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Unifacear oferece cursos híbridos, que combinam
aulas práticas com a flexibilidade do EAD

Sempre atualizada e buscando
acompanhar as tendências do mercado,
a Unifacear passa agora a ofertar, também, cursos na modalidade híbrida / semipresencial, que nada mais é do que a
combinação de aulas presenciais com
aulas a distância.
Estas metodologias de ensino e
aprendizagem que nascem da expressão “blendedlearning” e se referem aos
cursos que utilizam algumas características do EAD como, por exemplo, a flexibilidade de horários, os estudos por meio
de plataformas digitais e bibliotecas digitais e a forte influência do professor em
sala de aula nos encontros presenciais,
possibilitam aos estudantes recursos com
aprendizagem ativa, por meio da combinação de alguns recursos tecnológicos
do ambiente virtual com dinâmicas presenciais específicas.
São ofertados 5 cursos com aulas
presenciais duas vezes por semana: Administração, Ciências Contábeis, Gestão
de RH, Logística e Pedagogia e mais 5
cursos com aulas presenciais uma vez
por semana: Arquitetura e Urbanismo,
Engenhara Ambiental, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção e Engenharia
Elétrica.
Em nosso site é possível conferir em
qual campus cada curso é ofertado e os
valores, que são mais acessíveis que os
cursos totalmente presenciais.
Para iniciar nos cursos superiores híbridos é preciso realizar uma redação simples de vestibular, que poderá ser feita de
forma online em nosso site. A previsão de
início das aulas é no dia 06 de fevereiro.
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Cursos híbridos,
que bicho é esse?
A Unifacear não para de crescer, em
busca de inovar e sempre buscando o
melhor para o nosso corpo discente implementamos uma nova modalidade de
curso, os Cursos de Modalidade Híbrida.
De acordo com o dicionário hibrido é
aquilo que é composto de elementos diferentes, assim é um curso híbrido, composto por aulas presenciais e online. Essa
modalidade deriva da expressão inglesa
Blended Learning que significa, em tradução literal, aprendizagem mista. É a integração entre tecnologia e educação de
forma eficaz e efetiva.
A educação presencial foi, durante anos, a forma tradicional de ensino e
aquela que apresentava os melhores resultados. Porém, os tempos mudaram e
não se pode mais se prender às tradições
frente aos avanços da ciência e da tecnologia que trouxeram mudanças na sociedade, principalmente na forma de ensinar
e de aprender.
Na esteira dessas mudanças a primeira opção inovadora que surgiu no

Murilo Andrade
Reitor da Unifacear
mundo educacional, e que foi de pronto
implementado pela Unifacear, foi o ensino
de Educação a Distância, conhecido pela
sigla EaD. Esta modalidade surgiu como
uma alternativa para transpor as barreiras
de tempo e lugar. Além disso, se tornou
uma alternativa econômica para o aluno,
uma vez que os cursos possuem preços
mais atrativos que os presenciais e, também, oferecem ao aluno autonomia. Mas,
esta metodologia não agrada a todos e
muitos possuem uma dificuldade em se
adaptar a esse mundo inteiramente virtual, por essas e outras razões a ideia de
unir o presencial e o virtual se tornou a
tendência desse novo século.
Uma característica importante do
Ensino Híbrido é o uso de metodologias
ativas, abordagens que colocam o aluno
como protagonista da aprendizagem. Na
Unifacear o ensino híbrido intercala aulas

Unifacear e Capex realizam
1º torneio de futebol
A Unifacear e o Capex realizaram
no dia 01 de setembro de 2018 uma
confraternização dos campi, aonde se
reuniram 168 alunos/atletas em 14 times de futebol.
O objetivo do evento foi a integração entre os alunos, através de uma
disputa entre cursos e, assim, o desenvolvimento saudável através da pratica
esportiva.
O evento contou com todos os
campi da faculdade, com a participa-

ção de alunos e ex-alunos, bem como
professores. O vencedor do Torneio foi
o time Bernoulli FC, formado por alunos
do campus Araucária e em segundo lugar, a Seleção dos Cachorros, formado
por alunos do campus Sítio Cercado.
Para o Diretor Geral das unidades
de Curitiba, professor Francisco Alves
os maiores campeões foram a Unifacear e o Capex pelo evento, visto que
tal integração é enriquecedora para um
ambiente saudável.

presenciais (2 vezes por semana) com
aulas e materiais virtuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Durante as atividades presenciais os
professores e tutores irão conduzir o aluno a buscar o conhecimento que previamente foi exposto no AVA, portanto, pensando sempre nas metodologias ativas o
ambiente presencial será um espaço de
discussão e construção com trabalhos,
criação de projetos, resolução de problemas.
Ficou interessado? Então venha conhecer os nossos cursos híbridos ofertados nos diversos campus da Unifacear e
seja parte desta revolução educacional.
Boa leitura!
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Mostra de Profissões da Unifacear reúne
mais de mil alunos do ensino médio
No mês de outubro a Unifacear
abriu suas portas para estudantes do
ensino médio, que puderam conhecer
toda a infraestrutura ofertada pela instituição e saber mais sobre os cursos.
Os eventos foram realizados nos
campi Araucária, Bacacheri, Fazenda
Rio Grande e Sítio Cercado.
As Mostras de Profissões contaram
com a colaboração de professores e
alunos da Unifacear, que puderam conversar com estudantes de ensino médio,
realizar atividades em laboratórios, e acima de tudo, orientá-los sobre que profissão seguir. Tal ajuda de nossos alunos e
professores e coordenadores foi de fundamental importância para as Mostras.
O reitor Murilo Andrade, os diretores, Francisco Alves, Ronaldo Lobo e
Siumar Godofredo, e a professora Daia-

ne Barbosa ministraram palestras aos
estudantes, falando mais sobre o ensi-

no de qualidade que a Unifacear oferta
e programas do governo federal, como
PROUNI e FIES.
Compareceram aos eventos mais
de mil alunos de diversas escolas das
regiões sul e norte de Curitiba, de Araucária e Fazenda Rio Grande e a Unifacear se responsabilizou pelo transporte
destes alunos das escolas ao campus.
Agradecemos
imensamente
o
apoio de todos os nossos funcionários,
professores, coordenadores e alunos,
que fizeram da Mostra de Profissões da
Unifacear um sucesso!

Unifacear é premiada com o melhor trabalho no 1° Simpósio
Multidisciplinar em Traumatologia do Esporte
No dia 25 de agosto foi realizado
em Curitiba o 1° Simpósio Multidisciplinar em Traumatologia do Esporte,
contando com a presença de inúmeros
profissionais e acadêmicos da fisioterapia, medicina, nutrição psicologia e
odontologia.
A Unifacear participou maciçamente com a presença dos seus acadêmicos de Fisioterapia e dos professores
José Lourenço Kutzke e Eduardo Brunetti Del Bosco Cunha. “Foi um dia de
muitas mesas redondas com exposições de estudos de casos, bem como
pesquisas baseadas em evidências
que vêm a construir com o conhecimento pautado na pesquisa e prática
intervencionista”, descreve o professor
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Kutzke, docente das disciplinas de Biomecânica e
Ortopedia.
Além da participação
dos discentes da Unifacear como ouvintes, vale
ressaltar a apresentação
dos estudos científicos
intitulados: “Tratamentos
fisioterapêuticos aplicados a lesões do tendão
calcâneo: uma revisão
sistemática da literatura”
e “Análise comparativa
de profundidade e ângulo de amarração do tênis de corrida”,
sendo este premiado como primeiro
colocado dos trabalhos apresentados.

O trabalho premiado será publicado na
próxima edição da Revista Brasileira de
Terapias e Saúde (RBTS).
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Unifacear na final da liga paranaense do
júri simulado
Os acadêmicos do curso de Direito da Unifacear disputaram, no final de
mês de outubro, a final da 4ª edição da
Liga Paranaense do Júri Simulado e se
tornaram Vice-Campeões Paranaenses.
A trajetória da equipe foi desafiadora, novatos na competição a equipe foi
chamada até de “caipira” pelos adversários e respondeu à altura, enfrentando gigantes e vencendo um a um até
chegar à final.
Vale lembrar que na primeira fase
da competição a equipe da Unifacear
venceu a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e nas quartas de venceu
FAE – Centro Universitário (FAE). Na
semifinal a Unifacear atuou como defesa e venceu a Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR) o que fez
com que a vitória tivesse um gostinho
especial não só pela qualidade da equipe adversária, mas, porque foi a primeira vez que uma defesa venceu o júri na
atual competição.
Os alunos se esforçaram ao máximo na construção de teses com argumentos sólidos, para a coordenadora
Genilma Moura o segundo lugar tem
gosto de primeiro já que os alunos

deram uma aula de argumentação e,
principalmente, de ética frente a todas
as dificuldades impostas, o que deixou
todos muito orgulhosos.
Na final os alunos da Unifacear enfrentaram a Universidade Tuiuti no papel de acusação sobre o caso do estudante francês, morto a facada, após
sair de um bar, o crime, real e já julgado,
ocorreu em Curitiba, próximo ao Largo
da Ordem e teve grande repercussão
na imprensa. Porém, com quatro votos a três foi decretada a absolvição do
acusado e a vitória da defesa.

Os alunos se despedem dessa
competição não com um adeus, mas
com um até breve, porque garantem
que o ano que vem estarão lá fazendo
história e em busca do tão sonhado primeiro lugar!
A Liga é promovida pelo Luiz Carlos
Centro de Estudos Jurídicos, em parceria com os Centros Acadêmicos das faculdades e universidades participantes,
direção e com os grupos de estudos de
júri formados nas instituições de ensino,
e ocorre no Tribunal do Júri, em Curitiba.

Alunos de Enfermagem realizam mutirão de apoio ao outubro rosa
Os acadêmicos de Enfermagem
em conjunto com a Unifacear, apoiam e
participam do Outubro Rosa. No dia 20
de outubro foi realizado um mutirão em
algumas unidades de saúde do municí-
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pio, e os acadêmicos puderam realizar
coleta de exame preventivo e fazer orientações às mulheres que compareceram
ao evento. De acordo com o acadêmico
José Eduardo Fernandes, do 6º período,

a participação “foi muito bacana, pois impactou a vida de muitas mulheres. Pude
perceber que algumas delas na correria do dia a dia acabam não fazendo os
exames e acompanhamentos necessários para cuidar da sua
saúde. E graças a esta
campanha, as mulheres puderam parar e
ter um olhar para si. O
fato das unidades de
saúde atenderem em
horário diferenciado
(à noite e nos finais de
semana) também propiciou o acolhimento
destas mulheres, especialmente daquelas
que trabalham”.
A Secretaria de
Saúde de Araucária
está atenta a esta necessidade.
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Palestra sobre inteligência artificial
lota os campi de Curitiba

A Unifacear e o Capex organizaram uma palestra sobre inteligência
Artificial em 3 Campi da Unifacear: Bacacheri, Kennedy e Sítio Cercado. O
evento contou com mais de 350 alunos se integram com o que há de mais
avançado em inovação tecnológica
do mundo, e, no que se refere às tendências de trabalho que já impactam
o mercado. Além disso, foi oportuni-

zado aos participantes um networking
profissional.
O evento contou com profissionais
que apoiam diretamente, programas
de ‘hunting‘ (prospecção de profissionais) para grandes empresas, como a
japonesa KEYENCE, uma das maiores
fabricantes de tecnologia para automação industrial, focada atualmente
em Indústria 4.0 com projetos no mun-

do todo.
A coordenadora do Capex, professora Daiane Barbosa, relatou que
o evento foi de extrema importância
para os acadêmicos, “a tendência em
tecnologia artificial está presente em
nosso dia-a-dia e o profissional do
futuro deve estar preparado para os
desafios de tantas revoluções que os
esperam” reforçou a coordenadora.

Ciclo de palestras movimenta Campus Sítio Cercado

De uma forma inovadora, a Unifacear campus Sítio Cercado e o Capex
proporcionaram aos alunos de todos os
cursos, nos dias 16 e 17/10, palestras
específicas e gerais para todos os acadêmicos, o qual foram um sucesso!
Foram ofertadas palestras para
todos os cursos, com temas desde
Controle Financeiro, Criptomoedas, Felicidade e Propósito de vida, Metodo-
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logia de Ensino, como
temas relacionados a
Barragens, Concreto,
Mediação, Ambiental,
Contabilidade Pública.
O campus ficou
repleto de alunos buscando o conhecimento, sendo essa prática
extremamente enriquecedora para os alunos
e palestrantes.
Para a coordenadora do Capex, professora Daiane Barbosa,
o evento foi desafiador,
porém com a ajuda da
Direção,
Coordenação, professores e alunos, tal ciclo foi possí-

vel e “as temáticas apresentadas foram
atrativas as quais geraram interesse dos
alunos, uma vez que as mesmas tinham
como propósito compartilhar experiências vividas entre os palestrantes e os
acadêmicos”.
Assim, a professora Daiane garantiu que eventos como esses tem como
objetivo a integração e devem ser mantidos entre todos os campi.
UNIFACEAR Notícias |
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Graduandos de Engenharia Civil da Unifacear
têm 3 artigos publicados no Ibracon 2018
Três artigos técnicos referentes às
pesquisas e projetos desenvolvidos
por graduandos de Engenharia Civil da
Unifacear, sob a orientação do professor Sandro Mendes (campus Sitio Cercado), foram apresentados em sessão
pôster e publicados nos anais do 60º
Congresso Brasileiro do Concreto –
IBRACON, realizado entre os dias 17 e
21 de Setembro, em Foz do Iguaçu-PR.
1 “Estudo comparativo de concreto
com sílica de cinza da casca de arroz e
sílica ativa” por Alcéurico Carvalho Santana, Henrique Ferreira Lima e Nelson
Oliveira do Nascimento Filho e Sandro
Mendes.
2 “Estudo experimental de concreto de alto desempenho (CAD), utilizando método de dosagem Mehta-Aïtcin,
para os materiais disponíveis em uma
concreteira de Curitiba” por Ana Paula
Nicolino do Nascimento, Leandro Guerini, William Rodrigo Jung de Oliveira e
Sandro Mendes.
3 “Desenvolvimento de concreto de
elevada resistência à tração por compressão diametral para o “1º Concruso
Regional Ibracon-PR: Lobo Carneiro”

por Evandro de M. Silva, Claiton Cremonez, Douglas de Conto, Douglas Regatiere Gomes, Rafaela Kauane Dias e
Sandro Mendes.
Trata-se do maior e mais importante congresso de tecnologia do concreto
do Brasil, com um público formado por
estudantes, professores, pesquisado-

res e diversos profissionais da área de
engenharia e construção.
Isto demostra a qualidade dos trabalhos de conclusão de curso e projetos desenvolvidos por nossos alunos,
servindo de cartão de visitas e divulgação pessoal e profissional para estes
futuros engenheiros.

Acadêmicos de Engenharia Civil do campus Bacacheri
tem artigo publicado na revista CREA/PR
Os alunos de Engenharia Civil do
campus Bacacheri Rafael Canalle, Tuane K. Laia Nunes, Elaine de Resende,
Melissa Dione
Correia, sob a
orientação do
professor Vitor
Lorival Kudlanvec Junior, tiveram o artigo
“Levantamento
de Manifestações Patológicas em estação
de tratamento
de esgoto: estudo de caso em
reator UASB”
publicado na
Revista Técnico-Cientifica do
CREA-PR.
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Tal revista é de grande valia para o
universo tanto acadêmico, quanto profissional dos Engenheiros do Paraná. Bem

como, o trabalho de conclusão de cursos dos alunos do campus teve frutos do
trabalho realizado.
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Visita técnica: contextualizando a
Arquitetura e Urbanismo de Curitiba
No dia 25 de agosto, os alunos do
Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Unifacear - campus Araucária - realizaram uma visita técnica no centro da
cidade de Curitiba como parte da disciplina de Projeto de Urbanismo I, ministrado pela Profª Tharsila Dallabona
Fariniuk. A proposta dos professores foi
promover a observação da cidade sob
a perspectiva da evolução urbana, da
arquitetura e do patrimônio histórico,
apresentando na prática os conceitos
trabalhados em diversas disciplinas do
curso.
Durante a visita, que durou o dia

todo, professores e alunos caminharam
desde a Avenida Sete de Setembro até
o Museu Oscar Niemeyer, no Centro
Cívico. O percurso possibilitou a discussão de diversos aspectos urbanísticos da cidade de Curitiba e da Região
Metropolitana, englobando a fase de
consolidação do local como vila, nos
séculos XVII e XVIII, a urbanização promovida pela chegada de indústrias e
ferrovias, no século XIX, a diversificação
arquitetônica resultante da influência de
estilos construtivos de imigrantes de diversos países, a fase do modernismo e
os planos diretores que começaram a
transformar a cidade nessa referência urbanística, a partir da
metade do século XX. A visita
técnica terminou no Museu Oscar Niemeyer, que é uma significativa obra arquitetônica brasileira.
Esse método da aula “aberta” – que ocorre de maneira
dinâmica durante a caminhada
e visitas aos espaços – é fundamental para a formação dos
futuros arquitetos e está diretamente relacionado à proposta

de construção de um curso cada vez
mais dinâmico e inovador. A visita técnica foi uma experiência acadêmica enriquecedora, além de um momento de
descontração e interação com os colegas e professores.

Acadêmico da Unifacear aprova projeto no Worktiba
O espaço “WorktibaBarigui” foi
inaugurado em março de 2017 pelo
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prefeito Rafael Greca, e tem como objetivo requalificar estruturas subutilizadas da gestão pública para fomentar
o movimento da inovação na cidade
através de um espaço de Coworking
patrocinado pela prefeitura.
Com o auxílio do professor Marcos Brehm para o desenvolvimento
do projeto escrito e da apresentação
do projeto (realizada no próprio espaço Worktiba), o aluno Álvaro Muraroto
Belon, que cursa Engenharia de Produção da Unifacear, conseguiu aprovar o Projeto: “Pets Kingdom – Plataforma B2C para fomento do comércio
local de pet shops” no último edital do
Worktiba, e teve o segundo semestre
de 2018 para desenvolver o projeto no
espaço cedido pela prefeitura.
A ideia do projeto surgiu através
da observação da ascensão de grandes conglomerados de lojas do ramo,
como a Cobasi e a Petz, ambas de

São Paulo, e ambas com lojas já instaladas em Curitiba. Trata-se de um
mercado bilionário: em 2016 o ramo
de Pets faturou R$ 18,9 bilhões de reais no Brasil.
O objetivo geral do projeto é criar
um modelo de negócio onde os donos de Pets consigam encontrar todos os produtos e serviços desejáveis
e os fornecedores locais (pequenos
comerciantes “de bairro”) consigam
aumentar suas vendas e sobreviver às
mudanças do mercado.
Inspirado nessa iniciativa, o próximo edital do programa de Iniciação
Científica da Unifacear também incluirá a possibilidade de “iniciação em
negócios” para auxiliar os alunos da
instituição com projetos empreendedores, seja para iniciar um plano de
negócios a partir de uma ideia, seja
para acelerar ou aperfeiçoar um negócio já estabelecido.
UNIFACEAR Notícias |
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Acadêmicos do curso de Engenharia
Mecânica visitaram a empresa AAM do Brasil
A atividade de visita técnica visa o
encontro do acadêmico com o universo
profissional, dando a eles uma formação
mais realística. É possível verificar o real
em pleno funcionamento, além de ser
possível ver in loco sua organização e todos os fatores teóricos. Os alunos verificam a prática com a teoria aprendida em
sala de aula.
A visita a empresa atingiu plenamente os objetivos, pois houve uma integração positiva entre os participantes, principalmente pela troca de experiências entre
alunos, professor e profissionais da área.
Os alunos não somente constataram na

empresa visitada o
conhecimento adquirido na atividade acadêmica, mas agregaram valores pessoais
e profissionais, além
de estarem ainda
mais motivados para
o exercício futuro
da profissão. Fica
o agradecimento a
empresa AAM que
ofereceu aos nossos
acadêmicos
essa
oportunidade.

Alunos do curso de Pedagogia participam de visita técnica

No último dia 04 de setembro os alunos do curso de Pedagogia participaram

de uma visita técnica agendada pelo
professor Thiago Kich Fogaça, acompanhada pela coordenadora Viviane R.
Barbosa e pelo professor Rafael Henrique Delgado, da
disciplina de Fundamentos e Metodologia de Ciências, no
Parque de Ciências
Newton Freire Maia.
Na ocasião os
estudantes puderam participar de

monitoria nos diferentes pavilhões do
Parque, vivenciando assuntos abordados na disciplina, através da reflexão
prática dos conhecimentos.
Em virtude do tempo, não foi possível observar todos os experimentos do
Parque, mesmo assim, foram grandes
as possibilidades de transposição didática. Observar o planetário, participar
do experimento na sala dos espelhos,
compreender como funciona o sistema
de imã eletromagnético, além de observar os diferentes materiais expostos,
despertou a curiosidade e a vontade de
voltar para aprender mais.

Terminal de cargas da DHL recebe visita de alunos de Administração

No início do mês de setembro, os
alunos do 5º período do curso de Administração do Campus Sítio Cercado,
sob a coordenação do professor Aguinaldo Santos visitaram o setor de armazenagem da empresa DHL situado em
Araucária. A visita foi agenciada pela
aluna Larissa (dessa mesma turma) que
trabalha no local.
No local são armazenados os produtos da fábrica da Mondelez, é desse
depósito que saem os produtos para
distribuição. Os alunos foram recebidos
pelos supervisores Geovane e Daniela,
que tiraram todas as dúvidas dos alunos.
O objetivo foi proporcionar aos alunos a experiência de estar em um depósito operando a pleno vapor e visualizar
como funciona na prática a logística do
UNIFACEAR Notícias |
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mesmo, afim de facilitar o entendimento
da disciplina e fazer relação com o conteúdo visto em sala de aula, tendo em
vista inclusive que a empresa DHL é um
dos maiores operadores logísticos do
mundo.
Durante a visita,
os alunos conheceram mais sobre os
tipos de embalagens
utilizadas, formas de
armazenagem, documentação, logística
interna, tipos de cargas, entre outros.
Por fim, o aluno de administração
Ewerson relatou que
“A visita técnica nos

proporcionou ver a teoria que temos em
sala, na prática, agregando valor e conhecimento práticos. Agradeço a Facear
por proporcionar esses momentos aos
seus alunos”.

w w w. u n i f a c e a r. e d u . b r

