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1. Das atividades do CAPEX
Criado em 10 de janeiro de 2016, através da Portaria da Diretoria Geral nº.
01/2016, o Centro de Apoio a Projetos de Extensão (CAPEX), regulamentado
pelo REGULAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIFACEAR, que passou a pautar as
atividades de extensão.

2. Projetos realizados no ano letivo de 2020
O relatório abaixo tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas
pelo CAPEX no ano letivo de 2020. Neste contexto, é importante destacar que
as aulas presenciais foram suspensas na segunda quinzena de março do ano
corrente em virtude da pandemia da COVID-19. Sendo assim, muitos projetos
que estavam sendo gestados foram suspensos com previsão de implantação
no ano letivo de 2021.

PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
Palestras Diversas Ofertadas Durante a Semana da Integração dos
Cursos em 2020
Nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, foram realizadas diversas
palestras nos mais diferentes cursos que compõem o Grupo UNIFACEAR. As
palestras foram ofertadas em todos os campi e tiveram por objetivo integrar os
alunos de diferentes áreas, dando início ao semestre letivo. As palestras foram
organizadas pelas Coordenações que estabeleceram ênfases que tivessem
abrangência sobre a diversidade de cursos da instituição.

Parceria com Unidade básica de saúde traz um carinho a mais para
futuras mamães de Araucária
No último dia 13 de fevereiro, alunas, calouras do curso de Pedagogia,
participaram do evento Grupo de Gestantes, na Unidade de Saúde Santa
Mônica, em Araucária. Na ocasião, houve duas palestras sobre amamentação
e orientações e prevenção a infecções, dinamizadas pelos médicos que
atendem o grupo.
A ação social realizada pelas alunas foi a ecografia ecológica. Essa
atividade foi um momento, no qual quatro futuras mamães retratam a posição
do bebê através de pintura na barriga realizada pelas graduandas.
Foi um momento muito especial e repleto de afeto. A responsável pelo
contato com a Coordenação de Pedagogia, a senhora Zilá trouxe inúmeros
elogios às nossas graduandas. Segundo ela, todos os que participaram do
evento – gestantes e médicos – elogiaram muito a dedicação e disponibilidade
das alunas. “São artistas e muito solidárias. Parabéns à UNIFACEAR pelo belo
trabalho com o curso de Pedagogia e obrigada pela parceria.”
Parabéns às alunas envolvidas! É de ações solidárias como esta que
movemos e transformamos o mundo em algo melhor.

Campus Fazenda Rio Grande realiza o I Congresso de Direito
Eleitoral Municipal

A UNIFACEAR, Campus Fazenda Rio Grande, sediou nos dias 04 e 05 de
março de 2020, o I CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL MUNICIPAL, sob a
temática, “Inovações Jurídicas para as Eleições de 2020”.
O auditório recém reformado estava lotado, com um público composto por
acadêmicos de Direito, advogados, vereadores, presidentes de partidos, candidatos e
imprensa de jornal e televisiva das cidades de Fazenda Rio Grande, Mandirituba,
Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Araucária, São José dos Pinhais e Curitiba.
O Diretor do campus, Prof. Renan Wozniack, recepcionou os participantes e
destacou a importância da UNIFACEAR estar cumprindo o seu papel social, de
promover um espaço de conhecimentos avançados na sociedade em que está
inserida.
O Reitor, Murilo Andrade, também salientou a importância de um evento como
esse em pleno ano de eleições municipais, visto que isso concorre a favor da própria
democracia, esclarecendo também que o evento não tinha cunho partidário.
Com uma agenda diversa, o evento procurou trazer ao conhecimento dos
participantes os principais temas do direito eleitoral da atualidade, organizados da
seguinte maneira:
No dia 04 (quarta-feira), o ciclo de palestras iniciou com o Dr. Guilherme de
Salles Gonçalves, explicando sobre “Propaganda Eleitoral”, em seguida foi a vez do

Dr. Luiz Eduardo Peccinin, falar sobre “Inelegibilidades” e a Dra. Ana Paula Duarte
fechou a noite discorrendo sobre “Coligações Partidárias e Cotas de Gênero”.
Já no dia 05 (quinta-feira), palestrou o Dr. Cassio Prudente Vieira Leite, sobre
“Financiamento de Campanha”, seguido pela palestra: “Filiação Partidária” ministrada
pelo Dr. Paulo Henrique Golambiuk, e encerrando o Congresso o Dr. Milton César
Tomba Da Rocha explanou sobre as “Condutas Vedadas”.
Por fim, o Diretor do campus concluiu que o evento foi um sucesso e atingiu
seus objetivos, tanto na formação dos nossos acadêmicos quanto para a comunidade
presente e agradeceu por todo o esforço do CAPEX e equipe de trabalho do campus
na realização deste congresso.

Palestra sobre os caminhos para se obter aprovação no
exame da OAB é realizada no Campus Araucária

No dia 04 de março de 2020, realizou-se na UNIFACEAR, Campus Araucária,
uma palestra “O Caminho para a Aprovação!”, ministrada por Camilla Barriunuevo.
Camilla obteve aprovação no Exame da OAB quando ainda estava no nono
semestre do curso e já ajudou mais de 4 mil alunos a serem aprovados no exame a
partir do trabalho que desenvolve em suas redes sociais.
A sua intervenção foi de grande relevância para os alunos do Direito,
considerando que a prova da OAB é um dos testes mais difíceis do Brasil, muito
embora com dedicação e esforço, o resultado positivo sempre aparece.

Palestra sobre a Globalização e as Epidemias é realizada no
Campus Araucária
Diante do contexto de pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo, realizouse no dia 12 de março de 2020, uma palestra organizada pelo CAPEX (Centro de
Apoio a Projetos de Extensão), para os docentes e discentes dos cursos de
Enfermagem, Biomedicina e Fisioterapia da UNIFACEAR, Campus Araucária.
A

palestra

intitulada

“Globalização:

fronteiras

e

as

doenças

transmissíveis”, proferida pelo Geógrafo Thiago Kich Fogaça, foi muito esclarecedora
para a compreensão do atual contexto de pandemia do coronavírus, bem como
apresentou um panorama das doenças já há muito tempo conhecidas no Brasil. Tratase das doenças consideradas negligenciadas, tais como dengue, febre amarela,
sarampo, entre outras.
Com o objetivo de contribuir no combate à disseminação do coronavírus,
organizamos os expectadores espaçadamente no Auditório a fim de reduzir ao
máximo o contato físico entre as pessoas.

Palestras sobre Tecnologia e o Mercado de Trabalho são
realizadas nos Campi Sítio Cercado, Araucária e Bacacheri
A sociedade contemporânea vêm experimentando uma intensa dinâmica de
transformações tecnológicas que estão produzindo impactos na produção e consumo
econômicos, sobretudo na forma como está se comportando o mercado de trabalho
diante da Indústria 4.0, da emergência das novas tecnologias e das novas profissões.
Diante deste contexto, o CAPEX (Centro de Apoio a Projetos de Extensão) da
UNIFACEAR, promoveu uma série de três palestras nos Campi Sítio Cercado,
Araucária e Bacacheri que exploraram este universo.
No dia 02 de março de 2020, no Campus Sítio Cercado, o Prof. Rodrigo
Monteiro proferiu a palestra “O Profissional 5.0 que as Empresas Desejam”, e
contamos com a presença do Diretor da UNIFACEAR, Campus Sítio Cercado, Prof.
Francisco Alves que fez a abertura do evento. Nesta palestra, o Prof. Rodrigo
apresentou para os alunos de diversos cursos como se apresenta e como está
evoluindo o mercado de trabalho atual, salientando as qualidades que a Indústria 4.0
exige dos profissionais, tais como criatividade, espírito de liderança, trabalho em
equipe, capacidade de resolução de problemas, resiliência, entre outras.
No dia 10 de março de 2020, foi a vez do Campus Araucária que recebeu a
palestra “Inteligência Artificial: sua carreira dentro da máquina”. Nesta palestra, o
Prof. Paulo Lima destacou como a Inteligência Artificial vêm afetando o mundo do
trabalho, com destaque para a automação de diversos serviços nos três setores da
economia: agricultura, indústria e prestação de serviços. Processo de transformação
tecnológica que está provocando uma verdadeira revolução no mercado de trabalho,
extinguindo algumas profissões, mas também produzindo novas profissões.
No dia 11 de março de 2020, o Prof. Roberto proferiu a palestra “O
Profissional 5.0 que as Empresas Desejam”, para os alunos do Campus Bacacheri.
Nesta palestra, o Prof. Roberto explorou o complexo tecido social, tecnológico e
corporativo que se observa na atualidade e destacou a importância do profissional dos
dias atuais e do futuro estar ciente da necessidade da capacitação contínua a fim de
acompanhar

a

contemporâneo.

dinâmica

das

transformações

que

se

observa

no

mundo

Curso de Química Industrial realiza Visita Técnica na Empresa
O Boticário
No dia 12 de março de 2020, alunos de todos os períodos do Curso de
Química Industrial da UNIFACEAR, Campus Araucária, participaram de uma
visita técnica ofertada pela Profa. Beatriz Fernandes de Castro, regente das
disciplinas de Química Analítica Qualitativa e Metais e Superfícies. A visita
ocorreu na indústria de cosméticos O Boticário, situada no município de São
José dos Pinhais, que nos atendeu pela terceira vez.
Durante a visita os alunos puderam conhecer a história da empresa,
seus produtos e processos, através de uma palestra e visita aos laboratórios e
linhas de produção. Aos alunos foi uma experiência importante, marcada pelo
carinho da empresa em nos receber e ao conhecimento adquirido, sobretudo
se considerarmos o sólido reconhecimento que esta empresa possui no
mercado brasileiro e internacional.

Artigo de Projeto de Iniciação Científica desenvolvido por
aluno de Tecnologia é publicado em Revista Internacional (B1) de
alto impacto
Durante o primeiro semestre de 2019, o aluno Douglas Augusto Barcelos
Bica do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIFACEAR,
participou de projeto de Iniciação Científica no qual o objetivo era aplicar
recursos de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o conhecimento e prática
de Scrum dos alunos dos cursos de Sistemas de Informação e Análise de
Sistemas, a partir do uso de blocos de Lego®. O trabalho de IC foi orientado
pelo Mestre e Doutorando em Engenharia Prof. Carlos Alexandre Gouvea da
Silva.
O projeto foi finalizado com a execução de uma dinâmica com diversos
alunos. Ao final foram coletados dados sobre a percepção desse alunos na
execução da atividade.
Em julho de 2019, um artigo científico em idioma inglês com a descrição
e resultados da atividade foi submetido para revisão na Revista Internacional
IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias Del Aprendizaje (ISSN 19328540). Essa revista tem divulgação global pelo portal IEEEXplore da IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers, o principal instituto de
Engenharia Elétrica e Eletrônica no mundo. Essa mesma revista possui nível
B1 nos periódicos da CAPES/MEC nas áreas de Ensino e Educação e B2 nas
áreas de Engenharia IV e Interdisciplinar. O nível B1 é o terceiro maior nível
dentre 8 classificações possíveis. Em maio de 2020, após diversas rodadas de
revisões por um criterioso corpo editorial de pesquisadores da área, o artigo
intitulado "Learning Processof Agile Scrum Methodology With Lego Blocks
in Interactive Academic Games: View point of Students" foi aceito e
publicado em (https://ieeexplore.ieee.org/document/9064826).

Além desse artigo publicado na revista, o mesmo trabalho de IC também
permitiu a publicação de:

(2019);

um artigo na Revista Multidisciplinar da UNIFACEAR



um artigo no II Simpósio de Direito, Tecnologia e Inovação

da UNIFACEAR (2019);


um capítulo no livro Direito, Tecnologia e Inovação:

reflexões interdisciplinares. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Senso, 2020.
Opinião do Prof. Carlos Gouvea:
"A publicação desse artigo, não apenas apresenta a dedicação e esforço do aluno e orientador
envolvido, mas também mostra que a UNIFACEAR através de seus programas de incentivo a IC
desenvolve atividades científicas de alto impacto e abrangência global. O apoio do
Coordenador do Curso Prof. Fabiano Nezello e do Coordenador de Projetos de Iniciação
Científica Prof. Fernando Bonato, também foram importantes para a conclusão desse
trabalho."

Opinião do aluno Douglas Bica:
"Tem-se observado, principalmente em cursos de tecnologia, o uso e desenvolvimento de
técnicas de ensino utilizando-se “estudo de caso” e simuladores. Este trabalho é visto como
uma contribuição neste sentido, implementando na prática a metodologia Scrum em uma
problemática.
Atividades neste sentido trazem o aluno para solucionar problemas de âmbito técnico, levando
em consideração também outros fatores, como: criatividade, prazo de entrega, emocional,
social, dentre outros não citados.
Tendo a acreditar que a parte ativa no aprendizado sempre é o aluno, porque deste, parte a
vontade do saber, no entanto, atividades que consigam despertar esta vontade são mais
eficazes no aprendizado e acabam por perpetuar-se nas memórias."

Prof. Carlos Gouvea

Aluno Douglas Bica

Ciclo de Palestras Jurídicas da UNIFACEAR contou com
professores de renome e diversos assuntos

Entre os dias 23 de abril e 21 de maio de 2020, a Coordenação do Curso
de Direito da UNIFACEAR, Campus Araucária, Profa. Dra. Camila Marques,
organizou juntamente com a Profa. MSc. Miriam Olivia Knopik Ferraz, docente
do curso, um ciclo de palestras jurídicas oferecido para toda a comunidade
acadêmica da UNIFACEAR e para o público em geral.
O ciclo de palestras foi concebido com o objetivo de reunir os mais
diversos assuntos jurídicos que permeiam a complexidade da sociedade
contemporânea e contou com a participação de palestrantes renomados do
país, tais como João Paulo Atílio, Andressa Jarletti, Ricardo Bazzaneze, entre
outros.
As palestras foram realizadas através da plataforma Zoom as quais
foram gravadas e disponibilizadas no canal oficial da UNIFACEAR no Youtube.

Parceria com o banco Santander concede bolsas de estudo
para alunos da UNIFACEAR

No início de 2020, o banco Santander firmou uma parceria com a
UNIFACEAR concedendo duas bolsas de estudo para os alunos dos cursos de
graduação presencial. O

programa é conhecido

como

SANTANDER

GRADUAÇÃO 2s 2020, o qual concedeu duas bolsas no valor de R$ 300,00
cada uma, durante o período de 12 meses.
Os alunos se inscreveram na plataforma da instituição financeira até o
dia 08 de setembro e para classificar os alunos, a UNIFACEAR, através do
CAPEX, organizou um processo seletivo composto por um questionário de
conhecimentos gerais e uma redação. Os alunos contemplados foram: Geórgia
de Carvalho Lima, graduanda do curso de Gestão de Recursos Humanos e
João Cleyton Viana Moura, graduando do curso de Engenharia Civil. Ambos
estudam no Campus Araucária.
Trata-se de uma ajuda de custo muito bem-vinda aos nossos alunos
diante de um ano difícil em tempos de pandemia da COVID-19.

Live - Mercado de Trabalho para o Engenheiro Civil
O Curso de Engenharia Civil da UNIFACEAR promoveu, no dia 04 de
maio de 2020, uma live para discussão da construção civil no contexto da
pandemia do COVID-19. A motivação para o evento surgiu da necessidade de
discutir os possíveis cenários da construção civil após a pandemia, evento este
de proporções globais como nunca havia sido vivido pelas gerações atuais e
que o mundo não estava preparado.

A live foi conduzida pelo reitor Murilo Andrade. A mesa contou com a
participação do coordenador e professor Lauri Anderson Lenz. A live começou
contextualizando que todos os setores da sociedade, economia e indústria
foram afetados pela pandemia, e com a indústria da construção civil não foi
diferente. No início de 2020, as projeções apontavam para um ano promissor.
Os investimentos nas bolsas de valores para incorporadoras e construtoras, os
índices de produtividade dos canteiros e índices de vendas de imóveis, entre
outros indicadores, apontavam para um ano de retomada da construção. Com
o início da pandemia, houve muitos impactos. O principal, sem dúvida, para o
professor, foi a necessidade de paralisação em muitas cidades do país.
Especialmente nas capitais, os canteiros ficaram paralisados por ao menos
duas semanas. A partir da paralisação, já foram iniciados estudos para
estabelecimento de um protocolo seguro à atividade de construção. Apesar do
retorno gradual nas atividades, o estrago já estava feito. Os índices da
construção, que eram promissores no início do ano, já demonstravam uma
queda absurda do setor. A queda abrupta representava o caos causado e o

cenário de insegurança para os negócios foram constatados em diversas
pesquisas. A recuperação apresentada no último trimestre de 2019 e início de
2020 foi engolida pela crise. A pandemia levou a paralisação não apenas das
obras, mas também de toda a cadeia de suprimentos e suporte ao setor. A
logística ficou dificultada e, mesmo após o retorno das atividades,
permaneceram muitas limitações. Quando questionado como ficaria a
construção civil pós pandemia, o professor coloca que a pandemia deixa para a
construção um aprendizado enorme, assim como todos os outros setores. No
entanto, para um setor que pouco evolui, o momento tem sido ímpar para
adesão de ferramentas digitais, de industrialização da cadeia produtiva, da
avaliação de como fazemos nossas edificações e para quem projetamos. O
evento foi importante para marcar o ano letivo de 2020, que foi quase
totalmente conduzido de maneira remota na instituição, e buscou seguir uma
tendência de discussão de um assunto pertinente e que ainda apresenta
muitas incertezas. A live foi transmitida pelo YouTube e teve uma expressiva
participação dos alunos do curso de Engenharia Civil da UNIFACEAR e
também de alunos de outras instituições e participantes externos. O debate foi
bastante

interessante

e

enriqueceram as discussões.

os

ouvintes

fizeram

ótimas

perguntas

que

UNIFACEAR promove live sobre Constelação Familiar e as Ordens
do Amor

Em 11 de maio de 2020, a UNIFACEAR convidou a advogada sistêmica,
Profa. Bianca Pizzatto, para proferir uma palestra intitulada Constelação
Familiar e as Ordens do Amor.
Mediada pela Coordenadora do curso de Direito da UNIFACEAR,
Campus Araucária, Profa. Camila Marques, a Profa. Bianca tratou da aplicação
da constelação e das leis de Bert Hellinger no Direito da Família.

Livro de Direito e Tecnologia reúne artigos de autores renomados e
trabalhos do II Simpósio de Direito, Tecnologia e Inovação

As Coordenações dos cursos de Direito, Sistemas de Informação e de
Análise de Sistemas, organizaram o II Simpósio de Direito, Tecnologia e
Inovação – UNIFACEAR, no segundo semestre de 2019.
Na ocasião, além das inúmeras palestras, também foram apresentados
trabalhos científicos na área de Direito e Tecnologia. Palestrantes e autores
dos trabalhos aprovados foram convidados para escrever artigos completos
para o livro, publicado nesta segunda-feira, 04 de maio de 2020, intitulado
“Direito, Tecnologia e Inovação: reflexões interdisciplinares”. Também
foram publicados artigos completos de outros pesquisadores de outras partes
do Brasil.
Ressalta-se que esta foi a segunda edição do evento, que já ocorre
desde 2018, sob a Coordenação Geral da Professora Camila Salgueiro da
Purificação Marques. Como fruto do primeiro evento, houve a publicação de
artigos completos em edição especial da Revista Eletrônica da UNIFACEAR.

Curso de Direito da UNIFACEAR, Campus Sítio Cercado, realiza
palestra sobre Mulheres e Política

Em 01 de junho de 2020, o curso de Direito da UNIFACEAR, Campus
Sítio Cercado, coordenado pela Profa. Genilma de Moura, organizou uma
importante palestra sobre a participação das mulheres na política. Tema de
extrema relevância, considerando-se que o Brasil ainda preserva um
sentimento machista em relação às mulheres e o merecido espaço que elas
ocupam e que ainda devem ocupar na sociedade, nos seus mais diversos
setores.
Para esta palestra online, foi convidada a advogada criminalista e
eleitoralista, Profa. Juliana Berthold, sendo a mediação realizada por Maurício
Rezende.
O evento foi um imenso sucesso, dada a importância da temática em
ano eleitoral, bem como a temática das mulheres e a sua participação na
sociedade que é um tema a ser debatido sempre.

Aula Inaugural do segundo semestre de 2020 do Grupo UNIFACEAR

Em 03 de agosto de 2020, a UNIFACEAR convidou a comunicadora e
empreendedora Suellen Warmling para proferir aos alunos de toda a
comunidade UNIFACEAR, uma aula inaugural do segundo semestre de 2020.
Realizada através do canal oficial da UNIFACEAR no Youtube, a Profa.
Suellen abordou a seguinte temática: O Profissional do Futuro frente à Era
das Mídias Sociais. Temática de extrema relevância em tempos de
modernidade à qual vem sendo ampliada diante da pandemia da COVID-19.
A palestra foi prestigiada por mais de 500 alunos de todos os campi da
UNIFACEAR que realizaram o registro no formulário de presença. O evento
também contou com a presença de muitos alunos dos mais diversos polos da
UNIFACEAR espalhados pelo país, denotando a importância e alcance das
palestras virtuais que podem apresentar a mesma qualidade dos eventos
presenciais.

Aula Inaugural dos Cursos de Direito do Grupo UNIFACEAR

Em 11 de agosto de 2020, as Coordenações dos Cursos de Direito da
UNIFACEAR, dos campi Sítio Cercado, Araucária e Fazenda Rio Grande,
organizaram uma aula inaugural intitulada: Desafios para as Eleições 2020.
Temática de suma importância considerando o período eleitoral pelo qual o
país passou no segundo semestre do ano corrente.
Realizada através do canal oficial da UNIFACEAR no Youtube, a
palestra atingiu todos os seus objetivos dada a complexidade do Direito
Eleitoral no Brasil e uniu todos os alunos dos cursos de Direito da
UNIFACEAR, consolidando a cultura da integração de toda a comunidade
acadêmica não importando a unidade que o aluno estuda.
A aula foi ministrada pela advogada e presidente do Instituto
Paranaense de Direito Eleitoral, Ana Carolina Clève, pela Profa. Regeane
Quetes, professora de Direito da UNIFACEAR e pela Profa. Olga Maria Krieger,
também professora de Direito da instituição.

Realização da Capacitação dos Alunos para operarem o AVA –
Ambiente Virtual de Aprendizagem

Em 14 de agosto de 2020, diante da necessidade de capacitarmos a
comunidade discente para operar o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
com o objetivo de aprimorar as aulas virtuais devido a pandemia da COVID-19,
realizou-se no canal oficial da UNIFACEAR no Youtube, uma aula instrutiva
aos alunos na operação do AVA.
A aula denominada Integração AVA, foi ministrada pela Coordenadora
do Curso de Direito, Profa. Camila Marques e pelo Coordenador do Curso de
Engenharia Civil, Prof. Lauri Lenz, ambos do campus Araucária.
Considerando que as aulas seriam realizadas virtualmente e ao vivo,
havia a necessidade dos professores postarem os materiais das aulas, bem
como as aulas gravadas no AVA. Desta forma, a UNIFACEAR estaria
prestigiando os alunos que por algum motivo não tinham condições de estarem
assistindo as aulas ao vivo. Toda esta flexibilização teve o objetivo de auxiliar
os alunos neste período tão difícil imposto pela pandemia.

Curso de Arquitetura da UNIFACEAR oferta palestra sobre a
Dinâmica Urbana em Tempos de Pandemia

Em 28 de agosto de 2020, a Coordenação do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIFACEAR, Prof. Lauri Lenz, juntamente com a Profa. Tharsila
Dallabona Fariniuk, professora do curso na UNIFACEAR, organizaram uma
palestra intitulada “As Cidades depois da Pandemia: uma discussão sobre
ambientes construídos, meio ambiente e futuro”. A palestra virtual foi
ministrada pela Profa. Janaina Pasqual Lofhagen, doutora em Gestão Urbana,
e pela Profa. Márcia Bernadinis, doutora em Engenharia de Transportes.
A pandemia da COVID-19 alterou profundamente a dinâmica do tecido
urbano. Muitos processos foram digitalizados e a circulação de pessoas pela
cidade reduziu-se significativamente. Entre ganhos e prejuízos, tornou-se cada

vez mais necessária discussão a respeito da dinâmica da cidade durante e
após a pandemia. Todas as variáveis que influenciam a dinâmica do tecido
urbano e suas relações precisam ser reavaliadas diante de uma cidade que
caminha para ser mais digital, mais dinâmica no seu ritmo de transformações e
ambientalmente mais equilibrada diante de uma circulação menor de pessoas e
veículos.
Diante deste contexto, além da participação maciça dos alunos do curso
de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACEAR, o evento também contou com a
participação dos alunos do curso de Engenharia Civil de todos os campi diante
do impacto da temática no ambiente construído.

III Curso de Direitos Humanos no Cinema – UNIFACEAR e NÔMA

Nunca a arte se fez tão necessária e os Direitos Humanos nunca
estiveram tão em voga. Com isso em mente, a Coordenação do curso de
Direito da UNIFACEAR em conjunto com o NÔMA, promoveram o III Curso de
Direitos Humanos no Cinema. O evento ocorreu entre os dias 02 e 04 de
setembro de 2020 e contou com a participação de alunos dos cursos de Direito
da UNIFACEAR, bem como alunos de outros cursos que se interessaram.
O curso objetiva promover a discussão, a problematização e a análise
da temática dos direitos humanos, por meio da interação entre Direito e
Cinema. A análise se realiza por intermédio de filmes, documentários, séries e
debates que permitem estudos sobre Direitos Humanos sob o viés histórico e
contemporânea.

Palestra sobre Administração em Tempos de Modernidade

Em 09 de setembro de 2020, a UNIFACEAR, através do Coordenador
do Curso de Administração, Prof. Cláudio Fonseca, organizou para toda a
comunidade acadêmica uma brilhante palestra através do canal oficial da
UNIFACEAR no Youtube. Intitulada “Administração para o Século XXI”, a
live foi proferida pelo Prof. Fabrício Pupo, Consultor, Gestor e Professor
Universitário há 17 anos.
A palestra teve uma participação maciça dos alunos totalizando mais de
300 participantes, de todos os campi da UNIFACEAR, dada a relevância da
temática, a qual diante da dinâmica atual, vem passando por muitas
transformações.

UNIFACEAR oferta a Semana de Empregabilidade

A busca pelo bom posicionamento na carreira é um objetivo comum a
todos que buscam o ensino superior. Para contribuir nessa jornada, a
UNIFACEAR preparou uma semana especial de palestras voltadas para
preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho.
As palestras ocorreram entre os dias 14 e 18 de setembro de 2020 e
estavam voltadas para o tema da empregabilidade, com um conteúdo que
agregou experiência profissional da comunidade acadêmica.
Diante da relevância da temática em tempos de crise econômica e de
saúde, segue abaixo o mini-currículo dos palestrantes e suas respectivas
intervenções:

Prof. Márcio Rodrigues da Fonseca - Empregabilidade Pós-COVID
Mais de 25 anos de experiência em empresas do Brasil e Mercosul. Foi
Professor em SP, Analista de Negócios da ABC Bull S/A Telematic no
Mercosul, Gestor Comercial da Datacoper, Diretor de Atendimento e
Relacionamento da TOTVS no PR e SC, Gerente Comercial da Prisma
Informática, Vice-Presidente da ABRH/PR Regional Oeste/PR, Vice-Presidente
Núcleo Setorial de Informática ACIC e Coordenador de Curso de Graduação
Presencial e EaD. Atualmente é Gerente de Mercado da Unimed Cascavel,
Professor de Graduação e Pós-graduação, Palestrante e Practitioner em PNL.
Mestre em Administração Estratégica pela PUC/PR, MBA Executivo em
Estratégias Empresariais, Especialização em EaD e formado em Gestão
Comercial com diversos cursos na área Comercial/Marketing.

Prof. Marcos Lira - O Planejamento da Empregabilidade
Atualmente é Head de Marketing e Comunidades, Especialista no
Desenvolvimento de Novos Negócios. Seu trabalho recente inclui parcerias
com plataformas para educação digital na sociedade 5.0, inteligência artificial,
indústria e negócios 4.0, negócios de impacto social, sistema B.
Atua há 20 anos no planejamento de cenários, desenho de soluções para
diversificação de portfólio de projetos, otimização de novos de modelos de
negócios e operação, no planejamento estratégico em diversas áreas: bancos,
comércio, defesa, governo, hotelaria, saúde e indústria para empresas privadas
(nacionais e multinacionais) e públicas. Bem como no desenvolvimento de
novas frentes de negócios, seja conectando pessoas, conectando empresas,
alianças estratégicas, redes de negócios e de contatos, ampliando e
estreitando o relacionamento estratégico com governo, universidades, centro
P&D, entidades ligadas a inovação, fábrica de softwares e de aplicativos.
Também nos últimos 18 anos, atua fortemente na educação da área de
negócios.
Prof. Eder Alex dos Prazeres - A Comunicação como Ferramenta de
Empregabilidade
Especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela
Universidade Tecnológica do Paraná (2008), possui graduação em Letras pela
Faculdade Educacional de Araucária (2007). Há 21 anos atua como Supervisor
Administrativo no Hospital Pequeno Príncipe, além de ministrar aulas há mais
de 10 anos na Unifacear.
Profa. Maressa Cabral de Oliveira Souza - Inteligência Emocional na
Atuação Profissional
Possui graduação em Psicologia pela Faculdade Assis Gurgacz (2007).
Especialista em Gestão de Recursos Humanos com ênfase em Psicologia do
Trabalho e Organizacional. Com experiência em Terapia Cognitiva
Comportamental, atua há 12 na Nutriplast Indústria e Comércio.
Prof. Itamar Ribeiro – Atitudes Positivas
Educador físico, MBA em gestão de negócios, conferencista, coach, membro
da sociedade brasileira de Coaching, auditor, treinador, diretor da Máxima
consultoria e treinamentos. Consultor comportamental e organizacional.
Palestrante nas áreas de vendas, atendimento, liderança, marketing,
produtividade, motivação e qualidade de vida. Escritor dos livros Recreação
aquática dos 8 aos 80 anos e Atender com Excelência para vendar mais.
Membro do curso Eu Palestrante de Sucesso, que já formou mais de 300
palestrantes. Com mais de 20 anos de carreira, ministrou palestras em todo o
território nacional, assistido por 2 milhões de pessoas.

UNIFACEAR oferta palestra de extrema relevância: a prevenção ao
suicídio

Em 30 de setembro de 2020, a UNIFACEAR, através do seu corpo
diretivo, ofertou para toda a comunidade acadêmica uma palestra de grande
importância na vida de todos: a prevenção ao suicídio.
Intitulada “Setembro Amarelo, Todos pela Vida”, proferida pela
Psicóloga Luciana Schneider, o assunto foi apresentado e debatido com todo o
cuidado que a temática exige, diante de um dos maiores males do nosso tempo
que é a depressão seguida do suicídio.
A palestra teve a participação de mais de 500 alunos e outras pessoas
ligadas à UNIFACEAR. Para a instituição foi muito gratificante contribuir de
alguma forma com este assunto que assola a humanidade e que se bem
debatido, pode salvar vidas.

Outubro Rosa: tempo de prevenção

No intuito de valorizar a importância da saúde, direitos e qualidade de
vida da mulher em celebração ao Outubro Rosa, a UNIFACEAR, através da
Coordenação dos Cursos de Saúde (Enfermagem, Fisioterapia e Biomedicina),
realizou duas palestras virtuais com o objetivo de promover a conscientização,
a prevenção de doenças tipicamente femininas e acima de tudo o respeito às
mulheres.
Em 23 de outubro de 2020, realizou-se a palestra “Violência contra a
Mulher”, ministrada pela Profa. Drª. Maril Aparecida Rocha de Souza e pela
Profa. Drª. Pamela Cristine Barbosa Camargo. Já em 30 de outubro de 2020,
realizou-se a palestra intitulada “Câncer de Mama: um olhar além da
doença”. Esta temática foi apresentada pela enfermeira Profa. Suelen Gomes,
pela Profa. Alfabetizadora Sônia da Silva Portela Avellar que venceu a luta
contra o câncer de mama no passado recente e pela psicóloga Irma Ribeiro S.
Zaninelli.
As palestras abordaram esta temática com o compromisso da
valorização do papel da mulher na sociedade brasileira, sobretudo as
dificuldades e enfermidades que afligem as mulheres deste país.

A Pandemia da COVID-19 e as Questões Legais do Mundo do
Trabalho

Em 10 de novembro de 2020, realizou-se uma palestra com o
Coordenador da Área de Direito do Trabalho do FM&M Advogados, Prof. Bruno
Milano Centa, sobre o “Trabalho em Tempos de Pandemia: novos marcos
legais e negociações coletivas”.
Organizada pela Coordenação dos cursos de Ciências Contábeis,
Gestão Financeira e Administração, a palestra teve o objetivo de apresentar
aos estudantes o intrincado universo das relações de trabalho e suas
determinações legais em tempos de pandemia. Considerando que a pandemia
atingiu diretamente as relações de trabalho, novas modalidades legais foram
instituídas e a sua compreensão é de suma importância.

Alunos da Engenharia Elétrica conquistam reconhecimento
internacional

Mais uma vez os alunos de Engenharia Elétrica da UNIFACEAR
conquistam o reconhecimento internacional. Desta vez a conquista ficou com
os acadêmicos Giovanni Faria, Michel Fernandes Peres e Osmar da Silva
Neta, os quais sob a orientação do professor e orientador Carlos Alexandre G.
da Silva tiveram seu artigo publicado na revista internacional IEEE Revista
Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje da International Electrical and
Electronics Engineers Association.
O artigo científico, publicado em inglês, é resultado do trabalho de
conclusão de curso dos alunos do décimo período de Engenharia Elétrica de
2019. O artigo apresenta uma proposta inovadora e contribuição relevante ao
meio científico, no qual foi proposto um equipamento eletrônico que visa
melhorar o entendimento e aprendizado acadêmico de alunos do curso de
Engenharia Elétrica em relação ao tópico de máquina elétricas (motores) e
dispositivos de proteção para essas máquinas. O intuito foi criar uma máquina
didática que auxilie alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem
tanto em sala de aula quanto em laboratórios. A máquina didática possui um

layout simples, no qual o acadêmico consegue simular através de botões e
chaves de contato as principais falhas que podem ocorrer em motores
trifásicos, melhorando assim a sua compreensão das causas de falhas e quais
procedimentos podem ser adotados na proteção e manutenção dos motores.
Para o professor e orientador, Carlos Alexandre G. da Silva, a
publicação desse artigo representa o reconhecimento de todo esforço dos
alunos e orientador em propor uma contribuição nova e inédita ao meio
científico, sendo esse um requisito obrigatório para obtenção de cursos de
Doutorado na maioria dos programas de pós-graduação. “Os alunos se
mostraram muito receptivos e empolgados ao tema desde o primeiro contato.
Durante o processo de desenvolvimento, eles se engajaram na construção do
protótipo, o qual já estava construído no final do TCC1. Já no TCC2 eles
conseguiram melhorar e adaptar o protótipo com base nos desafios técnicos
propostos. Os alunos seguiram as orientações dadas e executaram com
perfeição o processo metodológico e principalmente técnico para a conclusão
do projeto.”, explica Carlos.
A revista na qual foi publicado o artigo faz parte de um conglomerado de
alto nível internacional mantido pela associação internacional de engenheiros
conhecida como IEEE. Além disso, o mesmo trabalho rendeu mais uma
publicação no XXXV SIMPÓSIO SUL DE MICROELETRÔNICA realizado em
2020 e um draft na revista da UNIFACEAR.

UNIFACEAR organiza a Campanha Natal Solidário 2020

Nota de agradecimento:
Em nome das crianças que foram presenteadas neste último Natal, a
UNIFACEAR agradece a todos os alunos que participaram e funcionários que
viabilizaram a campanha Natal Solidário de 2020. A alegria estampada no rosto
das crianças beneficiadas somente foi possível graças ao espírito de doação
dos nossos alunos que se juntaram nesta causa diante de um ano tão difícil
para todos. Seguem abaixo momentos marcantes desta maravilhosa
campanha.

Alunos da UNIFACEAR recebem prêmio Inovação de Araucária 2020
No dia 10 de dezembro de 2020, os acadêmicos de Engenharia
Mecânica da UNIFACEAR, Rodrigo Fagundes, 23 anos, e Cristofer Silva, 21
anos, receberam o prêmio inovação de Araucária 2020.
Os estudantes desenvolveram uma bateria de silício aprimorada para os
carros elétricos. Esse componente representa diversas vantagens em
comparação com as baterias tradicionais, entre elas, um menor custo, maior
autonomia e menor tempo de carregamento.
Daqui aproximadamente 10 anos, os carros elétricos irão representar 5%
da frota brasileira, com vendas de 180 mil unidades por ano, segundo
informações da BCG (Boston Consulting Group). Um mercado promissor está
surgindo e trazendo grandes desafios às montadoras e às redes de
abastecimento. De olho nessa onde de eletrificação, os acadêmicos da
UNIFACEAR se debruçaram ao longo dos últimos 3 anos sobre um projeto
inovador e ousado. Os estudantes, que estão no último semestre do curso de
Engenharia Mecânica, começaram a pesquisar em 2017, um modelo de uma
bateria com uma nova composição, que ainda não existe no mercado.
Posteriormente vieram a somar a equipe a engenheira química Jolena Soares
e o doutor em ciência dos materiais, Fabiano Thomazi.
O acadêmico Rodrigo explica que, por conta da abundância na natureza,
o silício possui um custo baixo de produção. “Esse menor custo poderá resultar
também no barateamento dos próprios veículos”, destaca. E diz ainda que as
baterias de silício oferecem maior autonomia aos carros, pois esse material tem
uma capacidade de armazenar energia até 10 vezes maior do que as baterias
convencionais.
Em relação ao menor tempo de carga, Cristofer comenta que a bateria
desenvolvida por eles tem uma condutividade elétrica superior. “Isso possibilita
que elas carreguem mais rapidamente, destaca.”

Aluna da Engenharia Ambiental tem artigo aceito para publicação na
revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais

Incentivada

pelo

I

SIMPÓSIO

DE

ARTIGOS

–

CAMPUS

BACACHERI, a aluna de Engenharia Ambiental, Karina Guedes Cubas do
Amaral, da Unidade Bacacheri, teve seu artigo aceito para publicação na
edição da Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais (RICA V12 N03
2021), QUALIS Referência B1 (2017-2020).
O artigo será publicado até março de 2021 (data limite da edição, com
grande probabilidade de antecipação, como ocorreu com as anteriores), da
Sustenere Publishing (selo editorial da CBPC – Companhia Brasileira de
Produção Científica).
O tema escolhido por Karina surgiu com a liderança da professora
Jolena de Santi Soares, que trouxe o incentivo da Coordenação de Curso
(Maíra Buss do Espírito Santo) e Coordenação Geral (Sandro Vaz). O artigo é
intitulado “ACV AMBIENTAL DE ETE QUE EMPREGA LODOS ATIVADOS
COMO PÓS TRATAMENTO DE REATOR UASB”.
A repercussão do evento foi tão positiva que será adotado em todos os
semestres e está em exposição na Unidade Bacacheri.

Considerações Finais
O ano de 2020 ficará marcado para a história das instituições de ensino
superior do país e do mundo. Ainda no primeiro trimestre, uma pandemia
produzida a partir de um novo coronavírus afetou todo o mundo tendo como
epicentro a China. Em tempos de modernidade e intenso fluxo de pessoas pelo
mundo, logo todo o planeta foi afetado e forçou mudanças de rotinas profundas
na sociedade.
Todas as instituições de ensino, básico e superior, escolas técnicas,
escolas de idiomas, etc, que tinha como cultura o ensino presencial, foram
forçadas a implantar a Educação a Distância como forma de dar continuidade
nas suas atividades. No início surgiram inúmeras dificuldades, porém com o
passar do tempo, professores, alunos e gestores começaram a dominar as
ferramentas

de

videoconferência

e

conseguiram

atingir

os

objetivos

proporcionando um ensino de qualidade, semelhante à qualidade do ensino
presencial.
Diante das adversidades do contexto a UNIFACEAR conseguiu realizar
uma série de atividades acadêmicas diferenciadas à sua comunidade: discente,
docente e comunidade em geral. Sendo assim, diversas palestras foram
realizadas as quais abusaram positivamente do uso das inúmeras ferramentas
de comunicação via internet, proporcionando inclusive, um alcance de maior
envergadura ao chegar aos diversos alunos que a instituição possui nas suas
diferentes modalidades: presencial, EAD, semi-presencial, pós-graduação, etc.
Isto prova que apesar dos desafios, quando todos os entes de uma
instituição de ensino se unem para fazer algo no intuito de superar os limites, a
qualidade e todas as expectativas são superadas.

