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MENSAGEM DO DIRETOR-GERAL 
À COMUNIDADE ACADÊMICA

Olá, Alunos e Servidores da UTFPR Câmpus 
Apucarana.

Inicialmente, gostaria de cumprimentá-los pela 
retomada das aulas, o que se deu em formato re-
moto, em razão da pandemia de COVID-19.

Há pouco mais de um ano, passamos a viver 
em isolamento social, passamos a realizar nosso trabalho de forma remota ou em re-
vezamento e já não gozamos do convívio com nossos parentes e amigos por causa 
da COVID-19. Naquele momento, fomos tomados pela incerteza de um momento bas-
tante delicado, mas pudemos ver a força daqueles que abdicaram de sua rotina em 
prol da segurança de todos, e somos gratos àqueles que atuaram e vêm atuando 
tão bravamente pela saúde em nosso país.

Encerramos o ano de 2020 com a esperança de vencermos o Coronavírus e 
darmos continuidade as nossas vidas, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. 
O ano de 2021 se apresentou para nós como o ano da ESPERANÇA. Muito embora 
ainda estejamos vivendo momentos difíceis, não é hora de abandonar as medidas de 
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Lamentamo-nos pelas vidas perdidas e solidarizamo-nos com os familiares das 
vítimas da COVID-19. Mantenhamo-nos firmes em nossa proteção e na daqueles a 
quem amamos. 

Nesse cenário, a UTFPR cumprirá com as suas funções de modo remoto, priorizan-
do o isolamento social como forma de diminuir a propagação do Coronavírus.

As atividades de ensino da graduação, cursos técnicos e do programa de 
línguas (CALEM) da UTFPR serão ministradas como Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs) durante a vigência deste período especial, nos termos da Delibe-
ração COUNI n.º 12, de 16 de maio de 2020.

As alterações experimentadas com o ensino remoto demandaram de todos nós 
um grande empenho que resultou em vitória, aprendizados e, ainda, em observação 
de aspectos a serem aprimorados para o prosseguimento de nossas atividades.  Vi-
venciamos experiências únicas que acarretaram em crescimento pessoal e profissional. 

O isolamento social tem deixado o nosso Câmpus sem cor, sem som e sem vida. 
Ansiamos pelo retorno das aulas e das demais atividades na sua forma presencial, 
por escutar o alarido das conversas e brincadeiras de nossos alunos. O momento, 
contudo, requer prudência e, nesse contexto, seguiremos desempenhando nossas ati-
vidades com a segurança necessária para todos. 
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BOAS PRÁTICAS CONTRA A COVID-19
UTFPR ADOTA NORMAS PARA CRIAR UM AMBIENTE SEGURO
E COMBATER A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS

Como cediço, a pandemia de 
Covid-19 (doença causada pelo 
Coronavírus) alterou substancial-
mente o nosso modo de vida. Já não 
desfrutamos do convívio de nossos 
familiares e amigos, não realizamos 
o tradicional happy hour, não jo-
gamos o costumeiro futebol com os 
amigos e passamos a viver em iso-
lamento social por um bem maior, a 
nossa saúde e a daqueles a quem 
amamos.

Estamos vivendo no chamado 
“novo normal”. Abdicamos de parte 
de nosso direito de ir e vir na ex-
pectativa de frearmos a dissemina-
ção do vírus, enquanto aguardamos 
pela imunização de todos. 

Como não poderia ser dife-
rente, a UTFPR adotou medidas de 
distanciamento e isolamento social, 
como forma de diminuir a propaga-
ção do Coronavírus e manter em se-
gurança os seus alunos e servidores. 
Atualmente, os servidores da Univer-

sidade têm atuado de forma remota, sempre 
que possível, ou em sistema de revezamento. As 
atividades de ensino, por seu turno, passaram 
a ocorrer na forma de Atividades Pedagógi-
cas Não Presenciais – APNPs, mas não é só isso. 
Há uma série de outras medidas que devem ser 
observadas por todos, quando for necessário 
desenvolver atividades presenciais nos Câm-
pus da UTFPR.

Em 5 de janeiro de 2021, a instituição di-
vulgou a Instrução Normativa n.º 17/2020. O 
documento, vigente desde 12 de janeiro, con-
tém uma série de diretrizes para evitar a con-
taminação pelo Coronavírus. As regras elen-
cadas na referida norma aplicam-se para o 
momento em que houver a retomada das ativi-
dades presenciais para servidores, discentes e 
equipes terceirizadas da UTFPR.

Por fim, quero agradecer aos nossos servidores, por toda a dedicação com as 
suas atividades neste período de trabalho remoto, e aos nossos alunos, pela con-
fiança no trabalho desenvolvido pelos profissionais da UTFPR, renovando, assim, o 
nosso comprometimento para todo o período de atividades em que ainda estaremos 
afastados fisicamente, mas unidos no desejo incessante de excelência na formação 
de profissionais e de cidadãos preparados para os desafios que se apresentarem. 

Muito obrigado e bom trabalho a todos!

Marcelo Ferreira da Silva
Diretor-Geral do Câmpus Apucarana
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As medidas adotadas pela UTPFR 
incentivam a prática de atividades re-
motas, de forma a evitar aglomerações. 
Devem ser priorizados os encontros ou 
reuniões por teleconferência; implemen-
tação de horários de atendimento e ro-
dízio de professores e técnicos-adminis-
trativos, quando possível. 

Em não sendo possível a prática do 
ato de forma remota, devem ser adota-
das medidas de segurança, tais como a 
utilização de máscara nas dependências 
da instituição, mesmo quando sozinho no 
ambiente; evitar tocar os olhos, a boca e 
o nariz; evitar o contato físico com outras 
pessoas; evitar o consumo de alimentos 
no posto de trabalho; deixar papéis iso-
lados após o recebimento; identificar e 
não compartilhar objetos de uso pessoal; 
manter uma distância mínima de 2 (dois) 
metros para outras pessoas; utilizar álco-
ol em gel 70% (setenta por cento); utilizar 
tapetes sanitizantes, sempre que possível; 
aferição de temperatura, com restrição 
de acesso quando a temperatura estiver 
acima de 37,8º C.; priorizar a utilização 
de ventilação natural, dentre outras me-
didas de segurança.

Destaque-se que está vedado o uso 
de dispensadores de água dos bebe-
douros que exigem aproximação bocal. 
Para evitar a contaminação, não pode 
haver contato do usuário com as saídas 
de água dos bebedouros e dispensa-
dores de água. Estes aparelhos devem 
ser utilizados apenas para o abasteci-
mento de copos ou garrafas individuais. 

Embora as boas práticas recomen-
dadas diminuam o risco de contágio, um 
mero descuido pode acarretar em con-
taminação. Assim, a Instrução Normativa 
acima referida apresenta a necessidade 

de afastamento de servidores, estagiá-
rios e estudantes, sempre nos casos em 
que estes apresentarem sintomas e sinais 
da COVID-19, com prazo estabelecido 
por profissionais de saúde, respeitado os 
procedimentos de comunicação à uni-
versidade, bem como afastamento para 
aqueles que tiveram contato com infec-
tados sintomáticos ou portadores assin-
tomáticos. 

Os servidores pertencentes aos 
grupos de risco devem ser mantidos pre-
ferencialmente em trabalho remoto, me-
diante apresentação de Autodeclara-
ção de Saúde. Ora, por haver um risco 
mais elevado de contaminação e de 
agravamento da doença para integran-
tes desse grupo de servidores, a determi-
nação afigura-se como medida humani-
tária e atende ao princípio da isonomia, 
elencado na Constituição Federal do 
Brasil.

Destaque-se que, no caso de servi-
dores pertencentes ao grupo de risco, a 
manutenção destes em trabalho remoto 
é mera faculdade, não se traduzindo em 
imposição legal.

As medidas elencadas na Instrução 
Normativa n.º 17/2020 têm o objetivo de 
resguardar toda a comunidade acadê-
mica, o que inclui a segurança de fami-
liares de servidores e alunos da UTFPR. 
Recomenda-se que todos façam uma lei-
tura atenta do documento e que possam 
executar as medidas de segurança.

Além das diretrizes acima mencio-
nadas, há, outrossim, orientações que 
devem ser providenciadas pela UTFPR, a 
fim de garantir informação e boas con-
dições para todos aqueles que venham 
a utilizar as estruturas dos campus da 
instituição.
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A pandemia causada pela CO-
VID-19 trouxe consigo impactos significati-
vos para a atividade de ensino. A retoma-
da das aulas na UTFPR ocorre à distância, 
como medida incentivadora do isolamento 
social, para evitar a propagação da do-
ença causada pelo Coronavírus.

As disciplinas serão ministradas como 
Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
- APNPs, com operacionalização regula-
mentada pela Resolução n.º 48/2020, do 
Conselho de Graduação e Educação 
Profissional – COGEP. Tais atividades são 

Para a técnica de enfermagem do Câmpus Apucarana, Michele Pavan, as re-
gras devem ser observadas com rigor, “em especial no uso da estrutura do câmpus 
pela comunidade acadêmica, que deve ser levadas a sério por todos. Infelizmente, 
pelo descaso e negacionismo de parte da população, muitas vidas foram perdidas. 
A saúde no país está à beira do colapso, com hospitais lotados, falta de leitos de 
UTI e profissionais de saúde esgotados. O cenário não está bom, todos devem ter 
consciência e fazer sua parte, são regras simples de convivência que podem salvar 
vidas. Então, lembrem-se usem máscara, lavem as mãos com frequência e mantenham 
o distanciamento. Faça a sua parte.”

É de suma importância compreender que todos são responsáveis pelas práticas 
de combate ao Coronavírus. Qualquer descuido pode acarretar na sua contamina-
ção e, como decorrência, na de seus amigos e familiares. 

As práticas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus devem ser adotadas 
por toda a comunidade acadêmica, sob pena de sanções disciplinares. As denún-
cias de descumprimento das normas devem ser encaminhadas à Ouvidoria do Câm-
pus, como forma de estimular boa práticas de convivo social. 

Trabalhe e estude com responsabilidade e em um ambiente seguro. Previna-se!

VOLTA ÀS AULAS NO 
CENÁRIO DE PANDEMIA

RETOMADA DAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS COM ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

aplicadas aos cursos de graduação, 
cursos técnicos e do programa de lín-
guas (CALEM) da UTFPR. 

Nos termos da aludida Resolução, 
entende-se por Atividades Pedagógi-
cas Não Presenciais as realizadas de 
forma síncrona e/ou assíncrona; fora do 
ambiente de sala de aula, ou seja, sem a 
presença física de docentes e estudan-
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tes no mesmo espaço e mediadas por tecnologias de informação ou comunicação, 
ou outros meios disponíveis para o ensino não presencial, e que não comprometam 
os protocolos de segurança sanitários vigentes, bem como os protocolos de digitais 
adotados para o momento. 

Cabe destacar que as APNPs podem ocorrer por meio digital, incluindo video-
aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, 
redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros, bem como pela orientação de 
leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. 

Como forma de auxiliar nas ações remotas, a Diretoria de Gestão de Tecnologia 
da Informação (DIRGTI) disponibilizou ferramentas on-line aos servidores e aos alunos, 
tais como Google GSuíte, Microsoft 365 e Moodle. Aos servidores, é disponibilizado, 
ainda, o recurso da Nuvem.

As APNPs passaram a ser obrigatórias em 2020/2 e não foram ofertadas apenas 
para algumas disciplinas específicas que necessitam estritamente de equipamentos 
de laboratórios, devidamente avaliadas pelos respectivos colegiados de curso. 

Aos alunos que não se sentirem aptos a realização do ensino remoto, por mo-
tivos pessoais, de razão social ou econômica, e até limitação de acesso à rede, 
será reservado o direito ao cancelamento de disciplinas, opção de manutenção de 
vínculo sem o trancamento do curso e até o trancamento total do curso sem a con-
tabilização do período trancado.

Para cumprir o papel inclusivo da universidade e em respeito ao princípio da 
isonomia, insculpido na Constituição Federal, os docentes devem planejar suas aulas 
de tal forma que o processo possa alcançar a todos os estudantes interessados, 
com o apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI-AP e toda equipe peda-
gógica do Departamento de Educação – DEPED-AP, com a garantia dos requisitos 
de acessibilidade, de tal sorte que os estudantes com deficiência, público-alvo da 
Educação Especial – PAEE possam ter acesso ao ensino por meio das APNPs.

Frise-se que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, 
nos termos do artigo 205 da Carta Magna. Nesse sentido, não se mostra razoável a 
paralisação das atividades de ensino, ainda que em um cenário afetado pela pan-
demia. Nesse sentido, a UTFPR se valerá dos recursos tecnológicos para proporcionar 
aos seus alunos a oportunidade de continuarem com os estudos.

Para o professor Edmilson Antonio Canesin, Diretor de Graduação e Educação 
Profissional, “os discentes estão se adaptando a esse momento que a universidade 
vive. Os docentes têm se empenhado de forma direta no aprimoramento das técnicas 
de ensino e no trabalho com as ferramentas virtuais, para que o estudante continue, 
mesmo à distância, recebendo um ensino de qualidade”.

É de suma importância que o aluno acompanhe os processos de matrículas 
nas APNPs e que, se possível, opte por cursá-las como forma de progredir em seus 
cursos. Os profissionais da UTFPR seguirão acompanhando os discentes da institui-
ção enquanto perdurar a pandemia e, quando for possível, retomarão às atividades 
presenciais com a certeza de que o resultado do esforço de todos é a entrega de 
profissionais qualificados ao mercado de trabalho.
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No dia 07/12/2020, o Câmpus 
Apucarana recebeu a visita da De-
putada Federal Luísa Canziani (PTB-
-PR). Nesta oportunidade, a deputa-
da, juntamente com o Diretor-Geral, 
Marcelo Ferreira da Silva, e demais 
diretores, anunciou o pagamento de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
em investimentos ao Câmpus.

A Deputada Luísa vinha traba-
lhando na liberação do recurso ao 
Câmpus Apucarana desde 2019 e 
o repasse do montante foi resultado 
da articulação desta junto ao Mi-
nistério da Educação – MEC e ao 
Ministro da Educação, Milton Ribeiro. 

O recurso foi investido na aqui-
sição de equipamentos para os la-
boratórios dos cursos de Engenharia 
Elétrica e Engenharia da Computa-
ção, além de computadores para o 
Câmpus, conforme Plano de Trabalho 

desenvolvido por servidores da Diretoria de 
Planejamento e Administração – DIRPLAD-AP e 
enviado ao MEC. 

 Em seu discurso, a Deputada anunciou, 
outrossim, uma verba extra, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), por meio 
de indicação por emenda parlamentar. Este 
recurso será aplicado em infraestrutura e em 
melhorias para os alunos da UTFPR Câmpus 
Apucarana.

A Direção-Geral agradece à Deputada 
Luísa por sua atenção e seu carinho ao Câm-
pus Apucarana.

RECURSOS PARA O 
CÂMPUS APUCARANA
A LIBERAÇÃO DE RECURSOS
FOI ANUNCIADA PELA
DEPUTADA LUÍSA CANZIANI
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A COVID-19 (doença causada pelo 
Coronavírus) afeta as pessoas de dife-
rentes formas. Como um dos sintomas mais 
graves da doença, podemos citar a difi-
culdade para respirar ou a falta de ar, o 
que vem impactando no número de pes-
soas internadas em Unidades de Terapia 
Intensiva - UTIs mundo afora.

Para o tratamento dos casos mais 
graves de insuficiência respiratória, faz-
-se necessária a utilização de ventilador 
pulmonar. Em virtude do alto número de 
casos graves, evidenciou-se a escassez 
destes aparelhos nos hospitais brasileiros. 
Neste cenário, ainda no início da pande-
mia, surgiu o projeto Ventilador Pulmonar 
da UTFPR – InovAr, com o objetivo de suprir 
a necessidade com itens de consumo na 
produção de respirador mecânico, como, 
por exemplo, o sensor de fluxo. Este dis-
positivo, indispensável na monitoração do 
fluxo e do volume de ar inspirado pelo pa-
ciente, é importado e relativamente caro.

Com o impacto da pandemia na eco-
nomia mundial e a alta na cotação do dó-
lar, a importação do insumo tornou-se ain-
da mais custosa, acarretando em escassez 
ainda mais agravada deste aparelho no 
Brasil. Considerando esta situação, profes-
sores da Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná – UTFPR Câmpus Apucarana 
e parceiros externos formaram uma equipe 
multidisciplinar nas áreas de Engenharias 

Elétrica e Mecânica, destacando-se a 
experiência de um de seus integrantes 
na produção ventilador mecânico.

No final do mês de abril de 2020, 
experimentando resultados satisfatórios 
no desenvolvimento do sensor de fluxo, 
a equipe decidiu montar um protótipo 
de ventilação mecânica, utilizando ma-
teriais acessíveis e com funcionamento 
já comprovado em aplicações indus-
triais nas áreas da automação e ele-
tropneumática.

Com o objetivo de proporcionar 
atendimento aos pacientes com qua-
dro grave de insuficiência respiratória, 
gerado pela COVID-19 ou por outras 
causas, a equipe apresentou o protó-
tipo portátil denominado Inovar VP1, já 
no mês de maio, a ser instalado com 
facilidade em ambientes hospitalares, 
com acesso à rede de oxigênio e ar. No 
desenvolvimento desta primeira versão, 
buscou-se atender aos critérios previs-
tos pela Associação de Medicina In-
tensiva Brasileira – AMIB e aos requisitos 
regulatórios da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT.

PROJETO DE VENTILADOR 
PULMONAR DA UTFPR
PROJETO DESENVOLVIDO NA UTFPR 
É VOLTADO PARA O COMBATE DA 
COVID-19 E DE OUTRAS DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS
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Após aprimorar o protótipo acima men-
cionado, em dezembro, foi apresentado o 
InovAr VP2. Contendo um monitor de interfa-
ce gráfica para a supervisão e configuração 
dos parâmetros ventilatórios e uma estrutura 
metálica com rodízio de rodas para facilitar 
o deslocamento do equipamento no ambiente 
hospitalar, o InovAr VP2 possui melhorias bas-
tante significativas.

A equipe do projeto InovAr tem buscado 
realizar inúmeras soluções e inovações para os 
elementos constituintes de um ventilador pul-
monar. Atualmente, a meta é desenvolver uma 
solução de baixo custo para válvulas propor-
cionais para o controle de fluxo e pressão do 
volume de ar. Além disso, idealiza-se a patente 
de uma nova versão do ventilador, o que irá 
romper com o paradigma de tecnologia no 
âmbito dos hospitais brasileiros. 

A expectativa da equipe é de obter par-
ceria com empresas da região para registrar o 
equipamento na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – Anvisa. A premissa do projeto 
InovAr é a parceria tecnológica mediante a 
realização de um percentual de doações des-
tes equipamentos para hospitais carentes. Há, 
igualmente, a previsão para que o equipamen-
to também possa ser utilizado, por profissionais 
da saúde, como ferramenta de treinamento de 
ventilação mecânica em hospitais.

Não obstante o empenho demonstrado 
pela equipe do projeto InovAr, há algumas 
dificuldades a serem vencidas. Há a necessi-
dade de um pulmão de teste, item que havia 
sido emprestado por um hospital, mas que foi 
devolvido em decorrência do agravamento 
no número de casos da COVID-19. Além disso, 
há materiais específicos para lidar com oxi-
gênio, sendo necessário adquiri-los ou manu-
faturá-los. Nesse cenário, doações financeiras 
são de grande relevo para a continuidade do 
projeto e a realização de ensaios clínicos com 
o ventilador em ambiente hospitalar.

O projeto InovAr tem 
aceitado doações por meio 
de uma conta gerida pela 
Fundação de Apoio à UTFPR 
– FUNTEF no Banco do Brasil  
(agência n.º 3793-1, conta 
corrente n.º12772-8 – CNPJ 
n.º 02.032.297/0001-00). So-
licita-se que, ao efetuar uma 
doação, um e-mail seja en-
caminhado para o endereço 
eletrônico inovar.ventilador-
pulmonar@gmail.com com o 
nome do doador e o respec-
tivo comprovante de depósi-
to.

Toda doação será mui-
to bem-vinda para a evolu-
ção deste importante projeto. 
Para viabilizar a prestação 
de contas, há um portal da 
transparência que pode ser 
acessado por meio do ende-
reço https://sites.google.com/
professores.utfpr.edu.br/venti-
ladorpulmonar/.

mailto:inovar.ventiladorpulmonar%40gmail.com?subject=
mailto:inovar.ventiladorpulmonar%40gmail.com?subject=
https://sites.google.com/professores.utfpr.edu.br/ventiladorpulmonar/
https://sites.google.com/professores.utfpr.edu.br/ventiladorpulmonar/
https://sites.google.com/professores.utfpr.edu.br/ventiladorpulmonar/
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COLAÇÃO DE GRAU
CÂMPUS APUCARANA REALIZA 
EVENTOS PARA OUTORGA DE 
GRAU A FORMANDOS 

A outorga de grau é conferida para o formando que tenha integralizado a 
matriz curricular do seu curso de graduação e que não possua pendências junto 
ao Departamento de Registros Acadêmicos – DERAC-AP (Secretaria Acadêmica), ao 
Departamento Biblioteca – DEBIB-AP e que esteja com sua situação regularizada em 
relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. 

A colação de grau ocorre por meio de Sessão Solene Pública, nas modalidades 
Magna e/ou em Gabinete.

A Sessão Solene de Colação de Grau em Gabinete é a modalidade de cola-
ção de grau realizada em caráter extraordinário e destinada ao formando que, por 
motivo de trabalho, doença, jurídico, estudos ou deslocamento externo de país, com 
justificativa, estará impossibilitado de participar da Sessão Solene de Colação de 
Grau Magna.

Por se caracterizar como exceção à regra, a Colação de Grau em Gabinete 
deve ser agendada pelo Gabinete da Direção-Geral, o que é realizado mediante 
requerimento protocolado pelo interessado junto ao DERAC-AP. 

A Sessão Solene de Colação de Grau Magna é a modalidade por excelência, 
representando a regra para a colação de grau dos formandos. Nesta modalidade, 
exige-se a participação deste, sendo vedada a outorga de grau por procuração.

O evento de Colação de Grau Magna é preparado pelo GADIR-AP e os alu-
nos são cientificados por e-mail institucional e via publicações nos perfis oficiais da 
UTFPR Câmpus Apucarana junto ao Facebook e ao Instagram. Para participar, o for-
mando deve inscrever-se no Sistema Acadêmico.

Em razão da pandemia de COVID-19, ambos os eventos são realizados na mo-
dalidade virtual, de forma a não colocar em risco à saúde dos participantes.

No último dia 07/04, foi realizada uma Sessão Solene de Colação de Grau 
Magna. Para este evento, o qual fora divulgado por e-mail e nos perfis oficiais do 
Câmpus Apucarana, o período de inscrições foi de 23/02 a 12/03. No evento, auto-
ridades e servidores técnicos-administrativos do Câmpus estiveram reunidos, de forma 
remota, aos formandos para a importante outorga de grau.

O ato Solene de Colação de 
Grau é obrigatório para a oficiali-
zação da conclusão do curso e a 
consequente emissão do diploma.
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GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
O CÂMPUS APUCARANA AINDA MAIS SUSTENTÁVEL

O Câmpus Apucarana, na data de 
11/3/2021, teve aprovada, pela Com-
panhia Paranaense de Energia – COPEL, 
a execução do serviço de instalação do 
Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, o 
qual foi alocado no telhado do Bloco N.

A contratação foi gerenciada pela 
Reitoria da Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná – UTFPR e voltada para 
todos os câmpus da instituição, sendo 
esta realizada por meio de carona na 
licitação de modalidade do Regime Di-
ferenciado de Contratações Públicas – 
RDC n.º 03/2018, realizada pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logiado Sul de Minas Gerais e executa-
da pela empresa Dinâmica Energia Solar, 
sediada na cidade de São Carlos/SP. 

Este projeto diz respeito à cons-
trução de um sistema de produção de 

eletricidade por meio da conversão fo-
tovoltaica, com uma potência nominal 
igual a 30kW e potência de pico igual a 
37,24kWp.

Foram instalados 98 (noventa e oito) 
painéis da marca AMERISOLAR, modelo 
AS-6m de 380W e um inversor da marca 
GOODWE, modelo SMT GW30KLV-MT.

O gerador de energia solar pro-
piciará a economia anual estimada de 
53.002,9kWh, representando, aproxima-
damente, R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil 
e quatrocentos reais) para o Câmpus 
Apucarana.

O serviço de instalação foi realiza-
do no período de 9 a 23 de fevereiro de 
2021 e foi executado por uma equipe 
de 3 (três) profissionais da empresa con-
tratada, com acompanhamento pelos 
servidores do Departamento de Projetos 
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e Obras – DEPRO-AP, Daniel Martins Giannini Torres, responsável pela área técnica, e 
Alessandro Junior de Oliveira, responsável pela área administrativa.

Além desse gerador de energia, o contrato ainda prevê a entrega e a instala-
ção de um sistema de monitoramento climático contendo, no mínimo, célula de referên-
cia fabricada no mesmo material dos módulos fotovoltaicos, sensor de temperatura, 
sensor de umidade e anemômetro (velocidade e direção do vento). Este sistema está 
em fase de importação pela empresa contratada.

Com o início de geração de energia solar, o Câmpus Apucarana se alinha à 
Política de Sustentabilidade da UTFPR, a qual tem como um de seus princípios o “De-
senvolvimento Sustentável” ao iniciar a sua caminhada de ações voltadas à produ-
ção de energia limpa, por meio de um recurso renovável, gerando, assim, energia de 
maneira sustentável com captação de matéria prima na natureza, ou seja, oriunda 
da luz solar, contribuindo para a preservação da natureza e a diminuição dos danos 
ambientais.

O Departamento de Projetos e Obras – DEPRO-AP é responsável pelas reformas 
e adequações no câmpus. Em outubro de 2020, iniciou-se a obra Código de Segu-
rança Contra Incêndio e Pânico – CSCIP. O objetivo foi executar, dentro das edifica-
ções, todas as modificações constantes no projeto de incêndio aprovado junto ao 
Corpo de Bombeiros de Apucarana.

Estão no escopo destes serviços:
- Instalação de hidrantes nos blocos C e E; RU e suas respectivas caixas d’água 

e bombas de alimentação, além das instalações elétricas para funcionamento;
- Adequações das iluminações e sinalizações de emergência, com localizações 

de acordo com o projeto;
- Instalação de alarme de incêndio nos blocos A, B, C e E; RU e instalações elé-

tricas necessárias ao seu bom funcionamento;
- Troca das portas de acesso aos blocos, por portas de vidro temperado de 

10mm, com molas hidráulicas no piso e com barra antipânico;
- Troca dos corrimãos para atender aos diâmetros preconizados pelo corpo de 

Bombeiros e pela norma de acessibilidade ABNT NBR 9050 – 2015, concomitantemen-
te;

- Troca de forros no bloco E; RU e auditório.
O DEPRO-A, durante a pandemia, manteve o atendimento presencial de segun-

da a sexta-feira, fiscalizando as obras e reformas executadas neste período, de forma 
a garantir um ambiente seguro para os usuários.

OBRAS NO CÂMPUS APUCARANA
CÂMPUS REALIZA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA
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A redução das Unidades Administrativas de Serviços Gerais – UASGs, de 14 (ca-
torze) em 2020, para 6 (seis), a partir de 1º de janeiro de 2021, e a centralização 
das compras públicas em 5 (cinco) Núcleos Regionais e na Reitoria, perfazendo o 
número total de UASGs atualmente, impostas pela Portaria n.º 13.623 do Ministério da 
Economia, de 12 de dezembro de 2019, foi objeto de discussão e orientação para 
os demandantes de aquisição de bens e pela UTFPR.

No redimensionamento, o Câmpus Apucarana ficou alocado no Núcleo Regional 
de Compras Norte, juntamente com os Câmpus Londrina e Cornélio Procópio, sendo 
este último o Câmpus Gerenciador, já que manteve ativo o seu perfil de Compras no 
Sistema Integrado da Administração de Serviços Gerais – SIASG, ferramenta de apoio 
informatizada pela qual são operacionalizadas todas as compras dos 3 (três) Câm-
pus que compõem o Núcleo Regional Norte.

Foram realizadas reuniões com as Diretorias e Coordenadorias do Câmpus Apu-
carana para o repasse de informações e orientações acerca da execução do cro-
nograma anual de compras relativo ao ano de 2021 e do redimensionamento das 
UASGs, sofrido pela UTFPR.

A plataforma de inovação Fibre-
namics, da Universidade do Minho – 
Uminho, vai ter um polo no Brasil, acen-
tuando a sua internacionalização, o 
qual é sediado no Câmpus Apucarana 
da UTFPR.

Em 16 de março, a parceria Fi-
brenamics Brazil-UTFPR iniciou suas ati-
vidades com um Roadshow virtual so-
bre Proteção Pessoal, mostrando os 10 
(dez) anos de projeto em Portugal, com 

25 (vinte e cinco) milhões de euros capta-
dos em P&D e 300 (trezentas) entidades 
parceiras. 

A Fibrenamics é uma plataforma de 
inovação multidisciplinar da Universidade 
do Minho – UMinho, de Portugal, para o 
desenvolvimento de produtos com base 
em fibras, com grande destaque em se-
tores como têxtil, arquitetura, construção, 
desporto, medicina, proteção, transporte, 
dentre outros.

REDIMENSIONAMENTO DAS UASGS NA UTFPR
INSTITUIÇÃO REDUZ O NÚMERO DE UNIDADES DE COMPRA EM 

ATENDIMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PARCERIA ENTRE 
UTFPR APUCARANA E 
UNIVERSIDADE DO MINHO
PLATAFORMA DE INOVAÇÕES 
FIBRENAMICS CHEGA AO BRASIL EM 
PARCERIA COM O CÂMPUS



16

Com 45 (quarenta e cinco) paten-
tes e produtos inovadores com sucesso 
no mercado, incluindo equipamentos de 
proteção das Forças Armadas, materiais 
de proteção na pandemia, roupa para 
incontinentes, pijamas para acamados, 
portas corta fogo, antirruído e antimicró-
bios, dentre outros, a Fibrenamics soma 
mais de 700 (setecentos) artigos em 
conferências e revistas científicas, 100 
(cem) eventos em vários países e a or-
ganização de congressos mundiais, a 
plataforma chega ao Brasil com grande 
perspectiva.

“Temos delineada a expansão e in-
ternacionalização da Fibrenamics para 
os próximos anos e percebemos que os 
nossos serviços se adaptariam com re-
lativa facilidade à indústria brasileira”, 
afirma o diretor executivo da Fibrenami-
cs, Fernando Cunha.

Após um polo criado há cinco anos 
em São Miguel, nos Açores, surge o hub 
brasileiro com foco na pesquisa científi-
ca e inovação tecnológica em setores 

Com o objetivo de criar uma polí-
tica interna do Câmpus Apucarana de 
incentivos à extensão e implantar a curri-
cularização das atividades de extensão 
nos cursos de graduação, a Diretoria 
de Relações Empresariais e Comunitá-
rias – DIREC-AP, com o apoio da Diretoria 
de Graduação e Educação Profissional 
– DIRGRAD-AP e Direção-Geral – DIRGE-
-AP, prepara o lançamento de um Edital 

como o têxtil, a arquitetura e a saúde no 
Estado do Paraná, transferindo o know-
-how gerado na UMinho e na UTFPR.

Para o coordenador local, Aloysio 
Gomes, professor e diretor de relações 
empresariais e comunitárias da UTFPR, “O 
Brasil é um dos mercados com maior po-
tencial de crescimento, mas ainda preci-
sa dar um salto. A partilha de experiên-
cia e conhecimento da Fibrenamics com 
pesquisadores e gestores brasileiros será, 
com toda a certeza, muito frutífera.”

A parceria realizará uma série de 
lives gratuitas, Fibrenamics Virtual Ro-
adshow, de 16 de março a 29 de ju-
nho (quinzenalmente, às terças-feiras, às 
8h30min.), com o tema “Inovação foca-
da no crescimento da indústria brasilei-
ra” nas áreas: Proteção Pessoal, Saúde e 
Bem-Estar, Transportes, Construção e In-
fraestruturas, Esporte, Arquitetura, Susten-
tabilidade e Materiais Fibrosos. As inscri-
ções são gratuitas, mas obrigatórias, no 
site https://www.fibrenamics.com/eventos.

voltado para a extensão O edital, que 
prevê um apoio no valor de R$ 130 mil 
(cento e trinta mil reais), deverá ser lan-
çado em breve, assim que o orçamento 
for liberado. O apoio financeiro poderá 
ser utilizado para custeio dos projetos e 
bolsas para estudantes de graduação.

Recentemente, a DIREC-AP, com o 
apoio da DIRGRAD-AP/DEPED-AP e DIR-
GE-AP, criou um Grupo de Apoio à Curri-

EDITAL DE APOIO À CURRICULARIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
O APOIO FINANCEIRO DE R$ 130 MIL FOMENTARÁ A POLÍTICA INTERNA DE 
APOIO À EXTENSÃO

https://www.fibrenamics.com/eventos
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cularização, sob a coordenação da professora. Sônia Cristina e vice-coordenação 
da Rosa/DIREC-AP, com os Professores Responsáveis pelas Atividades de Extensão 
-  PRAExt dos cursos e equipe. O grupo vem realizando tratativas no sentido de orien-
tação e realização de oficinas para estruturação desse processo.

Segundo o professor Aloysio Gomes, “o edital fomentará não só projetos, mas 
programas de extensão mais duradouros, robustos, e com interdisciplinaridade. Isto 
permitirá que exercitemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e 
certamente trará resultados mais pujantes, consolidando a interação entre a univer-
sidade e a sociedade, e a consolidação da extensão”.

O Câmpus Apucarana da UTFPR, 
por intermédio da DIREC-AP, publicou 
dois editais em períodos distintos, com o 
objetivo de apoiar projetos e ações re-
levantes voltados para a prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.

Foi disponibilizado o valor total de 
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), va-
lor oriundo do orçamento de custeio do 
Câmpus Apucarana para estes editais, 
possibilitando o apoio a 12 (doze) pro-
jetos, coordenados e executados por 
servidores da UTFPR Câmpus Apucara-
na. O recurso foi utilizado para a aqui-
sição de insumos para fabricação de 
variados tipos de Equipamentos de Pro-
teção Individual – EPIs, desenvolvimento 
de equipamentos, e para a concessão 
de bolsas a discentes que auxiliaram na 
pesquisa, desenvolvimento e produção 
dos materiais.

Os principais resultados atingidos 
foram:

- produção e doação de aproxi-
madamente 9 (nove) mil máscaras de te-
cido em 3 (três) modelos (bico de pato, 
franzido e 3D). As máscaras produzidas 
foram doadas às instituições da região, 
entre elas o Centro de Oncologia do 
Hospital da Providência de Apucarana 
e o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Ivaí e Região – CISVIR.

 - produção e doação de mais de 
6 (seis) toneladas de sabão e sabonete 
líquidos e em barra. Além do município de 
Apucarana, instituições sociais de outros 
sete municípios foram atendidas.

- produção e doação de 2.300 
(dois mil e trezentos) aventais do tipo 
hospitalar, doados para instituições de 
saúde da região.

PROJETOS E AÇÕES DE 
PREVENÇÃO E COMBATE 

À COVID-19
EDITAIS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES 

EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS 
APOIARAM PROJETOS DESTINADOS 
AO COMBATE AO CORONAVÍRUS
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- fabricação, por meio da tecnologia de impressão 3D, de mais de 800 (oito-
centas) viseiras (máscaras de proteção facial) que impedem que o profissional seja 
atingido por partículas expelidas. Todas as viseiras foram doadas a instituições da 
região.

- desenvolvimento de uma câmara de desinfecção por radiação ultravioleta 
que está sendo utilizada internamente na UTFPR para esterilização de encomendas 
recebidas. A tecnologia pode ser replicada de forma rápida e já existem contatos 
com empresas da região para transferência da tecnologia.

- desenvolvimento de um ventilador pulmonar de baixo custo, por pesquisadores 
do Câmpus. O protótipo já está sendo aprimorado, ganhando características mais 
tecnológicas, com a previsão de que para este ano (2021) possa ser registrado e 
doado a hospitais da região.

- desenvolvimento de uma pesquisa para avaliar a atividade bactericida em 
nanofibras de acetato de celulose. Os resultados são promissores, mostrando que 
um composto surfactante utilizado no processo de eletrofiação do não tecido para 
máscaras hospitalares tem alta capacidade antimicrobiana. O objetivo é desenvol-
ver tecnologia inovadora e eficiente na produção de equipamentos de proteção 
individual.

No geral, estes editais de apoio a 
projetos e ações voltados para preven-
ção e combate à COVID-19, atenderam 
a um público estimado de 27 (vinte e 
sete) mil pessoas, direta ou indiretamente, 
com a participação de mais de 70 (se-
tenta) servidores do Câmpus Apucarana 
e de 50 (cinquenta) discentes atuando 
como bolsistas ou voluntários.

E o apoio deve continuar!
Em atendimento a um ofício do Minis-

tério da Educação – MEC, que solicitou 
um projeto em 12 (doze) horas, foi elabo-
rado um plano para a continuidade das 

ações de enfrentamento da pandemia 
da Covid-19. Sendo assim, a DIREC-AP 
elaborou um projeto em tempo recorde, 
com o auxílio dos coordenadores de 5 
(cinco) projetos do Câmpus Apucarana, 
no valor de 130 mil reais.

Segundo o prof. Aloysio Gomes, Dire-
tor de Relações Empresariais e Comunitá-
rias, “estes editais foram de fundamental 
importância neste momento de pande-
mia, mostrando o papel da universidade 
e sua contribuição para a sociedade.” 
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Os professores Marcelo Ferreira da Silva, Diretor-Geral do Câmpus Apucarana, 
e Aloysio Gomes, Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, participaram da 
inauguração do espaço CONECTA, no dia 22/02. O Espaço, apoiado pela Associa-
ção Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana – ACIA e demais parceiros (in-
cluindo a UTFPR), é um ambiente de coworking, destinado ao incentivo da inovação 
tecnológica, encontros, reuniões, treinamentos e cursos. O espaço está localizado 
no décimo terceiro andar do Edifício Comercial Palácio do Comércio, no centro da 
cidade. 

O Conecta é um projeto que tem apoio e participação da ACIA, Prefeitura Mu-
nicipal, UNESPAR, FAP, do Câmpus Apucarana da UTFPR, SEBRAE, SENAI e Sicoob. 

Participaram da solenidade, o prefeito Junior da Femac, o Sr. Jayme Leonel, 
Wanderley Faganello, Tiago Cunha, Tiago Ribeiro, entre tantas outras autoridades, 
convidados e imprensa.

Segundo o professor Aloysio Gomes, “o espaço permitirá um intercâmbio maior 
entre as instituições e a Incubadora de Inovações – IUT do Câmpus Apucarana, que 
será também inaugurada em breve, permitindo o apoio e a inovação tecnológica”.

A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, com o apoio da Direção-
-Geral do Câmpus, implantará a Incubadora de Inovações do Câmpus Apucarana 
– IUT. Para isto, uma série de ações estão sendo desenvolvidas desde o final do ano 
passado. Inicialmente, foram capacitados mentores, servidores do Câmpus com repre-
sentantes de todos os cursos e convidados/parceiros externos (UFPR, IFPR, UNESPAR, 
FACNOPAR, Conecta, Sebrae) através da metodologia Evolução. 

O projeto do ambiente foi doado por um designer de interiores, e prevê uma 
reformulação do ambiente, com espaço Coworking, permitindo integração e troca de 
experiências, num local mais agradável, jovial, alegre e colorido. 

INAUGURAÇÃO 
DO ESPAÇO 
CONECTA
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA
EM APUCARANA

INCUBADORA DE INOVAÇÕES - IUT
CÂMPUS PREPARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVO ESPAÇO PARA
FOMENTAR A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
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A identidade visual da incubadora foi 
também desenvolvida, sendo que as artes fo-
ram elaboradas pelos bolsistas do Programa 
de Empreendedorismo e Inovação – PROEM, 
Pedro Parra e Sabrina Moura, sob coordena-
ção do Anderson Vietro.

A licitação e empenho dos materiais grá-
ficos também já foram realizados, e estes ma-
teriais, necessários para o funcionamento do 

O professor Aloysio Gomes, Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, 
acompanhado pelo professor Tiago Ribeiro, coordenador do Conecta, e dos profes-
sores da Engenharia de Computação, Fernando Barreto, Luiz Fernando e Daniel Pra-
do, realizaram uma visita gerencial à empresa Magno Sol – Energia Solar, no dia 23 
de fevereiro. Na oportunidade, foram recepcionados pelo empresário Mauro Eugênio 
e equipe, que apresentaram também a empresa de telemarketing que presta serviços 
para operadoras de telefonia. 

Na visita, estreitaram os laços entre as instituições e as empresas e vislumbraram 
oportunidades de estágios e contratação dos futuros profissionais engenheiros dos 
cursos de engenharia elétrica e de computação, além de acordos de cooperação 
técnica.

novo ambiente, além da DIREC-AP 
e apoio aos cursos e eventos do 
Câmpus, estarão disponíveis em 
breve. 

A Incubadora estará sob co-
ordenação da professora Márcia 
Alves, e participaram da comissão 
de implantação os servidores Aloy-
sio Gomes, Anderson Vietro e Ade-
nilson Santos.

Segundo o professor Aloysio, 
“o espaço fomentará a inovação 
tecnológica além de permitir uma 
interação maior entre mentores, alu-
nos, incubados, empresas, parceiros 
como o Conecta, Sebrae, APL, entre 
outros, além das demais instituições 
de ensino e sociedade em geral”.

O Edital está em fase de fina-
lização e, em breve, será publicado.

PARCERIA 
INSTITUCIONAL

DOCENTES VISITAM 
EMPRESA MAGNO SOL – 

ENERGIA SOLAR
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A Pró-Reitoria de Relações Empresa-
riais e Comunitárias da UTFPR - PROREC 
publicou no dia 09/03, o edital convite 
que teve por objetivo selecionar propostas 
para a elaboração de uma candidatura 
institucional para credenciamento junto à 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial – Embrapii.

As propostas foram submetidas à Di-
retoria de Relações Empresariais e Comu-
nitárias - DIREC-AP até 16 de março, pre-
cisando estar compatíveis com os temas 
da chamada pública da Embrapii: agri-
cultura, processos agroindustriais, tecnolo-
gias de alimentos; geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, inclusive 
as renováveis; química; química industrial; 
bioeconomia; mineração sustentável e mo-
bilidade.

As unidades Embrapii selecionadas 
estarão credenciadas a receber recur-
sos financeiros para prospectar e exe-
cutar projetos de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação – PD&I, em parceria 
com empresas industriais. A chamada é 
realizada em parceria com a Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da 
Educação.

Para mais informações, acesse o 
edital normativo da Prorec. A chamada 
pública da EMBRAPII e documentos asso-
ciados estão disponíveis no sítio eletrô-
nico https://embrapii.org.br/chamadas-
-publicas/chamada-01-2021-aberta

A DIREC-AP está à disposição para 
possíveis dúvidas por meio do e-mail: di-
rec-ap@utfpr.edu.br.

Para quem pensa que a pandemia da COVID-19 deixou servidores e alunos 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR sem atividades está muito 
enganado. Na Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias – DIREC-AP, os pes-
quisadores estão atravessando os mares. Nunca os contatos foram tão presenciais 
quanto estão sendo agora em tempos de reuniões virtuais. 

PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO
EDITAL SELECIONA PROPOSTAS PARA 
CANDIDATURA INSTITUCIONAL À 
EMBRAPII

AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE APOIO E PROJETOS 
TECNOLÓGICOS - DEPET
O ANO NOVO CHEGOU E COM ELE NOVAS PARCERIAS EMPRESARIAIS, 
NOVAS PESQUISAS E PEDIDO DE PROTEÇÃO INTELECTUAL

https://embrapii.org.br/chamadas-publicas/chamada-01-2021-aberta
https://embrapii.org.br/chamadas-publicas/chamada-01-2021-aberta
mailto:direc-ap%40utfpr.edu.br?subject=
mailto:direc-ap%40utfpr.edu.br?subject=
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É só cruzar os horários que en-
contramos lives com Fibrenamics, de 
Portugal, com os professores Aloysio e 
Murilo trazendo novidades. Encontros 
para estreitar novos laços, firmando 
novos investimentos em acordos que 
acabaram de nascer, como o GRUPO 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL I+D+i 
EMPRESA, da Espanha. 

O padrão de qualidade nas 
pesquisas dedicadas às empresas, 
a partir da empresa GOLDEN TECH-
NOLOGY LTDA, com escritório em São 
Paulo, mas com sede na Inglaterra, é 
apresentado agora com o terceiro 
contrato de pesquisa e alguns pedi-
dos de propriedade intelectual. 

Para aqueles que estão gostan-
do das novidades, indicamos que há 
muita coisa boa por vir, novos desa-
fios já foram apresentados e aceitos 
por este grupo de pesquisadores que 
consegue ter olhos muito além das sa-
las de aula e dos laboratórios. Agora 
eles voltaram seu olhar para o homem 
do campo e nasceu o acordo com a 
Agro SPI Companhia Brasileira Ltda.

Não obstante as novas parce-
rias, das quais tanto nos orgulhamos, 
não nos esquecemos de um velho 
conhecido, aquele que acreditou em 
nosso trabalho e firmou uma das pri-
meiras parcerias. Estamos falando da 
Antares, que retorna com novos de-

safios, entrelaçados com o aporte de apoio 
aos jovens, pensando em ir além, aguardan-
do o momento de incubar um novo sonho, 
de uma geração que vem para trazer a 
sociedade, o jovem empreendedor, que foi 
formado com o padrão UTFPR de excelência 
em ensino e pesquisa.

Como as notícias precisam ser furo de 
reportagem, vamos à coroação da excelên-
cia. No final do mês de fevereiro, recebemos 
a 1ª (primeira) Carta Patente com Selo de 
Patente Verde - PROCESSO PARA OBTEN-
ÇÃO DE CLORETO FERROSO E RECUPERA-
ÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO A PARTIR DE 
RESÍDUO DE DECAPAGEM QUÍMICA E PRO-
DUTOS OBTIDOS, fruto da parceria Antares 
e UTFPR.

A DIREC-AP informa que se mantém fo-
cada na busca de novas parcerias e pro-
jetos, com o intuito de agregar valor aos 
cursos e à comunidade acadêmica.
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Foi realizado, no dia 16 de março, o Vir-
tual Roadshow Internacional da Fibrenamics, 
em parceria entre a Universidade do Minho 
- UMinho (Portugal) e a UTFPR Câmpus Apu-
carana, com o tema Proteção Pessoal. A ati-
vidade inaugura uma série de lives que serão 
realizadas quinzenalmente, até o dia 29 de 
junho, com o tema Inovação focada no cres-
cimento da indústria brasileira, com o objeti-
vo de implantar o polo Fibrenamics Brazil, no 
Câmpus Apucarana da UTFPR.

O evento contou com a participação 
das indústrias de Apucarana e do Brasil, do 
Ministério da Defesa, do SENAI/CETIQT, Asso-
ciação Brasileira da Indústria Têxtil – ABIT e de 
Confecção, do SEBRAE, APL Bonés de Apuca-
rana, Associação Comercial, Conecta, Sistema 
Regional de Inovação do Vale do Ivaí – SRI, das universidades UMinho, UTFPR, UFSCar 
entre tantos outros profissionais preocupados com as questões de pesquisa, inova-
ções tecnológicas, transferência de tecnologia e oportunidades de negócios!

O roadshow contou com a presença do prof. Aloysio Gomes, da DIREC-AP, Fa-
brício Maestá, representando a Agência de Inovação/PROREC/Reitoria/Direção do 
Câmpus, Fábio Scacchetti/NIT, prof. Raul Fangueiro e Fernando Cunha, diretores da 
Fibrenamcis, e Tiago Cunha - Consultor e Analista de Negócios do Sebrae. Na opor-
tunidade, os presentes deram as boas-vindas e apresentaram as projeções para 
abertura do polo no Brasil. 

Em seguida, o gerente de projetos Carlos Mota apresentou a temática de Pro-
teção Pessoal voltada à área militar, com base na pesquisa e inovação. Exibiu os 
produtos desenvolvidos e patenteados pela Fibrenamics, como coletes balísticos, 
capacete, cotoveleiras e joelheiras, com melhores propriedades mecânicas e melhor 
peso, que já estão em uso pelo Exército de Portugal. Os materiais desenvolvidos são 
apresentados na Figura, bem como sua demonstração para o presidente de Portugal, 
excelentíssimo Sr. Marcelo Rebelo de Sousa.

As inscrições para as demais lives são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ser 
realizadas antecipadamente, mediante cadastro, no site da plataforma https://www.
fibrenamics.com/eventos. Após o cadastro e inscrição, será encaminhado um e-mail 
com o link do evento.

VIRTUAL ROADSHOW INTERNACIONAL     
FIBRENAMICS/UTFPR – APUCARANA
PARCERIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES BUSCA FORTALECER AS PROPOSTAS DE 
COOPERAÇÃO TECNOLÓGICAS E INOVADORAS

https://www.fibrenamics.com/eventos
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