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O Campus Apucarana participou do evento Super
Sexta Rosa, com uma Mini Mostra de Profissões, no
dia 05 de novembro. O evento ocorreu no Espaço das
Feiras, localizado na Rua Professora Talita Bresolin, nº
94 - Jardim São Pedro, Apucarana e teve como
objetivo apresentar o Campus Apucarana à toda
comunidade, bem como divulgar os cursos oferecidos
pelo campus.
Sob coordenação da Profa. Dra. Danielle Gonçalves
de Oliveira Prado, com o apoio de toda equipe
diretiva e colaboração de todas as coordenações e
alunos da universidade, o evento foi um marco para o
retorno das atividades na modalidade presencial da
UTFPR Campus Apucarana.
Na ocasião, foram apresentados os cursos ofertados
no campus: Engenharia Civil, Engenharia Química,
Engenharia Elétrica, Engenharia Têxtil, Engenharia da
Computação, Licenciatura em Química e Tecnologia
em Design de Moda.

CAMPUS PARTICIPA DE EVENTO COM
MINI MOSTRA DE PROFISSÕES

E V E N T O
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VISITA DE MEMBROS DA PROGRAD E
PROPPG AO CAMPUS

V I S I T A

DEZEMBRO 2021 | 03

No dia 09 de novembro, o Campus Apucarana da
UTFPR recebeu a visita de membros da Pró-Reitoria
de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD),
o Pró-Reitor, Prof. Dr. Jean-Marc Stéphane Lafay, o
Pró-Reitor Adjunto, Prof. Dr. Guilherme Alceu
Schneider e o Chefe do Departamento de Educação,
Prof. Dr. Gustavo Pricinotto. Recepcionados pela
Diretora de Graduação e Educação Profissional do
campus, Profa. Dra. Isabel Cristina Moretti, a equipe
conversou com coordenadores e chefes de
departamentos acadêmicos sobre as atividades que
estão sendo desenvolvidas pela Pró-Reitoria e pelos
cursos, além dos próximos passos para a
organização do ano letivo de 2022. Esse foi o
primeiro contato presencial da equipe da PROGRAD
com as coordenações de cursos do campus.
Na semana seguinte, dia 18, o Campus recebeu a
visita da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação,
Profa. Dra. Claudia Regina Xavier e do Pró-Reitor
Adjunto, Prof. Dr. Roberto Molina de Souza. O
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr.
Thiago Gentil Ramires, junto a Diretora Adjunta,
Profa. Dra. Milena Martins Andrade e o Prof. Dr.
André Luiz Tessaro, apresentaram os laboratórios
do campus. Posteriormente, os professores de pós-
graduação Stricto e Lato Sensu apresentaram seus
cursos e falaram sobre as dificuldades e
planejamentos futuros, enriquecendo discussões
sobre o futuro da pós-graduação.
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Conheça o Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor Público

Assistência à saúde: com ações que visem a
prevenção, a detecção precoce e o tratamento da
doença;

Perícia oficial: ação médica ou odontológica com o
objetivo de avaliar o estado de saúde do servidor
para que possa exercer suas atividades laborais;

Promoção, prevenção e acompanhamento da
saúde: com o objetivo de impedir o adoecimento
do servidor, tanto individualmente quanto nas
relações coletivas no trabalho.

A sigla SIASS significa "Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor Público".

Foi criado em 29 de abril de 2009, pelo Decreto n°
6.833 da Presidência da República, para garantir a
política de atenção à saúde e segurança do trabalho do
servidor público federal da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, coordenando e
integrando ações e programas de assistência à saúde,
perícia oficial, que possui três objetivos principais:

SAÚDE

Você sabe o que é o SIASS?
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No menu principal clique em “Minha saúde” e em “Atestado”;
Selecione a opção “Incluir” para adicionar um novo documento;
Tire uma foto legível do atestado e anexe no aplicativo, no local indicado;
Preencha as informações sobre o documento e finalize o envio.

O que é?
Uma nova funcionalidade do aplicativo Sou Gov.br que permite o envio do atestado de saúde de forma
prática, ágil e sem deslocamento de servidores. Pelo próprio aplicativo será feita a análise do documento e o
registro pelas Unidades SIASS.
Além disso, também será possível consultar os atestados anteriores e status dos registros junto aos sistemas
Siape e Siape Saúde, criando assim um arquivo digital vinculado ao funcionário do setor público.

Quem pode utilizar?
Todos os servidores ativos da UTFPR podem utilizar essa plataforma para o envio de atestados.

Como enviar o Atestado Web pelo Sou Gov?
O primeiro passo para utilizar o Atestado Web sou gov é instalar o aplicativo Sou Gov, nas lojas de
aplicativos. O app é gratuito e pode ser utilizado em celulares e tablets. Outra alternativa nesta fase é usar a
opção “minha saúde” no Sou Gov Servidor em seu computador. Depois, basta seguir esse passo a passo:

1.
2.
3.
4.

Pronto! O atestado será arquivado no sistema e avaliado.

Acesse os tutoriais do Atestado WEB no mobile e Atestado WEB pelo computador disponíveis no YouTube e
saiba mais.

Atestado Sou Gov

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov&hl=pt_BR&gl=US
http://youtube.com/watch?v=H8oD7jRTaPI
https://www.youtube.com/watch?v=JCcDv9vAR54


A Subcomissão de Planejamento Sanitário do Campus Apucarana da UTFPR tem como atribuição planejar e
coordenar a aplicação dos protocolos e diretrizes definidos pela Comissão de Planejamento Sanitário no
Campus.
Dessa forma, a subcomissão tem realizado e organizado os procedimentos normativos para o retorno das
atividades presenciais. Assim, foram feitas sinalizações de fluxos de entrada e de saída no perímetro do
campus, instalação de totens em lugares estratégicos para aferição da temperatura e cartazes com
orientações foram colocados nos ambientes administrativos, laboratórios, coordenações, banheiros e
corredores para ampla visualização do público.
Para informar a comunidade acadêmica sobre os cuidados a serem tomados com o retorno das atividades
presenciais, a Subcomissão realizou reuniões, de forma online, com cada seguimento da Universidade
(docentes, técnico-administrativos e discentes).
Foram promovidas palestras sobre medidas de biossegurança, com a participação do enfermeiro Dr. André
Luis dos Santos Silva, do Campus de Londrina, que foi de suma importância para sanar dúvidas sobre o
contágio, formas de prevenção e como o vírus se comporta no meio externo. Com os colaboradores
terceirizados, essa palestra foi realizada presencialmente.
Além disso, a subcomissão tem utilizado as mídias sociais (instagram, facebook e whatsapp) para realizar a
publicação das orientações e obter um maior alcance na sua visualização. Nesse cenário, realizou-se parceria
com os Centros Acadêmicos (CAs) do campus como estratégia para informar, por meio das divulgações em
suas mídias sociais, o público estudantil sobre as orientações do Campus.

Subcomissão de Planejamento Sanitário

S U B C O M I S S Ã O
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Antes e após o retorno das atividades presenciais, a Subcomissão realizou reuniões e permanece com uma
agenda periódica. Nessas ocasiões são discutidas e definidas as estratégias de enfrentamento à COVID-19,
as atividades a serem realizadas por cada membro.

A Subcomissão dividiu-se em grupos para que as atividades fossem realizadas de maneira descentralizada e
então com maior eficiência, são eles:

- Divulgação nas mídias sociais;
- Organização das reuniões com a comunidade acadêmica;
- Aquisição de material informativo;
- Organização e limpeza dos ambientes, e;
- Sinalização dos ambientes.

Todos os membros tiveram participação na Criação do documento de orientações gerais do campus.

Fazem parte da Subcomissão os seguintes servidores:

Michele de Paula Pavan (presidente), Adriana Macedo Patriota Faganello (vice-presidente), Aneliz Bastos
Andrade de Alencar, Augusto Cesar Gracetto, Danilo Furukawa Niyme, Halison Correia Golias, Janaína
Ribeiro de Oliveira, Luana dos Anjos Ferracini, Maria Rosa Santos Silva, Reinaldo do Reis e Sandra Cristina
Prince.

Havendo dúvidas ou sugestões, a Subcomissão de Planejamento Sanitário pode ser contatada pelo e-mail c-
plansanit-ap@utfpr.edu.br.



O Campus Apucarana realizou solenidade de Colação de Grau Magna no dia 25 de outubro. O evento
ocorreu na modalidade virtual, em atenção às medidas de combate ao COVID-19.
Receberam a outorga de grau proferida pelo Reitor, Prof. Dr. Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho, os
formandos Angélica Bertoli Saltini, Daiane Souza Resende, Gabriele Costa Rosa de Carvalho, Laís Horácio
Pereira da Cruz, Natália Cristina dos Santos Leme e Rafaela Rodrigues Leite do curso de Tecnologia em
Design de Moda, Ana Caroline Pereira da Silva, André Contiero Chiaramonte, Carolina Viale de Oliveira,
Gabriel Felipetto de Assiz, Johni Moura de Oliveira Ferreira, Leonardo Mendes Giacon, Natália do Prado
Motta, Rone Cleison Souza de Oliveira e Victor Murata Oshiro, do curso de Engenharia Civil, Beatriz
Vieira Novais, Glayce Rayssa Ferreira de Lima, Gustavo Marostegan Grangeiro e Victor Hugo Corrêa, do
curso de Engenharia Química e Ana Paula Dvoranen de Araújo, Bruna Luíza Fernandes, Cláudio Manoel
de Brito Júnior, Daniele Cardoso da Silva, Edílio Nunes Duarte Júnior e Márcia Caroline da Silva, do curso
de Engenharia Têxtil.
Além do nosso reitor, a cerimônia contou com a presença do Diretor-Geral do campus, Prof. Dr. Marcelo
Ferreira da Silva, da Diretora de Graduação e Educação Profissional e também paraninfa, Profa. Dra.
Isabel Cristina Moretti, dos demais paraninfos das turmas, Prof. Me Celso Tetsuro Suono, Profa. Dra.
Andrea Sartori Jabur e Profa. Dra. Fernanda Lini Seixas, e coordenadores dos cursos, Profa. Dra. Patrícia
Aparecida de Almeida, Prof. Me. Augusto Montor de Freitas Luiz, Profa. Dra. Ana Claudia Ueda, Profa.
Dra. Samira da Silva Mendes, e da equipe organizadora do evento formada pelos técnico-administrativos
Viviani Teodoro dos Santos, Darley Andres Martins Krepski, Gláucia Hiromi Fukumoto Kiyoku, Janaína
Ribeiro de Oliveira, Maria Aparecida dos Santos, Michelle Rodrigues de Lima e Wellington Oliveira de
Andrade.

COLAÇÃO DE GRAU

C O L A Ç Ã O
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Já no dia 22 de novembro, a cerimônia de colação de grau ocorreu de forma excepcional em gabinete. A
solenidade aconteceu presencialmente no auditório do campus, tomando todos os cuidados relacionados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrentes da pandemia
do Coronavírus (COVID-19).

Quatro formandos participaram da solenidade, recebendo a outorga de grau conferida pelo Diretor-Geral,
Prof. Dr. Marcelo Ferreira, sendo eles Camila Bertacco Amaro e Guilherme Andreoli Gil, do Curso de
Engenharia Química, Marcos Henrique de Souza Santana, do Curso de Engenharia Têxtil, e Amanda Aiko
Morimoto Oikawa, do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda.

Estavam presentes ainda, a Coordenadora do Curso Superior de Engenharia Química, Profa. Dra. Ana
Cláudia Ueda, a Coordenadora do Curso Superior de Engenharia Têxtil, Profa. Dra. Samira da Silva Mendes
e a Coordenadora Substituta do Curso de Tecnologia em Design de Moda, Profa. Dra. Patrícia Helena
Campestrini Harger, além de amigos, familiares dos formandos e técnico-administrativos organizadores dos
eventos.

O Campus Apucarana parabeniza novamente os novos profissionais e deseja-lhes muito sucesso!



Este ano o CineClube UTFPR Apucarana completa cinco anos. O projeto nasceu da percepção do conjunto de
professores do Departamento Acadêmico de Humanidades (DAHUM) da carência de debates entre jovens
sobre questões importantes, como o racismo, a consciência ambiental, a situação da comunidade LGBTQIA+,
as mídias sociais, entre outras. Decidiu-se, então, associar a discussão desses temas com o cinema. Os filmes
suscitariam os temas a serem debatidos.

Desde o início, o projeto conta em sua comissão organizadora com os três segmentos da universidade: alunos,
técnico-administrativos e professores. Atualmente a equipe conta com uma aluna voluntária (Carina Gomes da
Silva), três alunos bolsistas (Amanda Santos Welter, Caio Mikao Matsunaga, Helena Ferreira Borges), duas
técnico-administrativas (Aneliz Bastos Andrade de Alencar, Michelle Rodrigues de Lima) e quatro docentes
(Ana Cristina Fernandes Pereira Wolff, Elvira Barbosa da Silva, Márcio Roberto Ghizzo e Oscar Fussato
Nakasato). O projeto esteve sob a coordenação do Prof. Dr. Oscar Nakasato em 2017, 209, 2020 e 2021 e de
Aneliz Bastos Andrade de Alencar em 2017.

O formato do projeto até o ano de 2019 consistia em assistir em conjunto um filme e discuti-lo na sequência,
sempre com mediação de um professor ou um convidado da comunidade externa. Com a pandemia da
COVID-19, migramos para a internet em 2020. No novo formato, há somente a discussão do filme no
encontro virtual, que ocorre através da plataforma google meet. Com essa mudança, houve um aumento
significativo da participação da comunidade externa e a oportunidade de trazer mais mediadores. Como
exemplo, podemos citar o premiado diretor de cinema Rodrigo Grota, o professor de cinema Alyson Santos, o
professor e filósofo Ivo Queiroz e o professor e sociólogo Marco Antonio Paccola, entre outros. Com o
sucesso desse formato on-line, o projeto pretende seguir com sessões remotas mesmo com o retorno das
atividades presenciais na universidade.

CineClube

C I N E C L U B E
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A Subcomissão de Promoção de Saúde Mental e Qualidade de Vida está ligada a Comissão Central,
conhecida como UTFPR Vida, que envolve representantes dos 13 campi. Nosso maior propósito é
promover ações que tragam a tona a importância do tema da Saúde Mental no ambiente acadêmico. A
iniciativa existe desde de 2018 e vem ganhando corpo e ampliando sua atuação que inicialmente era mais
restrita ao corpo discente, caminhando mais recentemente para toda a comunidade acadêmica. Várias
ações foram realizadas no Campus Apucarana ao longo desse período, como eventos das Semanas de
Saúde Mental e Qualidade de Vida com palestras, oficinas, rodas de conversa e plantio de árvores. Neste
ano, com as atividades remotas, a comissão local realizou uma pesquisa com os servidores coletando
alguns dados sobre as atividades remotas que estão sendo divulgadas nas redes sociais, também foram
feitos alguns momentos para matar a saudade, com cafés virtuais. Com o retorno presencial, a Profa. Dra.
Cynthia Correa Lopes Barbosa está realizando todas as terças e sextas-feiras, às 15 horas, no gramado ao
fundo da garagem dos veículos oficiais, a Pausa Ativa, onde os servidores participam de 20 minutos de
atividades físicas para incentivar a quebra do comportamento sedentário.
Para mais informações, siga as redes sociais: @utfprvida_ap / Facebook: Subcomissão de Saúde Mental e
Qualidade de Vida UTFPR-Ap.
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Subcomissão de Promoção de Saúde
Mental e Qualidade de Vida

S U B C O M I S S Ã O



Impressão segura, saiba como usar

Semelhantemente a impressão normal, clique no ícone de impressão ou utilize o atalho (Ctrl + p). Será
aberto o painel de impressão onde você selecionará qual impressora utilizar;
Após selecionar a impressora desejada, clique em “Preferências” ou “Propriedades”;
Será aberto o painel de Preferências,. Clique em Configurações que está logo a frente de “Impressão
Segura”;
Marque o checkbox “Impressão Segura” e digite uma senha com quatro números no campo “senha”. Essa
senha será a mesma que digitará no local onde a impressora estiver fisicamente;
Agora basta clicar em “OK” e enviar a impressão;
Vá até a impressora e pressione a opção “Impressão segura”;
Clique sobre seu nome de usuário;
Em seguida, será exibido o nome de seu arquivo de impressão enviado. Clique sobre ele;
Digite a mesma senha utilizada no envio da impressão,
Agora basta clicar em “Iniciar” e pronto, aguarde a impressão de seu documento.

Precisa imprimir um documento, mas não dispõe de impressora em seu setor ou local onde está trabalhando?
Saiba que é possível efetuar impressões seguras. Enviar uma impressão segura possibilita ao usuário a garantia
de que apenas ele pode liberar a impressão fisicamente no local da impressora.

Utilizar esse recurso é muito simples:

Para mais dicas, acesse o WIKI do COGETI do Campus Apucarana.

I M P R E S S Ã O
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https://wiki.ap.utfpr.edu.br/doku.php?id=start


A UTFPR - Campus Apucarana conta
agora com o Clube do Livro!

Servidores e alunos do campus, por meio de um projeto de ensino, iniciaram em meados do mês de
julho o Clube do Livro. Este projeto tem como objetivos incentivar e exercitar a leitura como prática
democrática e recreativa, além de possibilitar que a comunidade vivencie momentos de leitura e
troca de experiências.
Neste contexto, o Clube funciona de forma a unir pessoas para leitura de uma determinada obra
literária, abrangendo gêneros literários diversos. Todos os meses, a obra de um novo autor é
escolhida pelos participantes por meio de votação, e nos encontros que também acontecem
mensalmente, sempre de modo virtual, os leitores compartilham suas experiências e opiniões, com a
mediação de um membro da equipe ou convidado. Além da discussão sobre o livro do mês, o grupo
compartilha outras indicações do que cada um tem lido.
Márcia e Sueli, bibliotecárias do campus, enfatizam que a ideia do projeto partiu do corpo discente:
“A aluna Bruna Schneider de Engenharia Química, veio até nós e compartilhou sua vontade de criar
um Clube de leitura. A partir daí, a equipe da Biblioteca do Campus, em parceira com a servidora
técnico-administrativa Michelle Lima, com a professora Ana Cristina Wolff e com a aluna Taynara
Graça, também de Engenharia Química, estruturaram e deram início ao projeto”.
As participações e discussões no Clube do Livro tem sido um sucesso, já são mais de 40 inscritos da
comunidade acadêmica da UTFPR e público externo. Além dos meios de comunicação Institucionais,
o Clube é divulgado nas redes sociais, o que possibilita alcance de pessoas de diversas localidades.
Quatro livros já foram lidos e discutidos até o momento, são eles: O guia do mochileiro das galáxias;
Diário de Anne Frank; Fahrenheit 451; e Nihonjin. No último encontro, fomos prestigiados com a
presença do autor do livro Nihonjin, o professor Dr. Oscar Fussato Nakasato, que mediou a reunião.

Venha fazer parte do nosso Clube! As inscrições estão sempre abertas para os amantes da leitura ou
para aqueles que querem começar a se aventurar nesse universo. Acesse o link aqui e faça sua
inscrição.
Nos visite também no instagram: @clubedolivro_utfpr.ap

C L U B E  D O  L I V R O
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https://linktree.li/clubedolivroutfap


Acadêmicos e professores do curso de Design de Moda serão beneficiados

A DIREC promoveu no dia 24 de novembro reunião com a empresa Gemini da Romênia e a Coordenação do
Curso de Design de Moda. O objetivo foi celebrar parceria para a disponibilização de licenças de softwares de
modelagem gratuitamente para todos os acadêmicos do curso de Design de Moda e professores. Trata-se
dos softwares Photo Digitizer, Fashion Studio e Nest Connect da Gemini – Welltec Cad, para modelagem, encaixe
e digitalização, voltado à área de confecção.
Após a primeira reunião, realizada entre o professor Dr. Aloysio Gomes de Souza Filho e colaboradores da
empresa da Romênia, esta teve o objetivo de integração e apresentação inicial da proposta e dos softwares à
Coordenação do Curso de Design de Moda. Participaram da reunião, além do professor Aloysio – DIREC, a
coordenadora do curso, professora Dra. Patrícia Aparecida de Almeida, e os professores Ma. Joseany
Oenning, Me. Nélio Pinheiro e Ma. Rosimeiri Naomi Nagamatsu.
Segundo Adrian Rotariu, Representante de Desenvolvimento de Negócios da empresa, eles possuem parceria
com aproximadamente 100 instituições ao redor do mundo, mas esta seria a primeira parceria com
universidade do Brasil. Segundo o professor Aloysio, esta será uma excelente oportunidade para o curso, seus
acadêmicos e docentes, que de forma gratuita, poderão estar à frente, qualificados para as exigentes
demandas de atualização do mercado.

DIREC PROMOVE REUNIÃO COM
EMPRESA DA ROMÊNIA E CODEM

PARCERIA PODERÁ POSSIBILITAR DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES
DE MODELAGEM GRATUITAMENTE PARA ACADÊMICOS E
PROFESSORES

R E U N I Ã O
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O engenheiro visitou os laboratórios e proferiu duas lives

A DIREC intermediou a visita do engenheiro têxtil Alexander Holtermann, da Alemanha, ao campus e aos
laboratórios de Engenharia Têxtil bem como a realização de duas lives. A visita foi acompanhada pela
coordenadora do curso, Profa. Dra. Samira Mendes e a Profa. Dra. Tais Larissa. O Diretor-Geral, Prof. Dr.
Marcelo Ferreira da Silva e o Diretor de Relações Empresariais e Comunitária, Prof. Dr. Aloysio Gomes de
Souza Filho, também recepcionaram o engenheiro.

Na oportunidade foram ministradas duas lives, no idioma inglês: Professional Experience of a Textile Engineer in
a Industry in Germany e Waste & Recyling Systems for German Citizens. As lives contaram com o apoio das
coordenações dos cursos de Engenharia Têxtil e Engenharia Civil, e foram protagonizadas por acadêmicos
dos Centros Acadêmicos dos respectivos cursos – CAs. As lives contaram com 275 visualizações,
envolvendo a comunidade acadêmica interna e externos. 
Segundo o professor Aloysio, esta foi uma excelente oportunidade de intercâmbio, internacionalização, de
contato com o idioma inglês, cultura e profissão, e futuras parcerias poderão ser realizadas. O engenheiro irá
agora trabalhar em uma empresa na Dinamarca.
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CAMPUS RECEBE VISITA E LIVES DE
ENGENHEIRO TÊXTIL DA ALEMANHA

V I S I T A
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CAFÉ TEC 

C A F É  T E C
E  V I S I T A

Das reuniões do Arranjo Produtivo Local Bonés de Apucarana – APL, foi programado e realizado no
dia 11 de novembro um evento denominado CAFÉ TEC. O evento contou com uma palestra sobre
Inovação Têxtil, Presente e Futuro e um Workshop – Novos Rumos do Setor Têxtil e Sua Economia
Circular, proferida pelo Senai/Cetiqt. Participaram representando a UTFPR, o professor Aloysio
Gomes de Souza Filho, Anderson de Freitas Vietro e as professoras Caroline Apoloni Cionek e Tais
Larrisa da Silva, além de acadêmicos.

VISITA GERENCIAL
No dia 12 de novembro, o Prof. Dr. Aloysio Gomes de Souza Filho – DIREC realizou uma visita
gerencial na empresa Commanders Smartwear. A visita foi acompanhada pelos empresários gerentes,
Charles Arcanjo da Commanders e Michel Francisco da Confitex Aviamentos. 
A Commanders atua há mais de 20 anos no mercado, e são especializados no ramo de uniformes
profissionais e vestimentas de proteção (EPI´s). Já a Confitex é uma indústria da área têxtil, do setor
de passamanaria (produção de tecidos estreitos, fitas estreitas, elásticos etc.). Na oportunidade
conversaram sobre possíveis parcerias e ensaios tecnológicos. 
Da visita gerencial e conversas anteriores, verificou-se a importante necessidade dos empresários de
Apucarana e região em ter um laboratório de análises têxteis e do vestuário na cidade.

APL promove Palestra e Workshop sobre Inovação Têxtil



A Direção-Geral do Campus Apucarana, representada pelo Prof. Dr. Marcelo Ferreira da Silva, buscou apoio
da Associação Comercial, Industrial e de Serviços – ACIA e Sindicato das Indústrias do Vestuário de
Apucarana e Vale do Ivaí – SIVALE, representando as indústrias da área têxtil e de confecção, para apoiar o
projeto para a implantação de um laboratório de prestação de serviços no campus. Adicionalmente, buscou
apoio e recursos financeiros, com nossos representantes legislativos, pleiteando inicialmente a liberação de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais para a aquisição de equipamentos.
A DIREC havia apresentado a demanda vinda dos empresários, que solicitam a realização de ensaios
certificados na cidade. Sendo assim, esta é uma excelente oportunidade de buscar-se a implantação de um
Laboratório de Análises Têxteis e do Vestuário, e sua certificação, conforme as normas.

PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM
LABORATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

P R O J E T O  E
E V E N T O
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EVENTO DO CREA EM FOZ DO IGUAÇU

A DIREC do Campus Apucarana intermediou a
palestra proferida pelo Prof. Dr. Raul Fangueiro da
Universidade do Minho - Portugal, também
presidente da plataforma de Pesquisa e Inovação
Fibrenamics no evento organizado pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná -
CREA-PR, em Foz do Iguaçu. O 47º EPEC – Encontro
Paranaense de Entidades de Classe, 30º Fórum de
Inspetores e 14º PCQ - Prêmio Crea-PR da
Qualidade nas Organizações Profissionais, foram
realizados de forma híbrida e contou com quase 300
participantes presenciais no evento.
Na oportunidade, o professor Raul Fangueiro relatou
a parceria entre a Universidade do Minho e a UTFPR,
e o projeto para a implantação do Hub Fibrenamics
Brazil, no Campus Apucarana.

Parceria entre a Universidade do Minho -
Fibrenamics e o Campus Apucarana foi mencionado 

Laboratório de Análises Têxteis e do Vestuário



C R E D E N C I A M E N T O
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DIREC BUSCA O CREDENCIAMENTO DO
CAMPUS JUNTO AO SEBRAETEC

A DIREC, por meio do Programa de Empreendedorismo e Inovação – PROEM, sob responsabilidade do
servidor Anderson de Freitas Vietro, busca o credenciamento do Campus Apucarana junto ao programa
SEBRAETEC. O programa do SEBRAE de atuação nacional foi criado para que as empresas possam
inovar por meio de consultoria especializada. O SEBRAETEC oferta subsídio financeiro de 70%,
auxiliando assim as empresas a explorar diferenciais e alcançar um novo posicionamento no mercado,
acesso a fornecedores especializados, serviços tecnológicos e soluções de acesso à inovação. O
programa atua em sete áreas de conhecimento: design, produtividades, propriedade intelectual,
qualidade, inovação, sustentabilidade e serviços digitais.
O processo de cadastro é burocrático, exigindo muitas documentações e comprovações, e demanda de
certo tempo. No entanto, após o credenciamento é uma excelente oportunidade para as empresas no
acesso à consultorias, serviços tecnológicos e inovação. 

O SEBRAE financia 70% das ações



Execução financeira de R$ 132 mil promove a política interna de apoio à extensão com bolsas para
acadêmicos e custeio para os projetos

O Campus Apucarana, por meio da DIREC e DIRPLAD finalizam a execução financeira dos R$
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) do orçamento do Campus, destinado no Edital 01/2021
DIREC-AP. O edital inédito teve como objetivo criar uma política interna de incentivos à projetos e
programas de extensão, bem como apoiar a implantação da curricularização das atividades de extensão
nos cursos de graduação.
Conforme o edital, cada coordenação ou departamento poderiam receber até R$ 12 mil reais, sendo o
valor máximo de R$ 4 mil (quatro mil reais) por projeto. Os recursos foram utilizados para bolsas para
acadêmicos de graduação ou para custeio dos projetos, na modalidade Auxílio Financeiro ao Professor.
Com este edital foi possível apoiar financeiramente 31 projetos, com os seguintes quantitativos:
Engenharia da Computação (9), Engenharia Elétrica (4), Engenharia Química (4), Design de Moda (3),
Engenharia Têxtil (2), Engenharia Civil (2), Licenciatura em Química (2), Departamento de Humanidades
(2), Departamento de Matemática (2), Departamento de Física (1). 
O Departamento de Extensão – DEPEX, e a assessoria da DIREC, por meio dos técnicos administrativos
Maria Rosa Santos Silva e Adenilson Bueno dos Santos, com todo o apoio da equipe da DIRPLAD,
orientaram, acompanharam e aprovaram as prestações de contas.

INCENTIVO AOS PROJETOS DE
EXTENSÃO E CURRICULARIZAÇÃO

P R O J E T O S  E
I N O V A Ç Ã O
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IMERSÃO EM INOVAÇÃO - IFRS
Evento promovido pelo Instituto Federal do Rio
Grande do Sul – IFRS

Os professores Aloysio Gomes – DIREC e Fábio
Scaccheti representaram o Campus Apucarana no
evento Imersão em Inovação, promovido pelo
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS. Os
professores proferiram suas falas no painel Inovação
na Área de Vestuário. O professor Fábio proferiu
sobre Têxteis Médicos Antimicrobianos e o
professor Aloysio sobre Inovação e tecnologia têxtil:
Hub Fibrenamics Brazil - parceria UMinho e UTFPR. O
evento contou com participantes de Portugal e de
demais universidades do Brasil. Esta foi mais uma
oportunidade de intercâmbio, de troca de
conhecimentos e resultados de pesquisa e inovação.



Os seminários virtuais de Extensão e Inovação (SEI) e de Iniciação Científica e Tecnológica (SICITE) que
aconteceram de 08 a 12 de novembro de forma híbrida no Campus Guarapuava, encerram com a
solenidade virtual de premiação dos 70 melhores trabalhos e menção honrosa.
A seleção foi feita a partir da classificação dos 1.054 projetos participantes, sendo 302 do SEI e 752 do
SICITE, dos 13 campi. No SEI, foram contemplados 28 projetos em nove modalidades temáticas. Já no
SICITE foram selecionados os 42 melhores trabalhos em cinco sessões distintas.
Do Campus Apucarana, na modalidade de Extensão e Inovação, o seguinte projeto foi premiado:
Sabonete Solidário: Uma prevenção ao Coronavírus, de Felipe Serench e professora Ana Maria Ferrari
Lima.
Já na modalidade de Iniciação Científica e Tecnológica, foram premiados os seguintes projetos:
Avaliação do potencial eólico para a geração de energia elétrica na região da cidade de Apucarana -
João Junior, Leonardo Campanhol e Vinicius Bacon; Síntese e Caracterização de Nanomateriais de
Carbono - Matheus de Souza, Johny Monteiro e Bento Junior, e; Estudo da degradação de sacolas
plásticas em diferentes condições de exposição - Yasmin Indrele, Milena Andrade, Ana Zavilenski, Higor
Silva, Luana Dumas e Josiane Silochi.

S E I  -  S I C I T E
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SEI – SICITE
Premiados os melhores trabalhos do SEI-SICITE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=QYWshk2_zyk
https://eventos.utfpr.edu.br/sei/sei2021/paper/view/7688
https://eventos.utfpr.edu.br/sicite/sicite2021/paper/view/8786
https://eventos.utfpr.edu.br/sicite/sicite2021/paper/view/8261
https://eventos.utfpr.edu.br/sicite/sicite2021/paper/view/8764


O Hackathon – uma maratona que reúne hackers, programadores, desenvolvedores e inventores para
criar projetos e soluções que transformem informações de interesse público em soluções digitais,
acessíveis a todos os cidadãos – aconteceu entre os dias 26 e 28 de novembro, em formato online.
Nesta edição Hachathon Apucarana Smart, o tema abordado foi o Monitoramento e qualidade da água
de nascentes e lagos. 
O evento que é promovido pelo Sebrae, Conecta e Prefeitura Municipal tem o apoio da ACIA,
UNESPAR, UTFPR, FAP, SENAI, SICOOB e CMI.
A DIREC e o Programa de Empreendedorismo e Inovação – PROEM fizeram ampla divulgação para
todos os acadêmicos e servidores, por e-mail e mídias sociais, no sentido de apoiar e valorizar a
participação e representação da instituição.
Ao final do Hackathon, as equipes melhor avaliadas foram premiadas com R$ 5.000,00 para o primeiro
lugar, R$ 3.000,00 para o segundo lugar e R$ 2.000,00 para o terceiro colocado, além das
possibilidades de parceria com a empresa proponente.

HACKATHON APUCARANA SMART

H A C K A T H O N
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Monitoramento e qualidade da água de nascentes e lagos



D I R E C
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DIREC abre inscrições de propostas
para Hotel Tecnológico e Incubadora
de Inovações da UTFPR Apucarana

Foram publicados no dia 09 de novembro os Editais de seleção de projetos e empresas para o Hotel
Tecnológico (HT) e a Incubadora de Inovações (IUT) do Campus Apucarana. Os editais são de fluxo
contínuo e receberão propostas no período de 10 de novembro de 2021 a 10 de novembro de 2022.

IUT – Os editais DIREC/DIEMI-AP 01/2021 e 03/2021 tratam da seleção, em fluxo contínuo, ou seja, a
qualquer tempo, de propostas de negócios inovadores preferencialmente nas áreas correlatas à atuação
do Campus. As empresas poderão ser incubadas no formato residente ou não-residente.
Podem participar, alunos, egressos, servidores e pessoas da comunidade externa que tenham propostas
de empreendimento com potencial inovador de base tecnológica. O período de incubação é de 12
meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. Nesse período, os empreendedores terão
acesso a qualificações, consultorias, assessorias, mentorias, eventos, acesso a mercados e investidores.
Poderão se aprimorar nas temáticas de gestão do empreendimento, bem como ter acesso às estruturas
da universidade para aprimorar o desenvolvimento tecnológico de seus produtos.
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HT – Os editais  DIREC/DIEMI-AP 03/2021 e 04/2021 tratam da seleção, também em fluxo contínuo,
de propostas de negócios inovadores preferencialmente nas áreas correlatas à atuação do Campus. A
principal diferença dos empreendimentos do HT é que eles podem ser admitidos estando ainda na fase
de ideias de negócios ou de produtos inovadores.
Durante o período de pré-incubação, que é de 12 meses a 24 meses, as equipes empreendedoras
poderão validar, testar, experimentar ou redirecionar suas propostas e modelos de negócios, até chegar
a um protótipo mais bem elaborado. Após certificação como graduada, a equipe pode ingressar na fase
de incubação de empresa, na IUT, em novo processo seletivo, para um período de 12 a 60 meses.
Os editais, documentos editáveis anexos, bem como os links para a submissão dos documentos de
inscrição encontram-se disponíveis na página de editais da DIREC Apucarana:

http://portal.utfpr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-comunitarias/apucarana

E podem ainda ser acessados pelos links curtos:
https://bityli.com/Incubadora
https://bityli.com/hoteltecnologico

http://portal.utfpr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-comunitarias/apucarana
https://bityli.com/Incubadora
https://bityli.com/hoteltecnologico


D I R E C
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IDENTIDADE VISUAL DA DIREC
Material gráfico

Visando a atualização e disponibilização de informações, a DIREC por meio do Programa de
Empreendedorismo e Inovação – PROEM, elaborou o design de uma série de materiais gráficos, como
crachás, pastas e flyers. Os materiais já foram licitados pela DIRPLAD e estarão disponíveis para os
eventos presenciais que acontecerão no próximo ano.
Os materiais foram confeccionados com as novas logos, informações e contatos.



D I R E C
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Melhoria dos ambientes
Identidade visual e adesivagem - DIREC
Visando uma melhor identificação, disponibilização de contatos, apresentação da identidade visual e
melhoria dos ambientes, a DIREC adesivou os vidros de acesso à diretoria e dos ambientes internos,
bem como do ambiente para a implantação da Incubadora de Inovações – IUT.
Adicionalmente, foram adesivados os vidros das salas de professores, proporcionando assim uma
melhoria do aspecto visual, tornando-o mais clean, mais alegre e estimulante à criatividade e à inovação.
O espaço da Incubadora de Inovações está sendo preparado para receber os novos empreendedores no
ano de 2022.

ANTES DEPOIS
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ANTES DEPOIS
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A Direção-Geral disponibilizou 7 computadores a serem utilizados nas dependências da IUT tanto para os
projetos selecionados na etapa de pré-incubação (HT) quanto na de incubação de novos
empreendimentos inovadores. Venha conhecer nosso espaço e conversar com a nossa equipe sobre seus
projetos e dúvidas quanto à inscrição nos respectivos editais. A Incubadora está localizada no Bloco M,
piso superior, anexa à Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias.

Contatos:
E-mail: iut-ap@utfpr.edu.br

Fone: 43-3162-1294
Instagram: @proem.ap



LANÇAMENTO DE LIVRO
No último dia 18 de novembro aconteceu o lançamento do livro “Lá vem a noiva: Narrativas da moda para
casar na década de 1950”. O evento ocorreu no auditório do Campus Apucarana e contou com a
participação dos estudantes e professores e do Diretor-Geral do Campus, Prof. Dr. Marcelo Ferreira da
Silva. A autora Profa. Dra Patrícia Harger apresentou um pouco do conteúdo do livro com objetivo de
trazer um intercâmbio de informações entre moda e história, e também revelar e valorizar nossa cultura
através de estudos de revistas que circulavam em nosso país. O lançamento foi o primeiro evento de
forma presencial que ocorreu no auditório do Campus Apucarana após o retorno das atividades
presenciais.

PROFESSORA DO CAMPUS APUCARANA
MINISTRA PALESTRA PARA ALUNOS DA
UNESP – CAMPUS DRACENA

P A L E S T R A  E  L I V R O
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A professora do Departamento Acadêmico de Humanidades (DAHUM), Dra. Márcia Cristina Alves,
ministrou duas palestras por meio de videoconferência para os alunos do curso de Graduação em
Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da UNESP – Campus de Dracena, São Paulo.
Na data de 08 de dezembro, o tema apresentado foi “Gestão de Pessoas”, e na semana seguinte, dia 17, o
tema abordado foi “Relações Interpessoais”, na disciplina de “Deontologia” da professora Dra. Sirlei
Aparecida Maestá. Nasce uma grande parceria entre a UTFPR de Apucarana e a UNESP de Dracena.



VAGAS PARA PROFESSORES SUBSTITUTOS

D I R P P G - A P

DEZEMBRO 2021 | 29

Durante o encontro de diretores, que ocorreu na UTFPR, Campus Guarapuava, a Assessora Executiva da
Direção-Geral, professora Dra. Caroline Apoloni Cionek e o Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação,
professor Dr. Thiago Gentil Ramires, apresentaram as demandas de professores substitutos do Campus
Apucarana, os quais possibilitam o afastamento de docentes para realizarem cursos de doutorado e pós-
doutorado. Em atendimento ao pedido, foram disponibilizadas duas novas vagas. 

LABORATÓRIO DE ALTO DESEMPENHO
Inaugurado o laboratório de alto processamento, o qual está vinculado ao laboratório multiusuário. O
projeto foi iniciado durante a gestão anterior da DIRPPG, o qual teve como principais proponentes os
pesquisadores do Programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais (PPGCEM). 

EDITAIS
Devido a diminuição das bolsas de iniciação científica pelas agências de fomento, a DIRPPG, em conjunto
com a Direção-Geral do Campus Apucarana, disponibilizaram 8 bolsas de iniciação científica e
tecnológica, no valor de R$ 400,00 mensais, via edital 04/2021 PROBIC – AP.



ANIVERSARIANTES DO 4º TRIMESTRE

A N I V E R S A R I A N T E S
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MISSÃO DA UTFPR

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

DIRETOR-GERAL
Marcelo Ferreira da Silva

 
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Michelle Rodrigues de Lima
 

COMISSÃO RESPONSÁVEL
Janaína Ribeiro de Oliveira

Maria Aparecida dos Santos
 
 
 

www.portal.utfpr.edu.br


