
       No dia 27/06, foi realizada a solenidade de entrega oficial e de início da operação dos
Equipamentos de Pesquisa adquiridos pelo Consórcio de Inovação do Norte do Paraná.
Trata-se de um “Microscópio Eletrônico de Varredura” e um “Espectrofotômetro (UV-VIS-
NIR)”, que já foram instalados em uma extensão do Laboratório Multiusuário do Campus
Londrina.
        O investimento foi na ordem de mais de R$ 1 milhão de reais, recursos obtidos mediante
emenda parlamentar conquistada pela Deputada Federal Luísa Canziani em parceria com a
Fundação Araucária, além de um complemento da Reitoria da UTFPR.
      Integram o Consórcio de Inovação do Norte do Paraná os campi da região norte da
UTFPR, Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina, os campus Arapongas, Astorga e
Londrina, do Instituto Federal do Paraná e a UFPR Campus de Jandaia do Sul.
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Aconteceu

Equipamentos de Pesquisa adquiridos pelo Consórcio de Inovação do 
Norte do Paraná começam a operar oficialmente

Leia mais: https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/parceria-7

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/posse-e-homenagem-2


      A terceira leva de projetos desenvolvidos na disciplina optativa “Processo de Projeto em
Engenharia”, que faz parte do Programa de Metodologia de Ensino Inovador da Universidade
(MEI-U), foi apresentada no dia 29/06, pelo Canal da UTFPR campus Londrina, no Youtube.
    Nesta edição, os alunos selecionados pelo edital 31/2021, desenvolveram dois projetos,
sendo um junto a Injetus, e o outro, em parceria com a empresa Plic Mobiliário. No primeiro, a
equipe sugeriu uma padronização nas variáveis no processo de injeção, e no segundo, os
alunos modelaram um modelo de processos e um programa de qualidade na linha de
montagem.

Novos Projetos desenvolvidos no Programa de Metodologia de Ensino 
Inovador da Universidade (MEI-U) são apresentados 

Leia mais: https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/visita-oficial-2

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações visita o campus  
e recebe projeto de duplicação do Centro de Inovações

      O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Paulo César Rezende de Carvalho
Alvim, esteve no dia 23/06, em visita ao campus Londrina. Na ocasião, Alvim, que foi
recepcionado pelo Pró-Reitor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR, Prof.
Rubens Alexandre de Faria, e pelo Diretor-Geral do campus, Prof. Sidney Alves Lourenço,
conheceu as instalações do Centro de Inovações (CEPI) e recebeu das mãos do Diretor-geral
um projeto para a duplicação deste espaço, que foi idealizado e preparado para fortalecer a
cultura da inovação na UTFPR.

https://www.youtube.com/channel/UCNws8mMjlk3ZGlvxmsv7DHA
https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/ecossistema-de-inovacao-1


Caminhada Solidária é realizada no Dia dos Namorados

Engenharia de Produção promove a 5ª edição do ENENPRO

       No dia 12/06, foi promovida uma caminhada solidária oriunda do projeto de
extensão “Dia dos Namorados com Saúde + Disposição + Solidariedade”. A ação,
coordenada por alguns servidores da UTFPR campus Londrina, em parceria com o L7
– Grupo de Corrida, Pedal e Condicionamento físico, coordenado pela Personal
Trainer e Profa. Luciana Medeiros Veloso, contou com um percurso de 10 km no
entorno do campus Londrina.
     A atividade agregou pouco mais de 60 pessoas entre alunos, servidores e
colaboradores terceirizados da UTFPR Londrina, bem como pessoas da comunidade
externa ou que já realizam atividades com o Grupo L7, ou não, junto a seus familiares
e amigos.
       No retorno da caminhada, todos os participantes foram recepcionados com um
delicioso Coffee Break e com o sorteio de muitos brindes.
        Uma quantidade considerável de alimentos foi arrecadada e já destinada para o
Instituto Matheus Emmanuel de Londrina (Creche do Jardim Santa Fé - Rua Adelina
Miola Lopes, 339). 

       Nos dias 15 e 16/06, foi realizado o V Encontro de Engenharia de Produção
(ENENPRO), da UTFPR campus Londrina. O encontro, realizado na modalidade on-
line, teve como tema “As Múltiplas atuações do Engenheiro de Produção”. O evento,
idealizado pelos professores do departamento de Engenharia de Produção, com o
apoio do Grupo de Pesquisa EDUPEP (Educação em Perspectiva na Engenharia de
Produção), teve como objetivo integrar as pesquisas que ocorrem nos cursos de
Engenharia de Produção na região de Londrina.
     A programação contou com palestras, mesas redondas, sessões temáticas e
minicursos, que trataram dos assuntos: Inteligência Emocional, Carreira e as
Múltiplas atuações do Engenheiro de Produção.



UTFPR Londrina divulga seu Plano de Ações até o ano de 2025

      Como um documento que institui uma gestão transparente e participativa, o “Planejamento
Estratégico”, traz na sua essência concepções e ideações coletivas do corpo diretivo, dos
servidores e da comunidade discente do Campus Londrina, já que o documento formatado
inicialmente a partir de Plano de Gestão apresentado a toda a comunidade em 2021, também foi
submetido, a consulta pública para a comunidade local.

Confira o Documento na íntegra: 
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/1Uy2EuETi6HwzfN

       No dia 07/06, foi disponibilizado a toda a comunidade
universitária o documento que apresenta os sonhos e
metas traçados para a UTFPR campus Londrina até o ano
de 2025. O documento, que se configura em um braço
operacional do PDI – Plano de Desenvolvimento
Institucional da UTFPR, e que foi construído por várias
mãos, representa um descritivo de ações, metas e
estratégias, que irão nortear o fazer diário e, ao mesmo
tempo, projetar o campus Londrina como uma
Universidade de excelência.

NExTAL atende empreendedores da área rural em Londrina

       Um dos empreendedores, tem planos para instalar uma queijaria e buscava orientações
sobre a construção e registro junto aos órgãos governamentais. A outra empreendedora, já
comercializa produtos derivados de cogumelos e deseja formalizar a venda de seus produtos e
ampliar os locais de comercialização, inclusive fora de Londrina. Depois de conhecer as
instalações que estão em fase inicial de construção e também os produtos, a equipe do NexTAL
levantou um conjunto de informações para orientar sobre o atendimento das Boas Práticas de
Fabricação quanto às instalações e também dados para elaboração dos rótulos dos produtos. A
regularização do estabelecimento junto a Vigilância Sanitária também será orientada. Ambos os
contatos foram feitos através da parceria firmada com a Secretaria Municipal de Políticas para
Mulheres, com o objetivo de formalizar os negócios de mulheres empreendedoras na área de
alimentos. 
       Para mais informações, entre em contato pelo e-mail nextal-ld@utfpr.edu.br ou pelo
telefone: (43) 99642-3636.
.

        O Núcleo de Extensão em Tecnologia de Alimentos (NExTAL), visitou no mês de maio (10)
duas propriedades rurais na Estrada do Limoeiro, a fim de prestar consultoria para
empreendedores da área de alimentos.

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/ecossistema-de-inovacao-1
mailto:nextal-ld@utfpr.edu.br


     Professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-
graduação da área das ciências naturais que atuam na Educação
Básica e que buscam subsídios formativos relacionados ao
campo das diversidades para ressignificar suas práticas
pedagógicas, já tem a sua disposição mais um material
bibliográfico para o fomentar suas reflexões e discussões. Trata-
se do livro “Educações para as ciências e as diversidades:
algumas questões para pensar o presente”, organizado pela
Profa. Cristiane B.D.B. Rezzadori, do Departamento de
Licenciatura em Química, juntamente com outros pesquisadores
da área.

Docente da Licenciatura organiza Livro sobre Educações 
para as Ciências e as Diversidades

Docente da Licenciatura em Química organiza Dossiê sobre
 Educações, (Bio)Políticas e Complexidades

     A Profa. Cristiane Beatriz Dal Bosco Rezzadori, do
Departamento de Licenciatura em Química, da UTFPR
campus Londrina, está entre as organizadoras do Dossiê:
“Educações, (Bio)Políticas e Complexidades”, publicado na
Revista Koan, no mês passado. 

     A UTFPR campus Londrina está entre os campi da
UTFPR que fará parte da uma nova rede para trabalhar no
NAPI (Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação) de
Emergência Climática, com o financiamento da Fundação
Araucária. As demais Universidades que foram contempladas
são: UFPR, UEPG, UNICENTRO, UNIOESTE, UEL, UEM,
IDR-PR, PUCPR e CIMEPAR. 

UTFPR faz parte do novo NAPI em Emergência Climática da 
Fundação Araucária

Leia mais: 
https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/dossie

Leia mais: 
https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/napi- 

emergencia-climatica

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/ecossistema-de-inovacao-1
https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/ecossistema-de-inovacao-1


Projeto de Extensão realiza Inventário de Arborização para a 
cidade de Jataizinho

      O projeto "Apoio a pequenos municípios para a elaboração do plano municipal de
arborização urbana com ênfase no inventário",  que visa o levantamento das espécies e
condições das árvores, foi implementado na cidade de Jataizinho no segundo semestre de
2021 e primeiro semestre de 2022. 
    A proposta de extensão, coordenada pela Profa. Patrícia Carneiro Lobo Faria, do
Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental, com o apoio da Profa. Lígia Antunes
Batista, e que conta com 15 alunos voluntários, já havia sido aplicada na cidade de Ibiporã, e
para este próximo semestre, poderá se estender para a cidade de Sapopema.
       As atividades consistem em idas a campo, aos sábados, para o Mapeamento de Árvores,
incluindo sua localização, nome comum e científico, porte, altura, circunferência e estado
fitossanitário. Após a digitalização das informações, a equipe de georreferenciamento gera um
banco de dados georreferenciados, que permite a elaboração de mapas que ilustram a
ocorrência das plantas e dos eventuais problemas ou locais para novos plantios. 
   Mais informações podem ser obtidas com a Profa. Patrícia pelo e-mail
patricialobo@utfpr.edu.br.

Comunidade do Campus Londrina participa da Audiência do PDI 2023-2027

      A audiência foi conduzida pelo Assessor de Desenvolvimento Institucional, Prof.
Ivan Carlos Vicentin, com o auxílio dos Assessores de Desenvolvimento Estratégico,
Prof. André Junior de Oliveira, e de Desenvolvimento Intercampi, Prof. Wagner Endo.
     Os presentes puderam esclarecer suas dúvidas sobre o processo e conhecer o
instrumento que está sendo proposto para a coleta de sugestões, formulário a ser
disponibilizado nos Sistemas Corporativos e no Portal do Aluno, já no início do mês de
junho. Saiba mais: https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/pdi-2023-2027-1.

       O Campus Londrina recebeu no dia
23/05 representantes da Reitoria para a
realização da audiência pública que visou
apresentar o processo de construção do
Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) de 2023 a 2027, bem como o
formulário que está sendo proposto para
captar contribuições para o referido
documento.

mailto:patricialobo@utfpr.edu.br
https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/pdi-2023-2027-1


https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/mobfog

UTFPR Londrina recebe alunos da Rede Municipal de Ensino que estavam 
participando da 16ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes

Leia mais:

      Entre os dias 16 e 18/05, a UTFPR campus Londrina, foi palco do lançamento de
foguetes da 16ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). A ação,
coordenada pelos integrantes do projeto Pistobusão e supervisionada pelo Profa.
Janaina Fracaro de Souza Gonçalves, contou com a participação de cerca de 60
crianças oriundas de salas de altas habilidades da rede municipal de ensino de
Londrina e Rolândia.
     No dia 16, o campus recebeu alunos de 4 a 10 anos, os quais realizaram o
lançamento de Foguetes de nível 1 e 2, fabricados de forma caseira com canudos e
canos de PVC. Já no dia 18, estiveram nas instalações do campus crianças,
adolescentes e jovens, da rede municipal de Rolândia, fizeram o lançamento de
Foguetes de nível 3 e 4, construídos com garrafas PET e à base de bicarbonato e
vinagre. Esses últimos também tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura da
Universidade, seus laboratórios e almoçar no Restaurante Universitário.

        O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), promoveu no final do mês de abril
(27), no Espaço de Convivência, o “Circuito Inclusivo: sentindo na pele”, com sorteio
de brindes ao final do evento. A campanha, voltada para alunos e servidores, visou,
entre outros objetivos, instigar mudanças de atitudes perante a diversidade,
promover convivência entre pessoas diferentes dentro e fora da universidade,
compartilhar conhecimento acerca da educação inclusiva e dos recursos e serviços
de acessibilidade que contribuem para tornar a sociedade inclusiva.

NAI promove Circuito Inclusivo

https://portal.utfpr.edu.br/noticias/londrina/ecossistema-de-inovacao-1


Curso de Engenharia Química recebe homenagem da 
Governança Químico e Materiais

      No dia 14/04, o Curso de Engenharia Química
recebeu uma placa de homenagem da Governança
Químico e Materiais pelo conceito “5” conquistado
recentemente na avaliação do MEC.  A honraria,
recebida das mãos do Coordenador do Ecossistema
de Inovação e Consultor da Regional Norte do
SEBRAE Londrina, Heverson Feliciano, e do
Presidente desta Governança, Sr. Odirlei Florêncio,
foi entregue ao Coordenador do curso, Prof. Admilson
L. Vieira, ao Diretor de Graduação e Educação
Profissional, Prof. Walmir E. Pottker, e ao Diretor-
Geral do campus Londrina, Prof. Sidney A. Lourenço.  

Docente da Pós-Graduação recebe Título de Mérito Comunitário

      O Prof. Edvani Muniz Curti, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais (PPGCEM - MultiCampi Apucarana e Londrina), foi um dos
dez pesquisadores homenageados pela Câmara Municipal de Maringá, no mês de
abril (12), com o Título de Mérito Comunitário.
         O Docente, que também é pesquisador da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), recebeu a honraria por fazer parte do rol de cientistas mais influentes do
mundo, que foi divulgado no mês passado na atualização de artigo do PLOS
Biology, a partir de levantamento na base de dados da Scopus.
      Ele é graduado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, com
doutorado Físico-Química pela UNICAMP. Atualmente é docente permanente do
PPGCEM, atuando no Programa desde 2016. É Coordenador Adjunto da área de
Materiais na CAPES desde 2018 e bolsista de Produtividade no CNPq desde 1994,
sendo atualmente nível 1A, na área de Engenharia de Minas, Metalurgia e de
Materiais.

* Com informações da notícia da ASC - UEM.



     Os DEMAPs dos campi Apucarana, Londrina e Cornélio Procópio, que
compõem o Núcleo Norte de contratações da UTFPR, realizaram um minicurso
on-line voltado para a capacitação dos membros das Equipes de Planejamento
da Contratação dos três campi – e aberto aos demais interessados. 
        O minicurso, que foi realizado em duas turmas no início do mês de abril
(07 e 08), teve como objetivo apresentar os procedimentos e os documentos
que compõem o processo de planejamento da contratação, essenciais para o
desenvolvimento de um processo de licitação que alcance os objetivos e atenda
às necessidades dos diversos setores da Instituição.
    Após a realização do curso, foi disponibilizada aos servidores a
apresentação utilizada no minicurso, como um material de referência para
auxiliar nas atividades. As dúvidas mais recorrentes foram compiladas e
inspiraram a criação de materiais de apoio a serem disponibilizados a todos.

DEMAPs do Núcleo Norte realizam capacitação para
 Equipes de Planejamento

       A Divisão de Compras do DEMAP-LD elaborou
quatro novos Guias Práticos para auxiliar requisitantes,
equipes de planejamento e demais interessados nos
processos de compras e contratações. O objetivo desses
materiais é oferecer uma visão clara e didática de alguns
dos processos e documentos que geram dúvidas entre os
requisitantes e equipes. É importante destacar que eles
não substituem os normativos e as instruções presentes
na Base de Conhecimento, mas os complementam.

    Os documentos estão disponíveis em link público na Nuvem institucional,
juntamente com a última versão do Manual do Requisitante e das apresentações
utilizadas nos últimos treinamentos.
        Os guias práticos elaborados abordam o procedimento para pedido de cadastro
de itens no Siorg, dicas para o uso do Painel de Preços, informações para elaboração
do ETP (Estudos Técnicos Preliminares) e do Mapa de Riscos. Já as apresentações
disponíveis são as dos treinamentos realizados no primeiro semestre de 2022. O
minicurso do Núcleo Norte para Equipes de Planejamento é mais voltado para o
trabalho da Equipe na composição do Pregão Eletrônico. A apresentação do
Treinamento aos requisitantes do Campus Londrina é mais abrangente e possui
orientações para outros tipos de processos também. Os materiais estão disponíveis na
Nuvem, através do link: https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/tJQqJA00To5omn9.

https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/tJQqJA00To5omn9


2º Congresso Interdisciplinar será realizado em Setembro

Vai  Acontecer

RH em Pauta...

 Recebemos as Professoras:
- Fernanda Di Flora Garcia - Professor do Magistério Superior;
- Stephany Pires da Silva - Professor do Magistério Superior Substituto.

Sejam muito bem-vindos à UTFPR Londrina!

Recepção

No dia 01 de agosto,  nos despedimos das Professoras que se aposentaram:

- Lúcia Felicidade Dias;
- Margarida Masami Yamaguchi.

Agradecemos pelo trabalho desenvolvido na UTFPR Londrina.

         Entre os dias 12 e 16 de setembro, acontecerá o 2º Congresso Interdisciplinar
da UTFPR Londrina (CIUL). O II CIUL tem o propósito de integrar as semanas
acadêmicas de todos os cursos de graduação do campus Londrina.
     A iniciativa visa aproximar os cursos e promover a troca de experiências,
ampliando os conhecimentos e as possibilidades de pesquisa científica e tecnológica
aplicadas no mercado profissional.
      A programação do evento, que será divulgada oportunamente, será bastante
diversificada e contemplará palestras, mesas-redondas, minicursos, visitas técnicas e
atrações artísticas. Além disso, durante a realização do evento, haverá Food Trucks no
campus.
     Para mais informações, entre em contato com a Profa. Silvana pelo e-mail
squintilhano@utfpr.edu.br.



Relatório de Prestação de Contas

      Este informativo contém o resumo de execução
das despesas realizadas entre os meses de abril a
julho relativo aos processos de licitações e dispensas
da UTFPR, e tem por finalidade atender aos
procedimentos legais e constitucionais, demonstrando
de maneira transparente as aquisições/serviços
realizados por esta autarquia.

Elaborado por Fernanda A. Santos – DEMAP



Relatório de Prestação de Contas

Elaborado por Fernanda A. Santos – DEMAP



Resildo em Ação
10 Anos da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos, IX Ciclo de 

Palestras: uma só Terra e Lançamento de Cartilha Infantil
 

       Em 2022 a Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos completa 10 anos de existência.
Tudo começou em 2009, quando foi instituído um grupo de trabalho, composto por diversos
servidores, para a realização de um diagnóstico ambiental no Campus, com vistas à
implantação da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). Na época, o relatório
deste grupo de trabalho apontou desafios e oportunidades em diversas áreas que envolvem a
sustentabilidade. E a conclusão foi de que grupos temáticos específicos seriam mais efetivos
para aquele momento, de modo a buscar as mudanças e a implementação de boas práticas,
necessárias para um Campus Londrina mais sustentável. 
        Então, em 18/05/2012, o Diretor-Geral do Campus da época, Prof. Marcos M. Imamura,
por meio da portaria n. 070, nomeou a “Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos e Químicos
da UTFPR Londrina”. Este grupo trabalhou por mais de seis meses e, concluiu-se que, em
função da franca expansão do Campus, resíduos sólidos e químicos precisavam de grupos de
trabalho diferentes, que pudessem se dedicar à implantação das boas práticas de
gerenciamento e sensibilização da comunidade acadêmica. 
        Assim, em 20/12/2012, foi instituída, pela Portaria n. 146, a “Comissão de Gestão de
Resíduos Sólidos”. Além dos servidores, a Comissão sempre contou com o apoio de
estagiários e estudantes vinculados a projetos de extensão, totalizando 70 estudantes, de
diversos cursos da UTFPR e outras instituições de Ensino. 
        A missão central desta Comissão, lá no início, era atender ao Decreto 5940/2006, que
instituía a obrigatoriedade da implantação da Coleta Seletiva Solidária, ou seja, a UTFPR
deveria implantar a separação dos resíduos na fonte e destinar tais resíduos para
associações ou cooperativas de catadores. De lá pra cá, muitas pessoas se envolveram à
causa, muitas ações foram realizadas, mudanças de hábitos ocorreram, pessoas foram
sensibilizadas, resíduos foram adequadamente destinados, resultados impressionantes foram
obtidos, mas o mais importante, é que nestes 10 anos, a essência desta Comissão nunca
mudou: fazer da gestão de resíduos do nosso Campus, uma ação solidária. 
        Todos estes resultados só são possíveis porque contamos com o engajamento e o apoio
de toda a comunidade acadêmica. Por isso, os parabéns, por estes 10 anos, são para todos!
No dia 13/06, houve uma Cerimônia de comemoração dos 10 anos do Resildo, o mascote da
CGRS e, na ocasião fez-se o Lançamento da Cartilha "As aventuras de Resildo: o primeiro dia
de aula", que pode ser visualizada no link:
https://portal.utfpr.edu.br/comissoes/campi/ld/comissao-de-gestao-de-residuos-solidos/dicas-
do-resildo.
        Tais atividades fizeram parte do IX Ciclo de Palestras, evento anual organizado
para abordar a temática do Dia Mundial do Meio Ambiente, que, neste ano, foi “Uma
só Terra”. As atividades contidas na programação, de 07 a 13 de julho, foram a
Oficina Prática: "Descomplicando a Compostagem", o Bate-papo com Egressos:
"Sustentabilidade Empresarial", o “Desapegando com o Resildo” e a Visita Técnica à
COOPER Região (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Resíduos
Sólidos da Região Metropolitana de Londrina).

https://portal.utfpr.edu.br/comissoes/campi/ld/comissao-de-gestao-de-residuos-solidos/dicas-do-resildo


Oficina para crianças: Composteira doméstica com pote de sorvete

    No dia 20/06, foi realizada a oficina: “Compostagem com
crianças da escola de inglês Legacy Education", que
visitaram o Campus e confeccionaram composteiras com
potes de sorvete para realizar o tratamento dos resíduos
orgânicos em suas casas.

Entrega dos potes de vidro ao Hospital Evangélico, dos itens de higiene pessoal ao 
Asilo Lar Padre Leone e dos lacres e tampinhas plásticas para o Hospital Universitário

       No dia 07/07, foram entregues 94 itens de higiene pessoal ao Asilo Lar Padre
Leone, de Ibiporã, também arrecadados na inscrição solidária do IX Ciclo de
Palestras. 
     No dia 06/07, foram entregues 8,96 kg de lacres de alumínio e 7,14 kg de
tampinhas plásticas, arrecadados no Ecoponto e nos papa-lacres da universidade,
para o setor de assistência social do Hospital Universitário de Londrina. Esses lacres
e tampinhas serão revertidos em investimento para a casa de apoio do hospital.
      No dia 15/06, a CGRS realizou a entrega de 39 frascos de vidro com tampa,
arrecadados na inscrição solidária do IX Ciclo de Palestras, para o Hospital
Evangélico de Londrina. Os frascos serão utilizados para o armazenamento do leite
materno.      

Oficina de segregação de resíduos sólidos na CONASA

       No dia 03/06, foi realizada a oficina de
segregação de resíduos sólidos na CONASA.
Os estagiários foram até o escritório da
empresa para abordar e sensibilizar os
servidores a respeito da coleta seletiva. A
atividade foi alusiva ao Dia Mundial do Meio
Ambiente e contou com a apresentação dos
estagiários e uma dinâmica para tratar do
descarte correto em cada lixeira.



      No dia 09/05, a convite da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA), os
estagiários da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos foram até o Parque Arthur
Thomas e compartilharam experiências acerca do processo de compostagem com
servidores da Secretaria. A oficina foi do tipo "faça você mesmo" e, ao final, os
participantes construíram suas próprias composteiras, de escala domiciliar, com potes
de sorvete.

Oficina de compostagem doméstica na SEMA

Oficinas sobre resíduos sólidos e sustentabilidade com idosos

        No dia 02/05, teve início o Projeto "Oficinas de
sustentabilidade" com os idosos em parceria com a
Secretaria Municipal do Idoso de Londrina. As
Oficinas, que em 2020 e 2021 foram realizadas de
modo on-line, agora são presenciais. Até o momento,
os encontros foram realizados nos dias 02/05
(“Conhecendo o Campus e o trabalho da CGRS”), 30
de maio (“Composteira doméstica”) e 27/06 (“Sabão
Líquido Concentrado”, ministrada pela Profa. Isabel C.
Moreira, com o auxílio da Técnica de Laboratório
Fernanda).

Participação em eventos

    No dia 24/05, a CGRS, conversou sobre Compostagem
com a Cooperativa dos Catadores de Materiais
Recicláveis - ACAMAR de Capão Bonito- SP. Os
cooperados estão com planos para a implantação de um
pátio de compostagem e este momento foi importante
para a troca de ideias e informações técnicas. A palestra
aconteceu de forma on-line, via Google Meet.
    No dia, 04/06, a Comissão participou do II Encontro do
Projeto UEL com menos plástico, com o relato de
experiências da Coleta Seletiva Solidária da UTFPR-LD.
O evento aconteceu de forma on-line, na plataforma
digital YouTube, disponibilizado no Canal do UEL com
menos plástico.



      No primeiro semestre de 2022 a CGRS estabeleceu uma parceria com a
Profa. Tatiane, responsável pela disciplina de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, no Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, para a promoção de
duas “Aulas abertas”, com vistas a oportunizar aos estudantes de outros
cursos momentos de formação e discussão da temática dos resíduos sólidos.  
     A primeira aula aberta foi realizada no dia 17/05, via Google Meet, com a
presença do Engenheiro Ambiental Edson Gaspar Massi, que falou sobre a
temática "Vivências no Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Indicadores de
Sustentabilidade". 
     No dia 24/05, foi realizada a segunda aula aberta, com a presença da
Engenheira Ambiental Mariana Sbizzaro, que abordou as "Experiências da
Neotech Soluções Ambientais na área de Resíduos Sólidos".

Para saber mais sobre o trabalho 
da CGRS, acompanhe as redes sociais: 

@coletaseletivautfprld

Aula aberta de Gerenciamento de Resíduos Sólidos



02/08 - Admilson L. Vieira (COENQ)
05/08 - Alessandra Furtado (DAQUI)
            Renato (HOTEC)
06/08 - Regiane (DEPEX)
12/08 - Amadeu (DAMEC)
            Marcelo Stipp (DAAMB)
13/08 - Zenaide (DACHS)
19/08 - Alcides (DAFIS)
            Sueli (DAAMB)
            Ricardo (DAMAT)
            Bruno  (DAAMB)
22/08 - Leila (COGERH)
            Jose Aécio (DAMEC)
24/08 - Marianne (COALM)
25/08 - Fabiane  (DESEG)
26/08 - Silvana  (DAENP)
28/08 - Pedro (DAENP)
           Fernando Campos (DEPET)

Aniversariantes de Agosto

Expediente

Informais é o informativo destinado aos servidores do Câmpus Londrina e tem como
objetivo sintetizar e tornar públicas as ações desenvolvidas na Instituição, para minimizar
problemas internos de comunicação. 

UTFPR Câmpus Londrina 
http://portal.utfpr.edu.br/campus/londrina - Assessoria de Comunicação 

Contato: (43) 3315-6125 - E-mail: ascom-ld@utfpr.edu.br 


