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TECNOLOGIA 
DESENVOLVIDA EM 
PESQUISA TRARÁ 
RECURSOS PARA A 
UTFPR

Uma tecnologia inovadora 
para produção de pavimento in-
tertravado foi desenvolvida pelo 
Núcleo de Inovação Industrial 
(NII) do Câmpus Apucarana. Sob 
a coordenação dos professores 
Alesandro Bail e Murilo Moisés, 
com a participação do enge-
nheiro civil Alexandre Amado de 
Moura, egresso do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental (PPGEA), a produção 
é feita com adição de materiais 
pozolânicos (composto que pos-
sui sílica reativa) e resultou na 
assinatura do contrato de trans-
ferência de tecnologia entre a 
UTFPR e a empresa Blocos e Cia.

O documento foi firmado no 
último dia 18 com a participação 
da vice-reitora Vanessa Ishikawa 
Rasoto, do diretor-geral do Câm-
pus, Marcelo Ferreira da Silva, do 
diretor de Relações Empresariais 
e Comunitárias, Ronie Galeano, 
do diretor de Pesquisa e Pós-
-Graduação, Cosmo Santiago, e 
da diretora de Planejamento e 
Administração, Marcélia de Fá-
tima Guimarães, além de demais 
servidores e representantes da 
Associação Comercial, empresá-
rios e servidores da prefeitura.

Os testes foram conduzidos diretamente na 
linha de produção da empresa Blocos e Cia e os 
resultados deram origem a um pedido de paten-
te de invenção, depositado junto ao INPI pela 
UTFPR em regime de cotitularidade, em novembro 
de 2019. A alta resistência a compressão, equi-
valente ao produto convencional, e o forte ape-
lo ambiental, devido a uma formulação que in-
corpora materiais antes descartados em aterros 
sanitários ou na natureza, tornaram a tecnologia 
altamente comercializável, chamando a atenção 
do proprietário da empresa.

Atualmente, a empresa está em fase de im-
plementação do processo, adquirindo novos 
equipamentos e se preparando para a fabrica-
ção dos primeiros lotes, prevista para maio deste 
ano. Com o contrato de transferência de tecno-
logia, a UTFPR receberá repasses periódicos na 
forma de royalties calculados sobre o lucro da 
empresa ao comercializar o produto fabricado 
utilizando a tecnologia transferida.
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CÂMPUS RECEBE RECURSOS PARA
NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

O ano de 2020 iniciou com boas notícias para o Câmpus Apucarana.
Em visita ao câmpus, no dia 06 de janeiro, a Deputada Federal Luiza Canziani 

(PTB) anunciou a liberação de recursos no montante de 1,9 milhão de reais., sendo 
R$ 1 milhão obtido por ela junto ao orçamento da União para o setor educacional 
e mais R$ 900 mil referentes a uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Alex 
Canziani (PTB), a qual encontrava-se engavetada.

De acordo com o Diretor-Geral do Câmpus, professor Marcelo Ferreira da Silva, 
parte do dinheiro será investido para a execução do projeto de conclusão de uma 
quadra poliesportiva coberta, e parte na aquisição de equipamentos para o curso 
de Engenharia Elétrica, que neste ano deverá passar pelo reconhecimento do Minis-
tério da Educação.

“Estes são recursos fundamentais que vêm neste momento para a nossa insti-
tuição de ensino superior”, afirmou Marcelo, agradecendo o apoio da parlamentar 
à UTFPR, e aproveitando a oportunidade para reforçar a necessidade de recursos, 
também, para a construção de guaritas nas entradas principal e secundárias do 
câmpus.
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OBRAS E REFORMAS NO CÂMPUS SEGUEM FIRMES

Desde o início das atividades do Câmpus 
Apucarana, no ano de 2007, as antigas insta-
lações herdadas do Centro Moda não haviam 
passado por reformas em suas estruturas. Visando 
resolver essa demanda, em 2019, por meio da uti-
lização de recursos de custeio, o câmpus iniciou 
o trabalho de planejamento e execução de algu-
mas melhorias na estrutura existente, iniciando pe-
los blocos antigos, com adaptações seguindo as 
normas de acessibilidade, a fim de melhorar não 
só as condições de trabalho dos servidores, como 
também o atendimento aos alunos e a comuni-
dade externa, e ainda, melhorar a comunicação 
visual da entrada principal da instituição.

No ano de 2019 foram executadas, por meio 
de contrato de manutenção predial, adequações 
no Bloco A, com alterações significativas no am-
biente do NUAPE, reformas nos demais ambientes 
e pintura. No Bloco B, igualmente, foram realizadas 
reformas internas nos ambientes administrativos, 
como troca de portas e pintura. Já no Bloco D, foi 
realizada reforma e pintura externa.

Ainda, devido aos diversos problemas de 
alagamentos nos blocos e cisterna, foi iniciada a 
execução de serviço de drenagem para ameni-
zar e evitar entrada de água nas edificações nos 
dias de chuvas mais intensas, com a utilização de 

recursos descentralizados pela 
Reitoria, solicitados pela Dire-
ção-Geral do Câmpus.

Já neste ano, com a des-
centralização de recursos do 
Programa INCLUIR, direciona-
do às adequações das normas 
de acessibilidade, realizou-se a 
troca dos pavers nas calçadas 
de entrada dos Blocos A, B e D, 
com a instalação de piso tátil, 
buscando promover a melhor 
mobilidade das pessoas. Ainda, 
seguindo o planejamento, serão 
executadas as reformas do Blo-
co C, da parte externa do Blo-
co B, interna do Auditório, e pin-
tura da caixa d’água. Após o 
término das adequações desses 
blocos serão feitas as reformas e 
pinturas dos blocos mais novos, 
conforme a disponibilidade de 
recursos para este fim.

Com essas melhorias, o 
Câmpus Apucarana busca não 
apenas melhorar as condições 
de trabalho de seus servidores, 
como também manter uma boa 
estrutura para viabilizar o cres-
cimento que vem apresentando 
nos últimos anos, com a abertura 
dos novos cursos e, consequen-
temente, o aumento do núme-
ro de alunos que aqui buscam 
concretizar seus sonhos.
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CÂMPUS RECEBE 
RECURSO FINANCEIRO 
PARA CURSO DE 
ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO

O Deputado Federal Sergio 
Souza (MDB) esteve visitando o 
Câmpus Apucarana no início de 
março e, na oportunidade, entregou 
oficialmente ao Diretor-Geral a con-
firmação de uma emenda impositiva 
na ordem de 150 mil reais, desti-
nada a montagem e aquisição de 
equipamentos para um novo labo-
ratório de informática para o curso 
de Engenharia de Computação.

Em seu discurso, o deputado 
reafirmou seu compromisso com a 
instituição. >>>

“Sou deputado não para ficar 
em Brasília, apenas apertando um bo-
tão para responder ‘sim’ ou ‘não’. Estou 
lá para fazer a diferença para o país. 
Sou bairrista, municipalista e defendo as 
causas do meu Estado, da região e das 
cidades que represento e é sempre uma 
grande satisfação poder ajudar a UTFPR, 
mais uma vez, através desta emenda im-
positiva”, pontuou Sérgio Souza.

A Direção-Geral e a Coordenação do curso agradecem a parceria do depu-
tado, se comprometendo a utilizar de modo consciente esse importante recurso des-
tinado ao câmpus, visando desenvolver uma estrutura tecnológica ainda melhor, com 
foco na qualidade do ensino oferecido aos seus alunos.

EQUIPE DA BIBLIOTECA RECEBE CAPACITAÇÃO 
PARA UTILIZAR O NOVO ASSISTENTE DIGITAL PARA 

BIBLIOTECA (DLA)
Mais um passo importante, visando à amplitude da inovação nos serviços de 

Biblioteca, foi dado. Os servidores do setor, com o apoio da COGETI do Câmpus, 
participaram, no último dia 03 de março, do treinamento para utilização do Assistente 
Digital para Biblioteca (DLA), junto ao representante da empresa fornecedora. 

O DLA é o equipamento portátil leitor de etiquetas RFID que funciona em con-
junto com o software de gestão de acervo Pergamum para a realização de tarefas 
das Bibliotecas como: coletar dados, buscar itens e retirar itens, verificar a ordem nas 
estantes, selecionar e organizar as estantes, e pesquisar e encontrar itens. 
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A servidora Márcia Silva, bibliotecária 
no Câmpus, explica que “essas tarefas são 
importantes para garantir agilidade e exa-
tidão em diversas atividades na Biblioteca, 
possibilitando organização e consequen-
temente melhor controle do acervo“. Com 
a chegada do DLA, finalizamos uma parte 
das ações de inovação no âmbito das Bi-
bliotecas da UTFPR, que disponibilizou tam-
bém o equipamento de autoatendimento, o 
Bibliotec, e os repositórios institucionais, tor-
nando as Bibliotecas da Instituição cada 
vez mais tecnológicas.

REITORIA E DIREÇÃO-GERAL DÃO POSSE AOS
NOVOS SERVIDORES

Na manhã de 13 de março de 2020, ocorreu a solenidade de posse de novos 
servidores do Câmpus Apucarana da UTFPR. A cerimônia foi realizada no Auditório 
do Câmpus, onde 16 novos servidores tomaram posse, sendo 13 professores e 3 
técnicos-administrativos. Na oportunidade o Reitor da UTFPR, professor Luiz Alberto 
Pilatti, e o Diretor-Geral do Câmpus Apucarana, professor Marcelo Ferreira da Silva, 
discursaram e ofereceram as boas-vindas aos novos servidores.

Em seu discurso, Pilatti contextualizou aos novos servidores e público presente a 
trajetória da Instituição, que atualmente ocupa papel de destaque no âmbito na-
cional, atribuindo assim responsabilidade aos novos servidores em dar continuidade 
à construção e progresso dessa jovem Universidade. 

A Reitoria e a Direção-Geral do Câmpus Apucarana da UTFPR desejam muito 
sucesso aos servidores empossados!
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CÂMPUS REALIZA 
FORMAÇÃO PARA
OS MEMBROS DA

BRIGADA DE EMERGÊNCIA

Nos meses de fevereiro e março deste ano, 
foram realizadas atividades intensivas de ca-
pacitação para os servidores membros da Bri-
gada de Emergência do Câmpus Apucarana. 
Ao todo 102 servidores receberam treinamento 
em primeiros socorros e combate à incêndio.

A formação da Brigada no Câmpus aten-
de a uma exigência do Corpo de Bombeiros, com objetivo principal de prevenção 
e combate a incêndios e incidentes que possam ocorrer na instituição, tentando 
minimizar danos ao patrimônio institucional e ofertar mais segurança à comunidade 
acadêmica que frequenta o câmpus.

A coordenação da brigada está sob a responsablidade da servidora Enge-
nheira Civil Priscila Oseki e possui membros de todos os setores do câmpus. Os briga-
distas poderão ser identificados entre os servidores por meio de um boton ou cordão 
para o crachá, que serão adquiridos em breve.

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PUBLICA ARTIGO 
EM PERIÓDICO COM QUALIS A1

O aluno de Iniciação Científica Marllon Recanello, de Engenharia Química, sob 
orientação do professor Rafael Soares Zola, tiveram o paper intitulado Extended 
adsorbing surface reach and memory effects on the diffusive behavior of particles in 
confined systems aceito para publicação na próxima edição da Revista International 
Journal of Heat and Mass Transfer. Trata-se de uma publicação com Qualis A1 e fator 
de impacto 4,35.

O professor Rafael explica que a revista é importante na área e que o artigo 
foi analisado por dois especialistas, além do corpo editorial, e aceito sem modifica-
ções, pelo contrário, recebendo elogios. O artigo fala sobre processos difusivos e de 
separação (partículas em um líquido por exemplo) em meios porosos e com alta influ-
ência de agentes externos como as paredes que contém o meio. O trabalho ajuda 
a explicar processos similares que ocorrem em meios celulares, como a difusão dentro 
de uma membrana celular.
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NOVOS MEMBROS DA CIS-AP TOMAM POSSE
Designados pela Portaria do Reitor nº 42, de 10 de janeiro de 2020, os novos 

membros da Comissão Interna de Supervisão (CIS-AP) reuníram-se e iniciaram os tra-
balhos em 2020.

O processo de escolha dos novos membros ocorreu no segundo semestre de 
2019 e houve renovação de 100% dos membros anteriores. A composição atual fi-
cou da seguinte maneira: Ademilson Ferreira de Almeida (coordenador local); Aneliz 
Bastos Andrade de Alencar (vice-coordenadora); Ednaldo de Sousa (secretário). A 
CIS-AP conta também com os suplentes: Orlando Baron, Darley  Andres Martins Krepski 
e Rafael Bortolo Pesenti.

O coordenador local da gestão anterior, David Sergio da Silva, esteve presente 
na reunião, a convite dos membros atuais, explicando um pouco o funcionamento e 
fluxo de trabalhos da CIS, e desejou sucesso aos novos membros dessa importante 
Comissão.

O coordenador local Ademilson, lotado no DESEG, coloca a Comissão a dispo-
sição de todos os servidores técnico-administrativos do Câmpus através do e-mail 
cis-ap@utfpr.edu.br ou pessoalmente com os seus membros.

“A Comissão desenvol-
ve um trabalho de funda-
mental importância para a 
nossa categoria e tenho 
plena confiança em sua 
composição atual, dada 
a capacitação e compro-
metimento de cada um dos 
servidores que a integram”, 
avalia David.
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CÂMPUS RECEBE 
RECURSOS 
PARA MELHORIA 
DA ENTRADA 
SECUNDÁRIA

O Deputado Federal 
Aroldo Martins (REPUBLICA-
NOS - PR), esteve em visita ao 
Câmpus Apucarana no final 
do ano passado, quando co-
nheceu um pouco da estrutura 
e dos projetos da Instituição 
e recebeu do Diretor-Geral, 
professor Marcelo Ferreira da 
Silva, algumas demandas bá-
sicas de aporte de recursos, 
que se faziam necessárias vi-
sando a melhoria estrutural do 
Câmpus.

Mostrando-se solidário 
às necessidades da institui-
ção, o deputado sinalizou 

com a possibilidade de destinar recursos para aten-
der algumas das demandas apresentadas.

Neste contexto, no presente ano de 2020, o 
deputado confirmou a destinação de uma emenda 
de R$ 180 mil para a realização de melhorias na 
entrada secundária do Câmpus, localizada na Rua 
Denhei Kanashiro.

A Direção-Geral informa que o recurso chegou 
em boa hora e agradece o apoio do Deputado 
Aroldo Martins em procurar auxiliar o Câmpus no 
atendimento das demandas apresentadas.




