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CÂMPUS ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O Câmpus Apucarana da UTFPR está com inscrições abertas, até o dia 7 de 
julho, para a contratação de novos servidores via concurso público, com vagas para 
técnicos-administrativos e professores efetivos da carreira do Magistério Federal.

Os editais preveem a contratação de 2 técnicos-administrativos, para os car-
gos de assistente em administração e técnico de laboratório da área de informática, 
tendo como requisito básico possuir, respectivamente, ensino médio e ensino médio 
profissionalizante. As provas escritas serão aplicadas no dia 15 de setembro.

Também estão abertas as inscrições para contratação de professores efetivos 
do magistério superior, sendo ofertadas 4 vagas nas áreas de Engenharia de Com-
putação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Matemática. A aplicação da prova 
escrita será no dia 4 de agosto, e a prova de desempenho de ensino, para os apro-
vados nessa primeira etapa, ocorrerá no dia 1 de setembro.

Além disso, no dia 23 de junho o Câmpus realizou a prova escrita do processo 
seletivo que irá preencher 3 vagas de professor substituto do magistério superior nas 
áreas de Engenharia Química, Engenharia Têxtil e Matemática. Os aprovados nessa 
primeira etapa ainda passarão por prova de desempenho de ensino no dia 19 de 
julho.

Mais informações em http://portal.utfpr.edu.br/editais/concursos

http://portal.utfpr.edu.br/editais/concursos
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CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO NA UTFPR

No dia 30 de abril, o Sistema In-
tegrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (Siafi) efetuou o 
bloqueio orçamentário no montan-
te de 36,25% da UTFPR, por meio da 
Nota de Bloqueio nº 8000026. A ação 
atingiu diretamente a manutenção 
dos câmpus e da reitoria, dos cursos 
em andamento e dos programas insti-
tucionais, incluindo os programas aca-
dêmicos, científicos, de pesquisa e de 
extensão.

Também houve o contingencia-
mento de 30% no programa Idiomas 
sem Fronteiras e nas verbas de inves-
timento. Outra fonte de investimento, 
proveniente de emendas parlamenta-
res, foi bloqueada em 100%. O valor 

total do bloqueio da UTFPR ultrapassa o 
montante de 43,8 milhões de reais.

Até o momento, a orientação da Rei-
toria para os gestores é a de manter ape-
nas os gastos estritamente essenciais para 
garantir a continuidade, dentro do possível, 
das atividades de Ensino, Pesquisa e Exten-
são. Dessa forma, os esforços serão concen-
trados principalmente para a manutenção 
de programas estudantis e para o paga-
mento de despesas básicas, como água, 
luz, telefone, limpeza e segurança.

No Câmpus Apucarana o valor contin-
genciado está na cifra de R$ 1.030.846,45. 
Caso o bloqueio realmente se efetive, a 
UTFPR deve analisar cada necessidade 
para fazer remanejamentos não lineares, de 
acordo com as prioridades institucionais.

O câmpus sediou, no dia 27 
de junho, a Oficina de Cenários e 
reunião técnica que faz parte da 
Fase 3 do Plano da Metrópole Pa-
raná Norte: Construção de Cenários e Visão de Futuro.

O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Metrópole Paraná Norte é um proje-
to do Governo do Estado do Paraná, com o apoio do Banco Mundial, que vai criar 
um grande corredor de desenvolvimento unificado e sustentável, unindo as regiões 
de Londrina, Apucarana e Maringá. Essa macro metrópole, formada por 15 municípios, 
apresenta um alto dinamismo econômico e populacional, com vasto potencial de 
integração e evolução.

UTFPR SEDIA REUNIÃO 
TÉCNICA DO PLANO 

DA METRÓPOLE 
PARANÁ NORTE
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OBRAS DE REFORMA NO BLOCO A SÃO INICIADAS

Depois de finalizada a reforma do Bloco B, neste ano de 2019, teve início a 
reforma no Bloco A. Com a finalidade de renovação da pintura da fachada, foram 
necessários serviços de demolição de parte da alvenaria e reboco avariados e sua 
recomposição. O telhado, as calhas e rufos foram trocados, assim como realizada 
pintura das esquadrias metálicas e troca das duas portas de acesso. A caixa d’água 
de amianto também foi substituída por uma nova de polietileno.

Além da reforma da parte externa, foram feitas modificações no layout interno 
para o funcionamento do NUENS/NUAPE, envolvendo retirada das divisórias tipo eu-
catex antigas e instalação de divisórias do tipo drywall, com isolamento acústico 
em fibra de vidro, além da renovação do reboco que estava deteriorado e pintura. 
Foram trocadas as portas de madeira das salas dos professores e dos banheiros.

A reforma da fachada custou R$ 95.729,87 e a modificação no layout interno 
R$ 61.014,62.
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DIREÇÃO REALIZA VISITAS EM BUSCA DE
APOIO PARLAMENTAR PARA O CÂMPUS

A Direção-Geral do Câmpus Apucarana busca apoio de parlamentares fede-
rais para a liberação de emendas que tragam benefícios à comunidade acadêmica. 
Foram realizadas visitas aos Deputados Federais Sargento Fahur, dia 07 de junho, em 
Maringá; e Filipe Barros, dia 12 de abril, em Londrina. Estiveram presentes nas visitas 
o Diretor-Geral, professor Marcelo Ferreira da Silva, acompanhado de sua Assessora 
Executiva, Viviani Teodoro dos Santos, do Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, pro-
fessor Cosmo Damião Santiago, e do Diretor de Relações Empresariais e Comunitários, 
professor Ronie Galeano.

As visitas colaboram para apresentar as demandas do câmpus aos Deputados, 
criando e fortalecendo uma rede de contatos que podem trazer retornos à comuni-
dade acadêmica. Novas visitas a outros parlamentares estão sendo programadas.

MUDANÇAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Com a proximidade de encerramento do contrato com a atual empresa respon-

sável pela gestão do Restaurante Universitário, foi realizado Pregão Eletrônico, em 30 
de maio, para contratação da nova empresa que irá administrar o R.U. do Câmpus 
Apucarana nos próximos anos.

A empresa vencedora do certame foi UDI ALIMENTOS, que tem sede na cidade 
de Uberlândia - MG, e praticará o preço de R$ 5,98 por refeição. O início das ativi-
dades da nova empresa deve ocorrer no segundo semestre letivo.
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I ENCONTRO ACADÊMICO 
DE PESQUISA E ENSINO
DE QUÍMICA

Nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2019, 
o Câmpus Apucarana sediou o I Encontro 
Acadêmico de Pesquisa e Ensino de Química 
(EAPEQ), com o tema ‘Políticas Públicas: Im-
pactos na Pesquisa e na Educação Básica’.

Contando com a participação de 
aproximadamente 150 inscritos e apresenta-
ção de 60 trabalhos de pesquisa, o encontro 
reuniu professores e estudantes de cursos de 
graduação (em sua maioria da Licenciatura 
em Química) e pós-graduação da UTFPR e 
de instituições da região (UEL e UEM).

A programação contou com palestras 
sobre temas educacionais (Professora Silvia 
Zuliani – UNESP/Bauru; Professora Marlene 

Mariotto Gaspar – Sesi Apucarana) e 
temas de pesquisa da Química Inor-
gânica (Professora Hágata Cremas-
co da Silva – UEPG), além de mesa 
de discussão sobre a atuação dos 
professores na Educação Básica, 11 
minicursos (ofertados por professores 
da Instituição; alunos da licenciatura; 
pós-graduandos da UTFPR e da UEL) 
e apresentação de trabalhos aca-
dêmicos.

O EAPEQ foi um evento voltado 
para a Licenciatura, organizado por 
docentes da Coordenação do Cur-
so de Licenciatura em Química, com 
apoio do Programa de Pós-Gradua-
ção em Engenharia Ambiental e dos 
membros do Centro Acadêmico de 
Licenciatura em Química.

A realização do II EAPEQ está 
prevista para junho de 2021.
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ALUNOS REALIZAM 
VISITA TÉCNICA À 
COCAMAR

Dia 19 de junho, alunos do 3° 
período do curso de Engenharia 
Têxtil realizaram uma visita técni-
ca à Indústria de fios da Coca-
mar Cooperativa Agroindustrial 
de Maringá. A visita foi coorde-
nada pelo professor Flavio Avanci 
de Souza, responsável pela disci-
plina de Tecnologia da Fiação, 
e acompanhada pelo professor 
Leandro da Silva Pereira, do De-
partamento de Matemática.

O objetivo da visita foi conhecer as insta-
lações e fluxo produtivo de uma fiação de fios 
de algodão e fios mistos de algodão e poliéster, 
salientando que as visitas in loco auxiliam na 
maior compreensão dos processos relacionados 
às teorias abordadas na grade curricular do 
curso de Engenharia Têxtil.

CÂMPUS REALIZA FESTIVAL 
LATINO-AMERICANO DE 
SOFTWARE LIVRE

O curso de Engenharia de Computação 
do Câmpus Apucarana promoveu, no dia 27 
de abril, o Festival Latino-americano de Insta-
lação de Software Livre - FLISoL.

O evento, considerado o maior evento 
da América Latina de divulgação de softwa-
re livre, foi organizado simultaneamente em di-
versas cidades e diversos países do continen-
te, e teve como objetivo atender ao público 
em geral, e oferecer recursos para difusão da 
filosofia do software livre.
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ALUNOS DE DESIGN DE MODA CONQUISTAM 
PRÊMIO DRAGÃO FASHION BRASIL

Conquistando o país! É assim 
que os alunos do Curso de Tecno-
logia em Design de Moda Wesley 
Kennedy, Lucas Nogueira, Raissa 
Marquetto e Larissa Yumi, sob a co-
ordenação da professora Josiany 
Oenning Favoreto e colaboração 
da professora Rosimeiri Naomi Na-
gamatsu, podem se expressar.

Em concorrida competição 
nacional, a equipe do interior do 
Paraná, formada por alunos do 
Câmpus Apucarana da UTFPR, con-
quistou o primeiro lugar na com-
petição Dragão Fashion Brasil – a 
mais tradicional competição entre 

instituições de ensino de moda do Brasil – que 
contempla aspectos relacionados à criativida-
de, inovação, empreendedorismo e formação. 
Com 20 anos de atividade, configura-se como 
o maior encontro da moda autoral da Améri-
ca Latina e a mais tradicional competição en-
tre instituições de ensino superior e técnico de 
moda do Brasil. 

Como prêmio, a equipe trouxe para casa, 
além do troféu DFB 2019, R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) que serão usados para complementação 
dos estudos e investidos em novos cursos na 
área de moda e design.

A aluna Raissa Marqueto, membro da 
equipe vencedora, ressalta a importância da 
conquista:  “Ter como resultado o primeiro lu-
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O concurso que tinha como tema “Criatividade é a nossa praia” consistia em 
criar uma coleção com 8 looks completos, incluindo calçados e acessórios, de forma 
autoral. A escolha da equipe foi pelo uso de modelagens com influência da alfaia-
taria e a inspiração veio da cerâmica marajoara e do movimento da dança típica 
carimbó, presentes da Ilha de Marajó.

gar deste concurso de visibilidade tão 
importante é imensurável, estamos muito 
felizes com o que alcançamos e ainda 
mais por termos realizado todo o pro-
cesso de forma tão atenta e minuciosa, 
e ver que todo esse amor aplicado ge-
rou, além de um grande aprendizado, o 
retorno do prêmio”.

Em complemento a isso, o aluno 
Wesley Kennedy relata que “poder estar 
entre as 8 universidades finalistas, para 
nós que nunca havíamos participado do 
concurso, já foi de grande alegria, pois 
a visibilidade que o Dragão Fashion trás 

é enorme para aqueles que chegaram 
até essa etapa. Ganhar o prêmio de 1° 
lugar foi mais incrível ainda pois nos es-
forçamos muito para obter um bom resul-
tado, foram horas de trabalho, noites sem 
dormir e quando recebemos o resultado 
final veio uma sensação boa de que 
todo o esforço valeu a pena. Estamos 
muito felizes de trazer esse prêmio para 
a UTFPR, pois ele servirá de exemplo e 
inspiração para os próximos alunos tam-
bém buscarem conquistar novas oportu-
nidades durante sua trajetória pessoal e 
profissional.”

“Estamos extremamente gratos pela oportunidade de mostrar o trabalho dos 
nossos alunos a um público tão seleto em um evento deste porte. O prêmio é o re-
sultado do extraordinário talento dos alunos adicionado à uma dedicação intensa 
da equipe nos dois meses anteriores ao desfile. Isso também demostra o trabalho que 
vem sendo feito dentro do Curso de Tecnologia em Design de Moda e dentro da 
Universidade, provando ser um espaço legítimo de aprendizado, de crescimento e 
construção de um futuro promissor”, esclarece a professora Josiany Oenning, apoia-
dora e coordenadora do projeto.
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EXTENSÃO NO CÂMPUS

O Câmpus Apucarana da UTFPR está 
presente com projetos de extensão à comu-
nidade de Apucarana.

O Cursinho Popular é uma realidade. 
O projeto de extensão, coordenado pela 
professora, foi criado para atender a co-
munidade de Apucarana e região, com o 
intuito de preparar alunos para vestibulares 
e também para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM).

“Inauguramos o projeto, de forma ex-
perimental, no segundo semestre do ano de 
2018. Como percebemos o interesse e ne-
cessidade da comunidade aprimoramos e, 
em 2019, ele acontece de março a outu-
bro”, complementa Danielle.

No início do semestre obteve-se 732 
inscrições, sendo selecionados 44 alunos, 
sendo 90% oriundos da rede pública de 
ensino.

As atividades do Cursinho são reali-
zadas na Sala M-2B das 19:00 as 21:30 
horas. São abordadas, através da resolu-
ção de lista de exercícios, as disciplinas de: 
Matemática, Física, História, Geografia, Quí-
mica, Biologia e Filosofia, sendo aplicadas 
de forma voluntária pelos discentes, atual-
mente matriculados em um dos cinco cursos 
de engenharia oferecidos pelo Câmpus, sob 
a supervisão e orientação de docentes.

A oficina de raciocínio lógico é outro 
projeto de extensão realizado sob orienta-
ção da professora Danielle e desenvolvido 
pelas alunas do Curso de Engenharia Civil 
Bruna da Cunha Castilho, Giovana Melchia-
des Melendi, Isadora Freitas de Oliveira e 
Laura Marco Reginaldo.

O projeto é realizado na Escola de 
Desenvolvimento Humano Casa do Cami-
nho (EDHUCCA) e aplicado a alunos entre 

13 a 16 anos que frequentam a ins-
tituição. Seu principal objetivo é de-
senvolver habilidades de tomada de 
decisões assertivas e rápidas, além de 
aguçar o raciocínio lógico em crian-
ças e adolescentes, melhorando assim 
seu desempenho tanto na matemática 
quanto em atividades do dia a dia. 
Devido a sua relevância educacional 
com aspecto social, esse projeto teve 
um de seus trabalhos aprovado na XV 
Conferência Interamericana de Edu-
cação Matemática (XV CIAEM) que 
foi realizado em Medellín, na Colôm-
bia, de 5 a 10 de maio de 2019.

Outro projeto de extensão, co-
ordenado pelos professores Thiago 
Gentil Ramires e Danielle Gonçalves, 
ambos Departamento de Matemática 
do câmpus, é voltado para os alunos 
do Ensino Fundamental II (6° ao 9° 
ano), com o objetivo de prepará-los 
para a realização da Olimpíada Bra-
sileira de Matemática do Ensino Mé-
dio (OBMEP).

As atividades ocorrem aos sába-
dos, das 10:00 às 11:20 h, nas depen-
dências do câmpus, com a resolução 
de uma lista de exercícios com base 
no banco de dados da própria OB-
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“Espera-se que o projeto alcance bons resultados, não só na Olimpíada, mas 
também na vivência e na troca de experiências tanto das crianças quanto dos vo-
luntários”, explica Danielle.

MEP, abrangendo as 3 grandes áreas de conhecimento da Olimpíada: Geometria 
Plana e Espacial; Aritmética; e Análise Combinatória e Probabilidade.

A equipe é composta por 37 alunos voluntários dos cursos de Engenharia Civil, 
Engenharia Têxtil, Engenharia Química e Engenharia Elétrica, que aplicam as aulas 
aos sábados, além de 2 alunos que coordenam o projeto juntamente com os profes-
sores orientadores.

Está agendada, para o próximo 
dia 26 de agosto, uma visita ao Câmpus 
Apucarana de um grupo de pesquisa-
dores do Departamento de Engenharia 
Têxtil da Shinshu University, universidade 
localizada no Japão e que já possui 
parceria com a UTFPR.

Em fevereiro deste ano o professor Sengoku Yu, juntamente com o representante 
do Escritório de Relações Internacionais da UTFPR, Carlos Cziulik, estiveram em nosso 
câmpus se reunindo com os Diretores, pesquisadores e representantes da Coorde-
nação do Curso de Engenharia Têxtil. A reunião possibilitou a apresentação da 
Universidade japonesa e também do Curso de Engenharia Têxtil da UTFPR. Nesta 
oportunidade, o professor visitou os laboratórios têxteis do câmpus e o Laboratório 
de Pesquisa LAMMAC (Laboratório de Materiais, Macromoléculas e Compósitos), mais 
especificamente a parte de eletrofiação e nanofibras, objeto de grande interesse 
dos pesquisadores do Japão.

A visita programada para agosto será de grande relevância para o câmpus, 
uma vez que oportunizará a firmação da parceria entre os cursos de Engenharia 
Têxtil das instituições e alavancarão as pesquisas que demandam maior estrutura 
física, como equipamentos de caracterização e demais necessidades.

CÂMPUS RECEBERÁ A 
VISITA DE PESQUISADORES 
JAPONESES EM AGOSTO
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PROJETO
LITERATURA EM

MOVIMENTO
Com o objetivo de despertar 

o hábito da leitura e o comparti-
lhamento de livros de literatura en-
tre a comunidade acadêmica, ser-
vidores da Biblioteca do Câmpus 
Apucarana idealizaram, em 2017, 
o projeto “Literatura em Movimen-
to”, que já movimentou aproxima-
damente 280 títulos até hoje.

A ideia é bem simples: se você 
tem um livro que já leu e quer com-
partilhar sua leitura com outras 
pessoas, faça a doação no bal-
cão da Biblioteca. Seu livro irá 
para a estante localizada ao lado 
da porta de entrada, dando opor-
tunidade para que outros o leiam.

Segundo a servidora Michel-
le Lima, uma das organizadoras 
do projeto, “a oportunidade de 
se compartilhar livros por meio do 
Literatura em Movimento, possibili-
ta o prazer da leitura a diferentes 
obras para uma quantidade maior 
de pessoas, destacando que, para 

o bom funcionamento do projeto, é muito impor-
tante a devolução dos livros após a leitura e a 
doação de novos títulos”. A Biblioteca convida 
todos para conhecer e participar do projeto.



15

OFICINAS DE 
DESIGN DE CURSOS
Os docentes que fazem par-

te dos Núcleos Docentes Estrutu-
rantes dos cursos de Engenharias 
do Câmpus Apucarana, juntamen-
te com o Departamento de Ensino 
participaram, nos dias 27 e 28 de 
junho, das Oficinas de Design de 
Cursos em Curitiba.

As oficinas têm o objetivo capacitar os profissionais a desenvolverem um novo 
currículo com base na metodologia por competências. Essa metodologia promove 
uma formação mais completa dos estudantes, resultando em melhores profissionais.

DOCENTES SE DESTACAM COM
PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS

Professores do Departamento de Física e da Pós-Graduação em Ciência dos 
Materiais (PPGCEM) estão se destacando na área de cristais líquidos com a publi-
cação de artigos de alto fator de impacto, neste ano de 2019.

O professor Rafael Soares Zola, junto com pesquisadores americanos, publicou o 
artigo Dynamic Control of Light Direction Enabled by Stimuli Responsive Liquid Crystal 
Gratings na prestigiosa Advanced Materials (JCR=22), onde discorre sobre a fabri-
cação de grades de difração utilizando cristais líquidos. Grades de difração são 
elementos óticos super versáteis utilizados em várias áreas do conhecimento, desde 
em exploração espacial até em veículos autônomos e sondas espaciais para auxiliar 
na navegação.

Já a professora Roberta Rarumy de Almeida publicou o artigo Polarization-Mo-
dulated Bent-Core Liquid Crystal Thin Films without Layer Undulation no periódico 
Physical Review Letters (JCR=8.9), um dos mais importantes na área de Física. Neste 
artigo, a professora Roberta, junto com pesquisadores americanos, apresenta resulta-
dos sobre a organização nanométrica de fases líquido cristalinas, descrevendo uma 
estrutura nunca antes observadas em membranas com grande potencial em aplica-
ções biológicas e em células fotovoltaicas.

Mais informações sobre os artigos podem ser encontradas nos seguintes links:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201806172
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.137801

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201806172
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.137801
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PROFESSORES PARTICIPAM DE EVENTO NO EXTERIOR 
E AMPLIAM A POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DOS 
DISCENTES NO CENÁRIO INTERNACIONAL

Durante o mês de junho, entre 
os dias 08 e 27, o professor Fabri-
cio Maestá, do Curso de Engenha-
ria Têxtil e do Programa e Pós-Gra-
duação em Ciência e Engenharia de 
Materiais, representou a instituição em 
dois importantes eventos da área têx-
til. O XIX World Textile Congress, que 
foi realizado na cidade de Gante na 
Bélgica, promovido pela Associação 
das Universidades Têxteis da Europa 
(Autex) e a Feira Internacional de Má-
quinas Têxteis (ITMA), realizado na ci-
dade de Barcelona na Espanha.

No congresso o professor apre-
sentou o trabalho intitulado “Microen-
capsulation of C.I. Reactive Orange 
122 via Solvent Evaporation”, desen-
volvido em parceria com a Universida-
de Politécnica da Catalunha (UPC) e 
a empresa Golden Technology. Neste 
evento foi discutido as inovações na 
área têxtil, desde processos, máqui-
nas, produtos aos desafios no ensino 
da Engenharia Têxtil, tanto na gradu-
ação quanto na pós-graduacao e 
no mercado de trabalho para o novo 
profissional. Na feira o professor pôde 
acompanhar o lançamento de novas 
máquinas e processos, assim como no-
vos produtos aplicados na indústria 
têxtil.

Além da participação nos even-
tos, o professor Fabricio visitou a UPC 
e a empresa GDE, ambos em Terrassa, 
região de Barcelona. Na visita a UPC, 
o professor pode finalizar o acordo 

entre o Curso de Engenharia Têxtil e o L’Ins-
titut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació 
Industrial de Terrassa (INTEXTER), o qual re-
ceberá 3 alunos do curso, de setembro a 
novembro para realização de estágio no 
Laboratório de Polímeros, sob a supervisão 
do Professor Manuel Lis. Durante esta esta-
dia, os alunos desenvolverão pesquisas na 
área de têxteis médicos e biofuncionais.

Já na visita a GDE, foi discutido a pos-
sibilidade de interação entre o grupo e o 
Câmpus Apucarana por meio de Coopera-
ção Técnica no desenvolvimento de solu-
ções para a área têxtil e química. Tal projeto 
será desenvolvido pelo Núcleo de Inovação 
Industrial que participam os grupos: Têxteis 
Funcionais, Moléculas ativas e Laboratório 
de química de materiais e tecnologias sus-
tentáveis

Com essas parcerias, tanto com Univer-
sidades e empresas fora do país, o Câmpus 
de Apucarana busca a internacionalização 
técnica e científica, fazendo jus ao nome da 
Universidade.
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Nos dias 26 a 30 de junho, a professora 
Ana Maria Ferrari, do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Ambiental – PPGEA, es-
teve em Portoroz, na Eslovênia,  participando 
do “6th European Conference on Environmental 
Applications of Advanced Oxidation Proces-
ses”, representando a UTFPR e o GETECA com 
apresentação de trabalhos. A professora tam-
bém visitou o Instituto Politécnico de Bragança, 
em Portugal, onde permaneceu por uma sema-
na, acompanhando os alunos participantes do 
programa de dupla diplomação em Engenha-
ria Química, e trocando experiências com a 
coordenação do curso de Engenharia Quími-
ca e Biológica do IPB sobre atividades exten-
sionistas existentes na Instituição.

No final do mês de abril e início de 
maio, a professora Tais Larissa da Silva visi-
tou Universidade do Estado da Carolina do 
Norte, nos Estados Unidos, onde conheceu 
toda a estrutura física e pôde apresentar 
a UTFPR aos professores do Departamento 
de Engenharia Têxtil.

Foram vários laboratórios visitados 
na Wilson College of Textile, localizado na 
cidade de Raleigh, além de uma planta 
industrial de não tecidos (Nonwoven Ins-
titute), com produção de não tecidos de 
última geração, envolvendo todos os tipos 
de tecnologia disponíveis no mercado.

A professora apresentou o Curso de 
Engenharia têxtil do Câmpus Apucarana, o 
quadro docente e suas pesquisas. Foi dis-
cutida a possibilidade de uma colabora-
ção entre as instituições, desde intercâmbio 
de alunos a oportunidades de parcerias 
entre professores em projetos de pesquisa.

Houve a oportunidade da professora 
ministrar uma palestra para alunos e professores sobre suas pesquisas desenvolvidas 
na UTFPR e assim, angariar parceiros para trabalhos futuros.
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EDITAL DIRPPG-AP 01/2019 - APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-
CIENTÍFICOS

O Edital 01/2019 – DIRPPPG-AP visa apoiar a apresentação de trabalhos na 
forma oral ou pôster em Eventos Técnico-Científicos de abrangência nacional e in-
ternacional, a serem realizados no período entre abril e dezembro de 2019, com 
recursos financeiros oriundos do orçamento de 2019. As datas de início e término 
desse edital estão condicionadas à disponibilidade de recursos e aos prazos de 
encerramento do Exercício 2019.

As solicitações deverão ser encaminhadas até o prazo máximo de 30 de setem-
bro de 2019

Maiores informações disponíveis em:
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/apucarana/apoio-

-a-participacao-em-eventos-tecnico-cientificos

EDITAL DIRPPG-AP/DIRGRAD-AP/COGERH-AP 02/2019 - SELEÇÃO DE SERVIDORES 
PARA AFASTAMENTO INTEGRAL PARA ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO

O Câmpus Apucarana, através da sua Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
– DIRPPG, em conjunto com a Diretoria de Graduação e Educação Profissional - DIR-
GRAD e com a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - COGERH, torna 
público que estão abertas as inscrições para a seleção de servidores para afasta-
mento integral para estágio de pós-doutorado.

Período de Inscrição: 14/06/2019 a 11/07/2019.
Maiores informações disponíveis em:
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/apucarana/sele-

cao-de-servidores-para-afastamento-integral-para-estagio-de-pos-doutorado

EDITAL PROPPG 01/2019 - HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA OU 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

O objetivo deste Edital é estabelecer as diretrizes e instruir o processo de ho-
mologação de Projetos de Pesquisa e Projetos em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação da UTFPR, para fins de registro quanti e qualitativo no âmbito da UTFPR e 
para compor os requisitos de dispensa de licitação, quando aplicáveis.

Maiores informações disponíveis em:
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/homologa-

cao-de-projetos-de-pesquisa-ou-projetos-em-desenvolvimento-tecnologico-e-ino-
vacao

EDITAIS INSTITUCIONAIS COM SUBMISSÕES ABERTAS

http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/apucarana/selecao-de-servidores-para-afa
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/apucarana/selecao-de-servidores-para-afa
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EDITAL PROPPG 8A/2018 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
APOIADOS COM RECURSOS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

Este Edital tem como objetivo apoiar, com a concessão de diárias, a apresenta-
ção de trabalhos na forma oral ou pôster em Eventos Técnico-Científicos de abran-
gência nacional e internacional a serem realizados até agosto de 2019.

Atualmente o recurso para participação em eventos no EXTERIOR esgotou. As 
novas solicitações entrarão em fila de espera, porém ainda aceita solicitação para 
eventos nacionais.

Maiores informações disponíveis em:
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/participa-

cao-de-servidores-da-universidade-tecnologica-federal-do-parana-em-eventos-
-tecnico-cientificos-apoiados-com-recursos-da-fundacao-araucaria-1

EDITAL PROPPG 014/2018 - EDITAL DE TRADUÇÃO 2018

O Programa Institucional para Tradução/Revisão de Textos para melhoria da 
visibilidade e internacionalização da produção científica da Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná tem por objetivo apoiar a tradução (do português para 
inglês) ou revisão do inglês de artigos, capítulos de livros, projetos de pesquisa e 
documentos institucionais.

Prazo final para submissão 04/11/2019 ou até o término do recurso financeiro.
Maiores informações disponíveis em:
http://portal.utfpr.edu.br/editais/pesquisa-e-pos-graduacao/reitoria/edital-de-

-traducao-1




