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UTFPR promove atividades a distância e amplia doações de EPIs e álcool 70%
Leia a notícia completa

Dados atualizados
2.100 máscaras de tecido
1.408 aventais de TNT
336 máscaras-escudo
570 L de saneantes
270 L de álcool 70%

Projetos e atividades
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Caixa portátil para desinfecção
Sensor para ventiladores pulmonares

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
R$ 1,567 milhão em mais de           
25 projetos da UTFPR
R$ 34 mil arrecadados para a       
área da saúde
5 peças adquiridas para conserto    
de respiradores

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Apoios a projetos dos câmpus
Arrecadação de recursos para      
peças hospitalares
Campanha de prevenção
Página de divulgação da UTFPR
Parceria com IFPR, Funtef-PR              
e Sesa-PR
Plataforma de registro de ações

CONHEÇA A PLATAFORMA:
acao.utfpr.edu.br

VISITE A PÁGINA:
portal.utfpr.edu.br/covid-19

Dados atualizados
7.881 L em produtos saneantes
613 kits de sabão em barra
352 máscaras-escudo
98 cestas básicas
55 L de álcool 70%

Projetos e atividades
Arrecadação de cestas básicas
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Compostos bioativos de óxido nítrico
Mapa de circulação do coronavírus

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
6.414 máscaras de tecido
2.657 máscaras-escudo

Projetos e atividades
Cursos on-line
Produção de EPIs

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
201 cestas básicas
108 L de álcool 70%

Projetos e atividades
Análise dos 30 dias no início do surto 
no Brasil
Arrecadação de cestas básicas

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Laboratório de Análise biomolecular
Sistema para auxílio a comércios

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
8.000 L de álcool 70%
1.765 cestas básicas
1.585 máscaras-escudo
700 máscaras de tecido

Projetos e atividades
Apoio informativo a políticas     
públicas
Apresentação musical
Arrecadação de produtos essenciais
Campanhas de comunicação e      
prevenção
Conserto de máquinas de hospitais
Cursos on-line
Identificação de rios e esgotos     
contaminados
Podcasts de saúde mental e           
informacional
Playlist instrumental exclusiva 
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Aplicativo para o combate              
do coronavírus
Câmara de desinfecção de          
máscaras N95
Coletores de gotícula de saliva
Dispositivos ultravioletas e com ozônio
Máscaras e vestimentas
Mapa de solidariedade
Plataforma com procedimentos 
médicos
Portal de monitoramento térmico
Ventiladores pulmonares
Site com materiais educativos
Túnel de aspersão ozonizado 

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
300 máscaras-escudo
138 cestas básicas
180 L de álcool 70%

Projetos e atividades
Arrecadação de cestas básicas 
Campanha sobre saneamento e 
Covid-19
Produção de álcool 70%

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
560 L de álcool glicerinado
182 máscaras-escudo
58 cestas básicas

Projetos e atividades
Arrecadação de cestas básicas
Produção de álcool 70%

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Armário de esterilização de EPIs
Balão hermético de ventilação não 
invasiva
Rodo de luz UV-C para esterilização 
de piso

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
1.540 L de álcool 70%
224 máscaras de tecido
156 suportes para máscaras-escudo

Projetos e atividades
Campanha sobre coleta seletiva
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Máscara de nano-fibras                 
biodegradáveis
Manual para bares e restaurantes
Material informativo sobre          
imunidade e nutrição
Novas opções terapêuticas para 
tratamento de infecção
Levantamento sobre impactos        
na economia

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
565 L de produtos saneantes
215 máscaras-escudo
213 L de álcool 70%
65 produtos de panificação
6 lâmpadas ultravioletas instaladas

Projetos e atividades
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Câmara de desinfecção 
Cápsula para ventilação e respiração
Envase bag-on de higienizador
Produto fotocatalítico para       
desinfecção

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
1.800 máscaras-escudo
700 L de água destilada
250 máscaras de pano

Projetos e atividades
Arrecadação de itens essenciais
Clube de Leitura
Cursos e vídeos on-line
Estatísticas, modelos matemáticos e AI
Inventário on-line sobre projetos
Produção de EPIs e saneantes
Pesquisa de mercado para            
treinamentos on-line
Análise das condições biopsicossociais 
de alunos

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Cabine de higienização
Ventiladores pulmonares
Material sobre saúde mental e    
máscaras caseiras

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
1.572 máscaras-escudo
1.114 máscaras de tecido
990 Kg de produtos saneantes
800 L de álcool 70%
342 Kg de alimentos
175 L em bebidas
120 kits de limpeza
9 hospitais atendidos

Projetos e atividades
Arrecadação de cestas básicas          
e alimentos
Arrecadação de kits de limpeza        
e higiene
Manutenção de equipamentos      
hospitalares
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Aplicativo de demandas da área     
da saúde
Materiais informativos sobre            
a Covid-19
Ventilador mecânico
Site de monitoramento de casos 
Covid-19

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
101 máscaras-escudo
80 L de álcool 70%

Projetos e atividades
Produção de EPIs e saneantes

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Plataforma de boas práticas           
de prevenção
Plataforma para ajuda na tomada  
de decisão

      

Veja mais fotos do câmpus

Dados atualizados
3.102 L de álcool 70%
180 máscaras-escudo
50 cestas básicas

Projetos e atividades
Apoio computacional para projeto de 
combate à Covid-19
Vestimenta para desinfecção
Arrecadação de cestas básicas
Produção de álcool

Produtos em desenvolvimento
ou concluídos
Mapa de solidariedade contra           
a Covid-19
Laboratório de Análise biomolecular

      

Veja mais fotos do câmpus

Baixe os dados do seu câmpus para compartilhamento no WhatsApp
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