu-
cação física Cynthia 
Correa.
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Nos últimos meses, tivemos a contratação de novos servidores para atender o 
Câmpus Apucarana:

Andressa Karen Rossi
professora, para a Coordenação
de Design de Moda

Paola dos Santos Gaschi Marques
professora, para a Coordenação

de Engenharia Química

Márcio de Paula José
professor, para a Coordenação
de Design de Moda

Rafael Gomes Mantovani
professor, para a Coordenação
de Engenharia de Computação

Jéssica Marcomini Pinatt
professora, para a Coordenação
de Engenharia Civil

André Luiz Tinassi D’Amato
professor, para a Coordenação
de Engenharia de Computação

Erinaldo da Silva Pereira
professor, para a Coordenação
de Engenharia de Computação

Luiz Fernando Carvalho
professor, para a Coordenação
de Engenharia de Computação

NOVOS SERVIDORES
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Recebemos, também, duas servidoras por Colaboração Técnica:

Sejam todos muito bem-vindos!

Márcia Wood Chiarello Mello
técnica em enfermagem, para o Núcleo de

Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil

Elisabete Vidal de Oliveira
técnica em enfermagem, para o Núcleo de
Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil




