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PROFESSOR ANGELO ALIANO FILHO
PROMOVE DUAS TURMAS DE UM CURSO DE
EXTENSÃO ONLINE DO EDITOR LATEX

L A T E X

OUTUBRO 2021 | 02

Por iniciativa própria do professor Angelo, docente
lotado no Departamento de Matemática (DAMAT)
do Campus Apucarana, duas turmas de um curso
de extensão, voltado à comunidade externa, do
editor de texto LaTeX foram promovidos nos
meses de maio, junho, julho e agosto de forma
online no formato de aulas síncronas. O curso se
intitulou "LaTeX para produção de textos de alta
qualidade tipográfica" e contou com turmas de até
90 participantes.

O curso certificou mais de 110 pessoas (apenas
aquelas com aproveitamento superior de 70%),
além de cursistas do exterior, como Equador,
Paraguai, Portugal e Cabo Verde. Foram atendidos
estudantes de graduação da área de exatas
(especialmente de matemática), pós-graduação,
professores universitários, professores de ensino
médio, pesquisadores que geralmente possuem
dificuldades na redação de documentos científicos
com teor matemático, cheios de equações,
símbolos, etc.  O Campus Apucarana certificou os
concluintes com 30 horas. 

Inúmeros pesquisadores e docentes/discentes no
mundo acadêmico se preocupam e empenham
enorme tempo na formatação tipográfica e gráfica
de alto nível em documentos como artigos,
dissertações de mestrado, teses de doutorado,
livros, relatórios, listas de exercícios, apresentações
de slides e gráficos de funções matemáticas.

A apresentação destes documentos de modo
agradável e tipograficamente perfeita, num nível de
excelência exigida pela comunidade internacional é
um desafio. Além disso, é notória a grande
dificuldade que se tem quando estes documentos
lidam com inúmeras fórmulas e equações. O LaTeX
vem exatamente sanar uma demanda nesta direção: é
um editor de texto, de linguagem técnica que facilita
enormemente este trabalho, porém, é necessário um
treinamento preliminar para seu devido uso.

No Brasil e no mundo, há falta de conhecimento e
treinamento que inibe uma universalização e um uso
mais intenso deste editor. Este curso de extensão, foi
aberto à comunidade externa, e teve por objetivo
ensinar aos interessados como podem ser produzidos
textos/documentos, de cunho científicos com a mais
alta qualidade tipográfica usando o sistema de
linguagem LaTeX. Além disso, o curso norteou como
se pode utilizar o próprio editor de texto para
produzir figuras, gráficos, tabelas, animações de
qualidade tipográfica indiscutível, por meio da
biblioteca PGFplots, muito pouco difundida. 

Os resultados da proposta foram extremamente
agradáveis por parte dos cursistas, com aprovação de
mais de 95% e deixaram o interesse para outras
eventuais turmas que poderão ser abertas no futuro.
Além disso, o nome da UTFPR - Campus Apucarana
bem como o DAMAT foi amplamente disseminado
por este mundo afora.
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A proposta registrada nos Processos SEI nº
23064.016723/2021-14 e nº 23064.026279/2021-
45, contou com o apoio da DICPRO, além da
FUNTEF-PR, que norteou toda a parte burocrática do
procedimento.

O professor Angelo agradece  a Direção do Campus,
que o apoiou nesta inovadora e frutífera proposta.



INAUGURAÇÃO DA
SALA DE ESTUDOS
PARA ALUNOS DE
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E DE
PÓS-GRADUAÇÃO

S A L A  D E  E S T U D O S

A Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG-
AP) inaugurou no mês de agosto a sala de estudos
para alunos de iniciação científica, assim como
alunos de pós-graduação. O principal objetivo do
novo espaço é facilitar a interação entre os alunos
de graduação e pós-graduação, facilitando a troca
de conhecimentos científicos.

Além disso, o novo ambiente, que é equipado com 6
computadores, visa facilitar a vida dos estudantes
que não possuem computadores próprios. A sala
também é equipada com uma bancada para
notebooks, bem como uma mesa de reuniões e ar
condicionado. A sala de estudos fica localizada no
segundo piso do Bloco N. 
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TECH SESSIONS VIRTUAL INTERNACIONAL
FIBRENAMICS UMINHO/PORTUGAL –
UTFPR/APUCARANA

F I B R E N A M I C S

Em continuidade às ações da parceria com a
Universidade do Minho (Portugal) para a
implantação do polo Fibrenamics Brazil, no Campus
Apucarana da UTFPR, serão agora realizados os
Tech Sessions Virtual Internacional. Serão 4 eventos,
com a participação das universidades, entidades, e
empresas convidadas nas seguintes áreas
temáticas: Têxteis e Confecções, Construção Civil
e Arquitetura, Mobilidade e Embalagens.

Na oportunidade serão apresentados os projetos
desenvolvidos pela plataforma de pesquisa e
inovação Fibrenamics da Universidade do Minho, as
tendências e oportunidades dos setores, as
oportunidades de financiamento, a ser
apresentado pelo SEBRAE, e será possibilitado a
interação com as empresas convidadas. Os
eventos acontecerão nos dias 15 de setembro, 06
e 27 de outubro, e 17 de novembro, sempre às
11h (horário de Brasília).

Segundo o Diretor de Relações Empresariais e
Comunitárias do Campus Apucarana (DIREC-AP),
Aloysio Gomes, esta é uma excelente oportunidade de
interação entre as universidades, com seus
professores e pesquisadores, as entidades e as
indústrias, podendo surgir parcerias, temas de
pesquisa e oportunidades de negócios, com inovações
tecnológicas e transferência de tecnologia.
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OFICINAS DE APOIO
À AÇÕES DE
EXTENSÃO 

E X T E N S Ã O
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Nos dias 10, 11 e 12 de agosto foram oferecidas 06
oficinas de apoio a elaboração de ações, projetos e
programas de extensão. As oficinas reforçaram o
papel da Extensão na Educação Superior, com as
novas regulamentações e visam apoiar a
curricularização da extensão nos cursos de
graduação.

As oficinas foram ministradas pela professora Sonia
Cristina Vermelho, que possui grande experiência na
área e que participou do processo de
curricularização da extensão na UFRJ. Participaram
das oficinas aproximadamente 60 servidores e a
oficina deu um suporte para a preparação e
submissão de propostas ao edital 01/2021 DIREC-
AP de apoio à Projetos de Extensão.

A professora Sonia Cristina, que é servidora da
UFRJ, esteve nestes últimos 02 anos em
Cooperação Técnica com o Campus Apucarana da
UTFPR. A cooperação encerrou-se neste último mês
de setembro, e a professora retornou então para a
UFRJ.

A Direção-Geral do Campus Apucarana da UTFPR e
a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias
registram o reconhecimento e agradecimento à
professora Cristina por todo o trabalho e dedicação
desempenhado neste período. Segundo o professor
Aloysio Gomes, a professora deixou um grande
contributo, um legado, importantíssimo neste
momento de implantação da curricularização das
atividades de extensão. Foram inúmeras reuniões,
lives, documentos que ficarão registrados, e
professora prontificou-se ainda a continuar
auxiliando-nos. 

O Campus Apucarana, por meio da DIREC, com o
objetivo de 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, lançou o Edital
01/2021 DIREC-AP. O edital destinou um apoio no
valor de R$ 132 mil (cento e trinta e dois mil reais), do
orçamento do Campus.

Pelo Edital, cada coordenação ou departamento
poderia receber até R$ 12 mil (doze mil reais), sendo o
valor máximo de R$ 4 mil (quatro mil reais) por projeto.
Os recursos poderão ser utilizados para bolsas para
alunos de graduação ou para custeio dos projetos.

Participaram do edital 31 projetos, com os seguintes
quantitativos: Engenharia de 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).

Conforme previsto no Edital os recursos não utilizados
pela coordenação/departamento poderão ser
distribuídos aos demais cursos/departamentos com
propostas homologadas. O resultado do edital será
publicado no site
http://www.utfpr.edu.br/editais/relacoes-
empresariais-e-comunitarias/apucarana/edital-01-
2021-direc-ap-apoio-a-projetos-de-extensao.

APOIO À PROJETOS
DE EXTENSÃO 

O apoio financeiro de R$ 132 mil promoverá a
política interna de apoio à extensão.

 

Foram realizadas 6 oficinas aos servidores do
Campus 
Agradecimento à professora Sonia Cristina
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PROJETOS DE EXTENSÃO QUE FORAM
SUBMETIDOS E CONTEMPLADOS COM
BOLSAS E AUXÍLIO PESQUISADOR JUNTO AO
EDITAL 03/2021/PROREC

E X T E N S Ã O

Foram submetidos 10 (dez) projetos de extensão junto ao Edital PROREC/03/2021, sendo que todos
foram classificados. Destes, 6 (seis) foram contemplados com bolsas para estudantes, sendo 3 (três)
bolsas da PROREC e 3 (três) bolsas da Fundação Araucária/PIBIS. Os projetos contemplados com bolsas
PROREC foram: Monitoramento e Análise de dados Coletados por Sensores ambientais IoT na Região das
Escolas Municipais de Apucarana; Sabonete Solidário; e Oficina Maker.

Os projetos contemplados com bolsas Fundação Araucária/PIBIS foram: Idade + Tecnológica; Cursinho
Popular Online: Um Auxílio na Preparação para o ENEM; e Aplicando Engenharia para mobilidade elétrica. Já o
projeto contemplado com apoio financeiro para custeio do projeto foi o “Monitoramento e Análise de dados
Coletados por Sensores ambientais IoT na Região das Escolas Municipais de Apucarana".

A equipe da DIREC parabeniza todos os coordenadores dos projetos submetidos no Edital.



CONHECENDO MELHOR AS AÇÕES DE
EXTENSÃO DO CAMPUS APUCARANA

E X T E N S Ã O
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Nome do projeto: Monitoramento e análise de
dados coletados por sensores ambientais IoT na
região das escolas municipais de Apucarana.
Coordenador: Fernando Barreto 
Vice-coordenador: Luiz Fernando Carvalho 

Objetivos específicos do Projeto:

Este projeto pretende envolver alunos dos cursos de
Engenharia de Computação, Engenharia Civil e
Engenharia Elétrica  do Campus Apucarana com
afinidade em eletrônica e programação para estudar
e implementar tecnologias IoT nas escolas
municipais, fomentando trabalhos interdisciplinares
que atendam às necessidades da sociedade.
Pretende-se adotar inicialmente 1 escola municipal e
expandir até 5 escolas com a evolução do projeto, e
ao chegar no total de 5 escolas, em torno de 2000
pessoas da comunidade escolar estarão atendidas
pelo projeto.

Pretende-se consolidar conhecimento com os
alunos ao desenvolver protótipos com
microcontroladores e sensores de monitoramento
ambiental nas escolas, cujos dados serão
disponibilizados em um site web para
acompanhamento do ambiente escolar e de suas
proximidades. Nesse primeiro momento serão
monitorados a temperatura, umidade do ar, gases
(CO2 e gases de compostos orgânicos voláteis),
fumaça/poeira e ruído. Este projeto é o primeiro do
gênero  do Campus, o qual será amplamente
divulgado para que projetos similares sejam
desenvolvidos conforme o surgimento de novas
demandas na área de cidades inteligentes.

Atividades do projeto:
O projeto aproveitou a disciplina extensionista de
Oficina de Integração 1 do curso de Engenharia de
Computação nesse quadrimestre para iniciar as
atividades. Aconteceram várias reuniões com os
alunos para capacitá-los e fazer o planejamento do 
 primeiro protótipo.

A imagem apresenta a visita feita na Escola Municipal
de Apucarana (Escola Municipal Gabriel de Lara)
onde foi apresentado o projeto e orientações a
diretora professora Viviani Rosa Marçal, a qual foi
muito receptiva com apoio ao projeto. Nessa visita, já
se identificou o local onde será instalado o primeiro
protótipo do projeto.



CURSINHO POPULAR UTFPR, EDIÇÃO 2021

C U R S I N H O
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O objetivo geral do projeto de extensão: Cursinho Popular da UTFPR Apucarana, é contribuir na formação e
preparação de alunos do ensino médio, tanto da rede pública de ensino de Apucarana e região como também
da rede de ensino particular. Na edição de 2021, o projeto está sob a coordenação da professora Danielle
Gonçalves, que conta com o aluno do curso de Engenharia Química  do Campus Apucarana, Vitor Borsatto
Fernandes, na organização e funcionamento do mesmo.

O Cursinho está sendo realizado de forma totalmente online, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h.
Monitorias com resolução de questões específicas, baseadas no conteúdo cobrado no ENEM e vestibulares
em geral estão sendo oferecidas para todos que se inscreveram.  As atividades começaram no mês de agosto
e vão até novembro, e conta com a colaboração de professores do campus e alunos voluntários de diversos
cursos como: Licenciatura em Química, Engenharia Química, Engenharia Civil e Engenharia Têxtil. Esses
atuam tirando dúvidas e explicando os tópicos mais cobrados de matemática, física, química, biologia, história
e geografia.



PROJETO CULTURAL, AUTOMAQUIAGEM
ARTÍSTICA

P R O J E T O
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A intenção do projeto cultural: “Automaquiagem Artística”, foi valorizar a cultura folclórica de forma
interativa, com vídeos e fotos de maquiagens artísticas representando 9 manifestações folclóricas,
personagens e datas. Dentre elas; Emília, A Mulher de duas cores, Iara, Cumadre Fulozinha, Alamoa,
Halloween, Lobisomem, Festival de Parintins e o Carnaval.

Esse projeto foi um dos aprovados do Campus Apucarana para receber uma bolsa remunerada artística
cultural da UTFPR (Bolsa BIPAC), com duração de um trimestre. Em média cada produção demorou um dia
para ser executada, cada tema teve um vídeo, um tutorial ensinando detalhadamente como fazer a
maquiagem e uma foto, sendo postados 3 edições por mês, divulgados no aplicativo Instagram.

Todos os vídeos possuem a lenda contada na legenda e também durante o tutorial é narrada por áudio,
assim conseguimos manter a acessibilidade de todos. Os vídeos alcançaram até 6 mil visualizações,
atendendo as expectativas de passar o conhecimento de algumas das lendas folclóricas do nosso país pelas
redes sociais.
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C O N E C T A

TRÊS ANOS DO CONECTA

Em comemoração aos 3 (três) anos do Conecta
Apucarana, no dia 03 de setembro foi realizada
uma live e palestra com o tema Inovação com
Propósito com o Allan Costa, um dos maiores
expoentes no ecossistema de inovação e disrupção
no Brasil. O Conecta é um projeto idealizado pela
Associação Comercial e Industrial e de Serviço de
Apucarana (ACIA), com o apoio e participação da
UTFPR, UNESPAR, FAP, SEBRAE, SENAI, SICOOB
e da Prefeitura Municipal. 

Na oportunidade, o Diretor de Relações
Empresariais e Comunitárias, professor Aloysio
Gomes, representando a Direção Geral do
Campus, reforçou a parceria e participação da
UTFPR no Conecta, o papel das instituições no
ecossistema de inovação, e da implementação do
Hotel Tecnológico, Incubadora de Inovações da
UTFPR, e a possibilidade de abertura do polo
Fibrenamics Brazil no Campus.



PARCERIA PODERÁ POSSIBILITAR
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE
MODELAGEM GRATUITAMENTE PARA OS
ALUNOS

P A R C E R I A S
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Alunos do curso de Design de Moda serão beneficiados

Após reuniões com a empresária Maria Abigail, a mesma prontificou-se a celebrar parceria para a
disponibilização de licenças de software de modelagem gratuitamente para todos os alunos do curso de Design
de Moda. Trata-se do software Gemini – Welltec Cad – modelagem, encaixe e digitalização, voltado à área de
confecção. O Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, professor Aloysio Gomes, apresentou a oferta
à coordenação do curso e aguardam os trâmites da documentação pela empresa.
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R E U N I Õ E S

REUNIÕES DO APL

Arranjo Produtivo Local de Bonés Apucarana

Os professores Aloysio Gomes e Marcia Alves
tem participado das reuniões do Arranjo
Produtivo Local de Bonés Apucarana – APL,
juntamente com empresários, ACIA, SEBRAE,
SIVALE, CONECTA, etc. Como forma de
trabalho, o APL constituiu 4 grupos de trabalho
nos temas: Capacitação, Comunicação, Inovação
e Mercado.

Como ações, o APL está organizando o Café Tech
da Confecção. Já no dia 16/09, o tema foi
“Usando a inteligência artificial na confecção”, às
8h no SIVALE. Dentre os demais projetos estão a
implantação do Museu do Boné, com o auxílio da
UTFPR, o programa Brasil Mais, etc. 

Com relação capacitação, estão sendo oferecidos
vários cursos gratuitos, tais como: Costura Industrial de
Camisetas, Manutenção Mecânica Industrial, Instalação
de Painéis Solares Fotovoltaicos, Instalação de Alarmes,
Cerca Elétrica e Portão Eletrônico, etc. Os empresários,
por meio do APL solicitaram à Coordenação do Curso
de Design de Moda cursos de capacitação na área de
modelagem.



LEVANTAMENTO DOS TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DOS CURSOS - TCCs

T C C s
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Trabalhos realizados de 2011 a 2021

A DIREC, em parceria com a biblioteca e ASCOM, está elaborando um Catálogo dos Trabalhos de Conclusão de
Cursos - TCCs, para disponibilização para a comunidade acadêmica, empresários e sociedade. Trata-se de um
catálogo dos trabalhos realizados no Campus, de 2011 a 2021, separados por curso, assunto, autor, orientador,
resumo, e link de acesso. 

Adicionalmente, o Arranjo Produtivo Local - APL/Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do
Ivaí - SIVALE informaram que realizarão um levantamento com os empresários da área têxtil/confecção de
possíveis temas/problemas que poderão ser objetos de pesquisa, projetos autorais e TCCs.

Segundo o Diretor Aloysio Gomes,  esta é uma excelente oportunidade de interação/aproximação da academia
com o setor produtivo, já que possibilita verificar o que já foi pesquisado pelos cursos/instituição (estado da
arte) e as demandas para futuros trabalhos/pesquisas.



VISITA GERENCIAL 

V I S I T A
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No dia 04 de agosto, o Campus recebeu a visita
gerencial do empresário Michel Francisco, da
indústria Confitex Aviamentos. O empresário
possui formação técnica na área têxtil no
SENAI/CETIQT, com graduação em Administração
e pós-graduação em Administração Industrial. A
Confitex é uma indústria da área têxtil, do setor de
passamanaria (produção de tecidos estreitos, fitas
estreitas, elásticos etc).

Na oportunidade, o Diretor de Relações
Empresariais e Comunitárias,  professor Aloysio
Gomes, e a Coordenadora do Curso de Engenharia
Têxtil, professora Samira Mendes, apresentaram
os laboratórios da área e reuniram-se com o
Diretor-Geral, professor Marcelo Ferreira. No dia
12, os professores visitaram a indústria têxtil,
conhecendo a linha de produção com seus teares.
Das tratativas, o empresário colocou a indústria à
disposição para parcerias, realização de visitas
técnicas, aulas práticas, e estrutura a
disponibilização de vagas para estágio obrigatório
ou a contratação de engenheiro têxtil.



LIVES E WORKSHOPS

E X T E N S Ã O
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Com o objetivo de refletir sobre o papel da Extensão na Educação Superior, com as novas regulamentações e
apoiar a curricularização da extensão nos cursos de graduação, diversas lives foram realizadas no projeto
Conexão UTFPR, tais como: Projeto integrador, tecnologia e extensão - relatos de experiência (10/08);
Experiências com Curricularização da Extensão na UFRJ (17/08); e Projetos de extensão e suas possibilidades:
ideias e caminhos à curricularização (24/08). As lives estão disponíveis no Conexão UTFPR (YouTube).

A Agência de Inovação da UTFPR – AGINT proporcionou no dia 10 de agosto o Workshop Construção de
Patentes Relevantes, com o palestrante Henry Suzuki. Na oportunidade foram abordados os assuntos das
patentes como instrumentos para impedir terceiros usarem invenções, definição de problemas técnicos e
fontes para aprendizagem sobre como redigir patentes. 



LIVE ARTE NO CAMPUS

L I V E
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Durante a edição da live Arte no campus do mês de setembro tivemos a apresentação de 4 trabalhos BIPAC,
sob mediação da professora Danielle Gonçalves, do Campus Apucarana. 

A primeira a se apresentar foi Elisié (aluna do curso de Engenharia Química do Campus Apucarana), que
mostrou um trabalho artístico maravilhoso envolvendo folclore e maquiagem.

Em seguida, Priscila (Técnica em assuntos educacionais do Campus Campo Mourão) mostrou 2 projetos
relacionados a música muito emocionante. 

Na sequência tivemos o Mauro  (professor do Departamento de Humanidades do Campus Francisco
Beltrão), que trouxe a apresentação da Orquestra e do Coral.

E para encerrar a live, contamos com a presença da Elisângela  (professora do Departamento Acadêmico de
Desenho Industrial do Campus Curitiba), que contou da ideia incrível da criação de um livro de fotografias e
falou também sobre o Núcleo de Fotografia.



COLAÇÕES DE GRAU EM GABINETE

C O L A Ç Õ E S  D E  G R A U
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No terceiro trimestre de 2021, o Campus
Apucarana realizou dois eventos de Colação de
Grau em Gabinete de forma virtual para outorga de
grau aos formandos com urgência comprovada para
obtê-lo. No dia 02 de agosto, os formandos Karyin
Yamamoto, do curso de Engenharia Química e Luiz
Eduardo Gonçalves de Mattos, do curso de
Engenharia Civil, receberam a outorga de grau
conferida pelo Diretor-Geral, professor Marcelo
Ferreira - imagem abaixo. O evento acima
mencionado contou com a participação e discurso
do coordenador do curso de Engenharia Civil,
professor Augusto Montor de Freitas Luiz, e da
representante da coordenação do curso de
Engenharia Química, professora Maraísa Lopes de
Menezes.

No dia 23 de agosto, Alessandra Paula Oliveira e
Taynná Cristina da Cunha Ferreira, do curso de
Licenciatura em Química, receberam a outorga de grau
conferida pelo Diretor-Geral - imagem abaixo. O
professor José Bento Suart Júnior, coordenador deste
curso, participou da solenidade e proferiu um discurso. 

Já no dia 27 de agosto, Eduardo Marcos Bosquesi,
Joao Vitor Pires De Araujo e Marllon Kenji Takeshita,
do curso de Engenharia Civil, receberam a outorga de
grau conferida pela representante da Direção-Geral,
professora Isabel Cristina Moretti - imagem abaixo. O
professor Augusto Montor de Freitas Luiz,
coordenador deste curso, participou da solenidade e
proferiu um discurso.

As cerimônias foram organizadas por servidores
técnicos-administrativos, os quais também
participaram da realização dos eventos. O Campus
Apucarana parabeniza novamente os novos
profissionais e deseja-lhes muito sucesso!



O Campus Apucarana realizou dois eventos de Colação de Grau Magna de forma virtual para
outorga de grau. No dia 11 de agosto, os formandos Ana Ligia Maia, Bruna Medina, Bruno Marques
Sotti, Camila Nunes Medeiros, Elora Benite Ronca, Gustavo Soldera Russo, Heloisa Martire de
Barros, Katarin Nathalini Teixeira, Lorrany Araujo Dias, Maisa Franco Pires de Lemos, Maria
Eduarda de Amorim Pereira, Maria Eduarda Pazinato dos Santos, Nayara de Melo Silva, Nicole
Cristiane Bueno, Pedro Peixoto dos Santos, Thais Nunes dos Santos, Thariane de Fatima Pereira e
Tiffany Oliveira Chagas do curso de Tecnologia em Design de Moda, receberam a outorga de grau
conferida pelo Diretor-Geral, professor Marcelo Ferreira. Assim como os formandos Flavia Freitas
Guimarães, Francieli Carolina Souza Ribeiro, Jessica Resende Bussolo, Matheus Bonilha Paschoal
de Souza, Talita Almeida Deroide e Victor Eidy Ribeiro Takigami, do curso de Engenharia Química -
imagem abaixo.

O evento acima mencionado contou com a participação da representante da coordenação do curso
de Tecnologia em Design de Moda,  professora Patrícia Helena Campestrini Harger e da
coordenadora do curso de Engenharia Química, professora Ana Claudia Ueda. Participaram
também, a paraninfa discursante escolhida pelos alunos do curso de Engenharia Química,
professora Maria Carolina Sergi Gomes, e da paraninfa escolhida pelos alunos do Curso de
Tecnologia em Design de Moda,  professora Livia Laura Matté.

COLAÇÕES DE GRAU MAGNA

C O L A Ç Õ E S  D E  G R A U
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No dia 13 de agosto, Allan Araujo Pereira, Guilherme Cesar Gabriel, Juliano Rodrigues Fabro, Manoela
Jacometo Teixeira, Matheus Haubert Yokomizo, Michel de Moura Araujo, Thalles Felipe Kovalczuk Ribeiro,
Wilian Rhiter de Barros Moura de Lima, do curso de Engenharia Civil, receberam a outorga de grau conferida
pela representante da Direção-Geral do campus, a  professora Isabel Cristina Moretti. Assim como Aline
Sampaio Pereira, Beatriz Gomes Rodrigues, Braian Lobo da Costa, Lidia Regina Maier, Marceli Yuli Cunha
Rokugawa e Rafaela Stefani Gabardo, do curso de Engenharia Têxtil; e Larissa Castaldelli Grigoleto, Michael
da Conceição de Castro, Ricardo de Sousa Rodrigues, Thais de Brito Nogueira e Wellington Wagner de
Mattos, do curso de Licenciatura em Química – imagem abaixo. 

 

O evento acima mencionado contou com a participação do coordenador do curso de Engenharia Civil
profesor Augusto Montor de Freitas Luiz; da coordenadora do curso de Engenharia Têxtil, professora Samira
da Silva Mendes e do coordenador do curso de Licenciatura em Química, professor José Bento Suart Junior.
Bem como os paraninfos do curso de Engenharia Civil, de Engenharia Têxtil e de Licenciatura em Química,
professor Rodolfo Krul Tessari, professora Valquíria Aparecida dos Santos Ribeiro e professora Alessandra
Machado Baron, respectivamente. As cerimônias foram organizadas por servidores técnicos-administrativos,
os quais também participaram da realização dos eventos. O Campus Apucarana parabeniza novamente os
novos profissionais e deseja-lhes muito sucesso!

COLAÇÕES DE GRAU MAGNA
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I JORNADA VIRTUAL DA ENGENHARIA
QUÍMICA: “PERCORRENDO O MUNDO DE
TODOS PARA TODOS”

Q U Í M I C A
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A equipe organizadora, juntamente com a equipe diretiva e todos os professores e discentes do Curso de
Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Campus Apucarana), deram início à I
Jornada Virtual da Engenharia Química: “Percorrendo o mundo de todos para todos”. Este ano, o evento será
realizado integralmente de modo online, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
Esta é a terceira edição do evento, que até então era realizado como a Semana da Engenharia Química. Porém,
aproveitando o momento que estamos passando e com o objetivo de trazer muitas atividades relevantes, a
Comissão Organizadora decidiu estender o período do evento.

A Jornada ocorrerá entre os dias 20 de setembro a 23 de outubro de 2021. Todas a informações estão
disponíveis na página do evento:  https://www.even3.com.br/jeq2021/.

A Direção-Geral parabeniza a equipe organizadora pelo excelente evento e deseja muito sucesso.



PUBLICADA INSTRUÇÃO NORMATIVA SOBRE
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

P A N D E M I A
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A UTFPR publicou dia 1º de setembro, a Instrução Normativa N 28/2021, que dispõe sobre medidas,
orientações e procedimentos a serem adotados pela comunidade acadêmica visando ao retorno das atividades
presenciais na Universidade - suspensas desde março de 2020 como medida preventiva à pandemia da 
 COVID-19 quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do novo coronavírus.  ades, a oferta
de unidades curriculares ou atividades presenciais (ou híbridas) no ensino, na pesquisa e na extensão
obedecerão às normatizações publicadas pelas pró-reitorias, após submissão e aprovação pelos respectivos
conselhos. Segundo o texto, o trabalho remoto será possibilitado "para aqueles que ainda não completaram o
ciclo de imunização contra a COVID-19 (duas doses ou dose única, respeitando a orientação dos fabricantes
das vacinas, bem como os respectivos períodos indicados de resposta imune após a aplicação da segunda dose
ou dose única)."

Nas atividades presenciais, a comunidade deve manter o distanciamento social mínimo de 1 (um) metro, em
posições fixas para postos de trabalho e fazer uso de máscaras durante toda a permanência nos ambientes dos
campi e da Reitoria. Aos campi, caberá o estabelecimento dos horários e rotas de entrada e saída nas unidades,
as estratégias de aferição de temperatura da comunidade acadêmica, bem como a higienização dos ambientes.
A Instrução Normativa estabelece, ainda, orientações conforme as especificidades dos ambientes -
laboratórios, restaurantes universitários, bibliotecas, salas de monitoria e de estudo e de computadores, locais
de atendimento à comunidade acadêmica e comunidade externa, instalações sanitárias, espaços de convivência
e corredores. O documento mantém a determinação de afastamento das atividades presenciais de servidores,
estagiários e estudantes com suspeita ou confirmação do diagnóstico da COVID-19. 

Já a Instrução Normativa nº 29/2021, publicada em 10 de setembro, reforça o mencionado na Instrução
Normativa nº 28/2021 e instrui que os setores administrativos mantenham o atendimento necessário para
garantir o funcionamento da unidade e o cumprimento das demandas, assegurando a preservação e a
ocorrência dos serviços. Os atendimentos presenciais ao público, ocorrerão a partir de agendamento prévio. Os
servidores que, seguindo o plano de vacinação, tomaram apenas a primeira dose do imunizante deverão
aguardar, em trabalho remoto, a imunização pela segunda dose e a conclusão do ciclo de imunização. O retorno
também é exigido aos que optaram por não tomar a vacina. Nos casos em que o servidor necessite de um
prazo para retorno por razões de caráter pessoal, caberá ao chefe imediato a análise da situação, diante da qual
poderá facultar o prazo de até 15 dias.

Visando à melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a concentração e
a proximidade inadequada de pessoas no ambiente de trabalho, a Instrução Normativa permite o
estabelecimento de escala de serviços, que deverá ser justificada pelas chefias. Quaisquer membros da UTFPR
com sintomas compatíveis com a da COVID-19, ainda que leves e não comprovados por exames laboratoriais,
ou aqueles que porventura tiveram contato com pessoas infectadas, devem permanecer obrigatoriamente em
atividade remota. Porém é importante frisar que a UTFPR permanece em constante análise dos procedimentos
para o retorno seguro das atividades presenciais nos campi, para que a segurança da comunidade acadêmica e
de familiares seja colocada como prioridade para a determinação das normativas acerca do tema.



ATIVIDADES PRESENCIAIS DE ENSINO

E N S I N O
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Os cursos de graduação e educação profissional de nível técnico contam com previsão de atividades híbridas,
conforme aprovado pelo Conselho de Graduação e Educação Profissional. Para a pós-graduação lato e stricto
sensu estão permitidas atividades remotas, síncronas e assíncronas, mediadas por Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) ou meios equivalentes, para fins de cumprimento, parcial ou integral, das atividades
necessárias à integralização curricular dos discentes.

Ainda, estão facultadas a realização de bancas de avaliação e formaturas na modalidade presencial. Em
qualquer situação, são exigidas a observância dos protocolos de segurança e a autorização da Subcomissão de
Planejamento Sanitário do respectivo campus. 



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.
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