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Engenharias semipresenciais são ofertadas
em todas as unidades da Unifacear
A partir do Vestibular de Inverno 2019
a Unifacear passa a oferecer os cursos
de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e
Engenharia de Produção na modalidade
semipresencial/híbrida, com aulas duas
vezes por semana, sempre as segundas e
quartas.
Estes cursos serão oferecidos em todas as unidades da instituição: Araucária,
Bacacheri, Fazenda Rio Grande, Kennedy,
Santa Felicidade e Sítio Cercado. As aulas
terão início no dia 29 de julho.
Nesta modalidade de ensino os alunos possuem uma maior flexibilidade nos
estudos, pois podem estudar de forma
online as disciplinas mais teóricas e realizar as atividades práticas em laboratórios
especializados da Unifacear. Outra grande
vantagem é na economia, pois os cursos
de engenharia na modalidade semipresencial possuem valor de mensalidade 25%
inferior aos valores dos cursos presenciais.
As inscrições para o Vestibular de Inverno 2019 já estão abertas e podem ser
realizadas diretamente na Unifacear, pelo
telefone (41) 3643-1551 ou através de
nosso site. Maiores informações também
podem ser obtidas através de nosso whatsapp: (41) 99739-1692 ou do e-mail: vestibular@unifacear.edu.br.

Engenharia Mecânica da Unifacear conquista registro no CREA-PR

A Unifacear deu mais um importante
passo rumo a um reconhecimento cada
vez maior dos cursos da instituição em
todo o Brasil, onde dessa vez o curso de
Engenharia Mecânica obteve o registro
junto ao CREA-PR.

Ciclo de palestras
movimenta Campus
Sítio Cercado
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O Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica da Unifacear, João Almir
Soares, comentou sobre a conquista: “Temos a grata satisfação de informar que
o cadastro do Curso de Engenharia Mecânica foi deferido pelo CREA-PR. Essa

Alunos obtêm
destaque com proposta
de binário em Curitiba
Pág. 03
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é uma importante conquista para nossa
Instituição, acadêmicos e todo o corpo
docente”.
Para conferir os documentos do registro junto ao CREA-PR, acesse nosso
site: www.unifacear.edu.br

Aplicativo para celular
é desenvolvido por
acadêmico em projeto
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O Ensino Superior e as competências
profissionais exigidas pelo mercado
O ensino superior é um requisito importante para a inserção de um profissional no
mercado de trabalho e consequente para o
sucesso, em tese, no entanto, nada adiantaria ter um curso superior se esse profissional
não tiver competências desenvolvidas.
E o que são essas tais competências?
As competências, na ótica profissional,
são aptidões para realizar tarefas ou funções, ou ainda como preferida por alguns
especialistas, o popular CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, que nada mais é
do que, saber, saber fazer e saber ser.
Neste contexto, o grande desafio do ensino superior é exatamente como trabalhar
os acadêmicos o desenvolvimento de competências no âmbito das áreas que optaram,
e isso obviamente, não significa somente o
repasse de conhecimento e sim, estimular
o futuro profissional a atuar na solução de
problemas. Para tanto, as ações não podem
estar voltadas somente para questões tecnicistas, mas também, para as comportamentais e emocionais.
A dinâmica com que os cenários se alteram no mundo atual exige uma atenção especial. Não obstante as exigências técnicas,
o que o mercado atualmente tem considerado como competências essenciais aos profissionais, segundo o Instituto Profissionais
de Coaching são:
• Manter-se atualizado;
• Mostrar-se disponível, ser prestativo
e ajudar sempre que possível;

Prof. Francisco Carlos Alves
Diretor Unifacear Curitiba
• Saber ouvir;
• Ser comprometido;
• Saber trabalhar em equipe;
• Ser flexível;
• Ter gestão do Tempo:
• Saber se comunicar de maneira clara
e objetiva;
• Vender suas ideias e ter capacidade
de persuasão;
• Evitar fofocas;
• Bom Humor
Observem que estas competências, regra geral, não estão nas bases curriculares
dos cursos superiores, isso nos remete a
considerar que o modelo tradicional de ensino, baseado no “repasse de conhecimento”
está esgotado.
As metodologias atualmente adotadas
nas Universidades e Faculdades, em sua
maioria, precisam ser repensadas. As mudanças de ambiente neste cenário, consistem em aulas mais interativas, debatidas e
dinâmicas, e isso remete a discussão sobre
a efetiva participação do aluno neste contexto, que deve ser estimulada e ativa, a passividade diante da absorção do conhecimento não mais se sustenta, como preconiza o
modelo atual.

Semana de enfermagem contou com
diferentes atividades
O Curso de Enfermagem da Unifacear
comemorou a Semana de Enfermagem,
de 13 a 15 de maio. Nessas três noites
foram realizadas diferentes atividades. A
semana começou com palestra sobre Segurança do paciente, ministrada pela enfermeira Elaine Santos, que se formou na
instituição e comentou “É um prazer estar
de volta a esta casa, compartilhar e contribuir. Aproveitem muito o curso!” Neste
dia ainda houve uma palestra sobre saúde
mental, ministrada pela psicóloga Veronicka SegMuller.
No dia 14 de maio houve uma roda de
conversa sobre diversidade de gênero, e
também uma palestra sobre o papel do enfermeiro aeroespacial, ministrada pelo prof.
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Nelson Augusto Mendes. E na última noite
foi o momento de colocar em prática os conhecimentos adquiridos por meio de uma
gincana sobre segurança do paciente.
As brincadeiras foram elaboradas pelos próprios alunos e houve a distribuição
de brindes. De acordo com a coordenadora do curso, Profª Samantha Reikdal Oliniski, “o evento foi um sucesso! Foi muito
bom ver os alunos dos diferentes períodos
participando e interagindo nas atividades.
Os acadêmicos do 9P, responsáveis pela
organização, estão de parabéns! Procuramos trazer temáticas atuais e relevantes
para a atuação profissional, foi um momento importante de reflexão e construção
de conhecimento.”

Como diz, o Shaw, citado no livro a “Organização Inconformista”, de Celso Campos,
“O Homem razoável se adapta ao mundo. O
homem inquieto persiste em tentar adaptar o
mundo a si próprio. Entretanto, todo progresso depende das pessoas inquietas”.
Segundo, Wheeler (2002), você tem o
poder da escolha e a escolha é sua!!!
• Pense;
• Pense sobre pensar;
• Seja proativo;
• Escolha ser positivo;
• Continue aprendendo.
O seu futuro quem escolhe é você.
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Acadêmicos obtêm destaque com
proposta de binário em Curitiba
No dia 29 de abril, a Unifacear, campus Sítio Cercado recebeu a comunidade
da região para propor um projeto, que se
iniciou com um Trabalho de Conclusão
de Curso dos alunos de Engenharia Civil

Paulo, Lais e Daniel, com a orientação do
professor Hugo Pereira.
O objetivo da proposta é a implantação de um binário entre as ruas Izaac
Ferreira da Cruz e Emanoel Voluz. A noite foi de debates
e sugestões apresentadas pelos moradores da região
do Sítio Cercado e
Pinheirinho.
O projeto será
apresentado, com
o auxílio do vereador Marcos Vieira,
ao Secretário do
Governo do Muni-

cípio para análise de sua viabilidade.
Para o Diretor Geral da Unifacear Curitiba, Francisco Alves: “O projeto é uma forma de integrar a Instituição com a comunidade. Queremos colaborar e quanto mais
projetos pudermos fazer mais faremos.”
A proposta elaborada pelos alunos
teve destaque regional com cobertura ao
vivo do Jornal Boa Noite Paraná, transmitido pela RPC, filiada da Rede Globo, e publicação no jornal Metro.
Parabéns aos alunos e professores
envolvidos nesta excelente proposta.
Matéria Boa Noite Paraná – RPC – https://globoplay.globo.com/v/7571950/
Matéria publicada no Jornal Metro –
http://bit.ly/2J3rtzJ

Da sala de aula para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Barigui
Os alunos do curso de Engenharia
Civil e Engenharia Ambiental da Unifacear,
campus Kennedy/Sitio Cercado, participaram de uma Visita Técnica na Estação
de Tratamento de Água (ETA) Barigui da
SANEPAR, localizada no município de Almirante Tamandaré, região metropolitana
de Curitiba. O evento foi realizado pela Coordenadora dos cursos Marcella Silvestro
e o professor Marcelo Bueno.
A ETA Barigui abastece
grande parte do município.
O restante do município é
abastecido por água advinda de poços artesianos. De
acordo com o próprio nome,
a estação realiza a captação
de água do Rio Barigui. A
visita foi conduzida pelo Sr.
Catopázio, técnico responsável da SANEPAR há mais
de 20 anos. Durante a visita

foram apresentadas todas as etapas de
tratamento da água, bem como as características da estação, como por exemplo
sua dimensão e capacidade de operação.
De acordo com a professora e coordenadora Marcella Silvestro o objetivo da
atividade foi cumprido, pois, foi possível
entender o funcionamento de uma estação de tratamento de água, em especial,
da ETA Barigui. “Trata-se de uma ETA rela-

tivamente nova, porém ao mesmo tempo,
permite a identificação clara de seus processos, processos estes vistos também na
teoria em sala de aula”.
Na visão do professor Marcelo Bueno,
para os alunos a visita técnica foi de extrema importância, uma vez que “É gratificante poder constatar na prática aquilo que
vemos na teoria em sala de aula. Trata-se
de uma visita bastante didática e atrativa.
Para os alunos, cada etapa
do processo de tratamento
é importante para identificar o dimensionamento e o
controle no âmbito da Engenharia. Além disso, como
foi falado em sala, o abastecimento de água deve ser
realizado de forma segura
e contínuo.” Finalizou o professor.

Estudantes de Logistica visitam o CD dos Supermercados Condor
No dia 25 de Abril, os alunos do 2°
período do Curso de Logística da Unifacear, Campus Araucária, participaram de
uma visita técnica ao CD do supermercado Condor, sob a orientação do Prof. Esp.
Douglas Meira, titular da disciplina de Modais de Transporte.
Durante a visita os alunos conheceram processos de armazenagem e como
funciona a distribuição a partir do CD do
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Condor para suas filiais. Como armazenam vários tipos de
produtos, datas de validade e identificação
para localização dos
estoques. A visita foi
muito importante para
os alunos conectarem
a teoria à prática.
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Aplicativo para celular é desenvolvido por
acadêmico em projeto interdisciplinar
O aluno Rafael do Carmo Kerneski,
concluinte do curso de Sistemas de Informação, desenvolveu um aplicativo para
a plataforma Android, com orientação do
Prof. Alexandre Wagner Padilha, docente
da disciplina de Projeto Informatizado do
Curso de Engenharia de Produção.
O coordenador do curso de Sistemas de Informação, Fabiano Nezello e
o coordenador do curso de Engenharia
de Produção, Alex Rocha, explicam que
oportunizar aos alunos o desenvolvimento de projetos de forma interdisciplinar são fundamentais para a formação dos nossos alunos, por este motivo
a Unifacear incentiva essas práticas.
“Possibilitar que nossos alunos desenvolvam projetos e vivenciem na prática
os desafios que terão no mercado de
trabalho potencializam sua formação e
desenvolvimento.” Destaca o coordenador Fabiano Nezello.
O aplicativo foi desenvolvido de forma interdisciplinar, na disciplina de Projeto Informatizado do Curso de Engenharia de Produção, que o aluno Rafael

cursou como equivalência à disciplina
de Projeto Integrador, do curso de Sistemas de Informação.
O aplicativo desenvolvido em forma
de jogo, denominado MAGE auxilia na
realização dos cálculos de engrenagens
que são utilizados na Engenharia e em
especial na disciplina de Projeto Informatizado, contribuindo com os alunos

que cursam a disciplina e posteriormente com os futuros engenheiros que poderão continuar utilizando a ferramenta.
O aplicativo teve grande aceitação
pelos alunos e está disponível para
download na Google PlayStore. Em
virtude do sucesso do aplicativo, já é
grande a expectativa de uma versão na
plataforma IOS, para iPhone.

Ciclo de palestras movimenta Campus Sítio Cercado
Nos dias 22 e 23 de abril de 2019,
o campus Sítio Cercado foi presenteado
com experiências e trocas através de 37
palestrantes que se revezaram nas duas
noites para levar conhecimento aos acadêmicos de todos os cursos do campus
e da comunidade local.
Foram ofertadas palestras para todos
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os cursos, com temas desde Gestão de
Pessoas, Estabilidade emocional no meio
acadêmico, Marketing de Engajamento, como temas relacionados a Geração
de Energia através de Resíduos Sólidos,
ETES Sustentáveis, Oficina de Imposto
de Renda, Leitura, Aspectos da Reforma
da Previdência, entre tantas outras que

enriqueceram os ouvintes.
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 um
sucesso, com a ajuda da Direção, Coordenação, professores e alunos,
uma vez que todos
estavam engajados para que tudo
ocorresse da melhor forma, o qual
foi
prontamente
elogiado pelos palestrantes e alunos
que participaram
do evento.
Assim, conhecimentos e experiências repassadas
enriquece quem o
recebe e encoraja
quem oferece!
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Semana Jurídica de Direito foi realizada na
Unifacear
Nos dias 30 e 31 de maio, aconteceu no auditório da Unifacear campus
Araucária, a Semana Jurídica do curso
de Direito dos campi Araucária e Curitiba, sob o tema: Direito do trabalho em
Reforma, com organização das coordenadoras Genilma Pereira de Moura e
Camila Marques.
Foram discutidos temas referente à
reforma trabalhista, como as mudanças
processuais e as decisões dos tribunais, honorários de sucumbência e os
casos de dispensa em massa e atuação
do MPT pós reforma. Tivemos a honra
de receber os ilustres palestrantes, Dra.

Aldaci Rachid Coutinho, Dr. João Guilherme Walski de Almeida, Dr. Marco
Antonio César Villatore e Dra. Luísa Carvalho Rodrigues.

O evento contou com a participação dos alunos do curso de Direito e
dos alunos dos cursos de Recursos Humanos e Engenharia de Produção.

I Seminário do Observatório dos Direitos de Gênero aprova e
apresenta artigos de acadêmicas de Direito

No dia 17 de maio, as alunas do
curso de Direito, Campus Sítio Cercado, Maéli Fernandes, Nathália Oliveira

e Thainara Mottes, sob a orientação da
Professora Julia Bottini, participaram do
I Seminário do Observatório dos Direitos
de Gênero, realizado na
FAE. Os artigos das alunas foram aprovados para
o evento, o qual explanou
sobre a relação das questões de gênero com a ciência do Direito.
A coordenadora do
curso de Direito, Campus
Sítio Cercado, Genilma
de Moura, afirma que está
extremamente feliz com o
resultado positivo. Pois se

trata da aprovação de três artigos escritos por três alunas do primeiro período, na primeira submissão a um evento
cientifico, mediante ao primeiro grupo de
estudos aberto no Curso de Direito do
campus Sitio Cercado – tendo em vista
possuir menos de um ano de existência -.
Comprovando que um dos seus grandes
propósitos para o curso, o de promover
a pesquisa desde os primeiros períodos
do curso, é de extrema importância para
a formação acadêmica e desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. Pois,
através dessas iniciativas, os alunos podem perceber como a teoria e a prática
se relacionam no campo do Direito.

Atuação diligente do Núcleo de Prática Jurídica da Unifacear

O Centro Universitário Unifacear
disponibiliza serviços de assistência judiciária gratuita destinado à população
de baixa renda da cidade de Araucária/
PR e dos bairros Sítio Cercado, Umbará
e Ganchinho na cidade de Curitiba/PR,
através do Núcleo de Prática Jurídica
(NPJ).
Somente em 2018/2 e 2019/1, foram
impetrados mais de 100 Mandados de
Segurança, com concessão de medida
liminar, mediante interposição de recurso ao Tribunal de Justiça, determinando
a concessão da vaga em creche pelo
município de Araucária.
Na foto, temos o registro da atuação
da coordenadora do NPJ e advogada
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Genilma de Moura no local do imóvel
objeto de ação de reintegração de posse, pleiteado pela Sra. Edna Aparecida
da Silva, de 80 anos , para
assegurar o cumprimento
de decisão judicial.
Os atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica
ocorrem de segunda a sexta-feira na Unidade da UNIFACEAR em Araucária/PR,
e na quinta e sexta-feira na
Unidade do Sítio Cercado.
Para solicitar os serviços
do NPJ, basta comparecer
pessoalmente na unidade
de Araucária ou entrar em

contato e agendar um horário para atendimento, através do número (41) 36430383 das 13:00 às 18:00 horas.
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Ação social de Páscoa fez renascer o
espírito de doação entre os alunos
Você já imaginou
uma ação de amor se
multiplicar? Foi assim
que aconteceu na ação
social Páscoa Solidária
realizada pela Unifacear
e o Capex, nos campi
Bacacheri, Kennedy e
Sítio Cercado.
Com a arrecadação
de
aproximadamente
700 caixas de bombons
entre os campi, as mesmas foram destinadas
para Siloé, CMEI Caximba, Comunidade Sara-nos, CEI Gotas da Esperança, CMEI Barigui,
Jipeiros de Colombo,
Projeto Sol e UNISAL.
Porém, não acabou por ai, com
a destinação a essas Instituições, as

mesmas ainda repartiram com outras
Instituições, transformando as doações em mais amor.
Para o Presidente dos Jipeiros de Colombo,
Sr. Morone, foi
muito gratificante para eles, pois
entregaram em
uma localidade
em Doutor Ulisses/PR de difícil
acesso, onde as
pessoas tinham
que se deslocar de moto ou

mesmo de cavalo, uma média de 10
km que as pessoas caminharam para
receber as doações. Ainda, foram entregue para todas as Casas Lar da região.
Para coordenadora do Capex,
professora Daiane Barbosa, “A emoção em realizar o sonho dessas
crianças na Páscoa com uma singela
caixa de bombom, para que tenham
um carinho não tem preço, as fotos
conseguem traduzir um pouco esse
momento, esse encanto de Páscoa,
no Renascimento de Jesus nos corações das pessoas. E com toda certeza o milagre da multiplicação aconteceu nesta Páscoa!”

Acadêmicas de Fisioterapia da Unifacear conquistam os primeiros
lugares em Liga Acadêmicado Hospital Pequeno Príncipe
Três alunas do curso de Fisioterapia
da Unifacecar, Janielly Nascimento Fernandes, Aryele M. Leal da Silva e Isabella
C. S. Dias, respectivamente foram aprovadas em 1°, 2° e 3° lugar na liga acadêmica de reabilitação do Hospital Pequeno
Príncipe.
Nesta liga acadêmica participam instituições de ensino de toda a cidade de
Curitiba e região metropolitana e a Unifacear obteve grande destaque comprovando o ensino de qualidade que oferece.
A prova teórica era constituída por
19 questões objetivas e uma discursiva e
UNIFACEAR Notícias |
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a prova prática era
composta de ambulatório de ortopedia do Hospital
Pequeno Príncipe,
centro cirúrgico e
vivência no espaço
terapêutico.
Parabenizamos
as alunas e a coordenação do curso
de Fisioterapia da
Unifacear por essa
conquista.
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Estudantes do curso de Pedagogia
visitam escola para surdos
No dia 04 de junho, a professora
Keila Vilanova Valério de Lima da disciplina de LIBRAS e a coordenadora do
curso de Pedagogia Viviane Barbosa organizaram e acompanharam uma visita
técnica ao Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaya. Participaram desta
atividade estudantes do campus Sítio
Cercado.
Durante a visita técnica, a diretora
do colégio, a professora Solange Brecailo, levou o grupo para conhecer a
estrutura da escola e vivenciar a experiência com professores e suas turmas.
O Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaya efetiva o trabalho com o bilinguismo: Língua Brasileira de Sinais/

Português onde os
conteúdos acadêmicos das disciplinas
são transmitidos em
Libras e o Português
é trabalhado como
segunda
língua.
Eles ofertam vagas
desde a Educação
Infantil até o Ensino Médio, atendendo alunos surdos,
surdocegos
e/ou
outros comprometimentos associados à surdez. Esta foi
uma experiência ímpar, pois o conceito
de inclusão escolar extrapolou a dimen-

são acadêmica e levou os estudantes à
transposição didática de inúmeros conceitos abordados durante as aulas.

Alunos de Química Industrial realizam visita técnica na
empresa O Boticário
No mês de março os alunos do 1°
e 2° períodos do Curso de Química Industrial, do Campus Araucária, participaram de uma visita técnica ofertada
pela Profª Beatriz Fernandes de Castro,
regente da disciplina de Química Geral,
à indústria de cosméticos O Grupo Boticário, que nos abriu pela segunda vez
suas portas.
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 conheci-

mento adquirido. A visita encerrou com
um delicioso coffee break e entrega de
presentinhos aos visitantes.

Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico conta com a
presença de alunos e professor da Unifacear
O professor José Lourenço Kutzke
junto com os alunos do curso de Fisioterapia, representaram a Unifacear no con-
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gresso Brasileiro de Trauma Ortopédico,
realizado no ExpoUnimed, entre os dias
09 e 11 de maio.

O tema abordado na palestra foi :
“Tratamentos aplicados na entorse de
tornozelo”. Para o professor, é fundamental a imersão dos alunos no mundo
da pesquisa, bem como a busca da prática clínica baseada em evidências.
Na clínica da Unifacear são realizados estágios supervisionados em que
inúmeros pacientes são beneficiados
com o tratamento fisioterapêutico em diversas especialidades como: Ortopedia,
Desportiva, Traumatologia, Medicina Tradicional Chinesa, Neurologia e Dermatofuncional.
UNIFACEAR Notícias |
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Visita técnica é realizada na empresa DHL
de Araucária por alunos de Administração
No dia 08 de maio, os alunos do curso de Administração
do Campus Sítio Cercado, sob
a coordenação do professor
Aguinaldo Santos visitaram o
setor de armazenagem da Empresa DHL.
O objetivo foi proporcionar
aos estudantes a experiência
de estar em um dos maiores
armazéns e visualizar como
funciona na prática a logística
do mesmo, afim de facilitar o
entendimento da disciplina e
fazer relação com o conteúdo
visto em sala de aula.
Durante a visita, os alunos
conheceram mais sobre os tipos de embalagens utilizadas,
formas de armazenagem, logística interna, forma de inventários e cuidados especiais com cada produto armazenado.
O gerente de operações Hélio jun-

tamente com o Geovane, foram muito
receptivos e atenciosos no momento
de passar todas as informações necessárias, e demais questionamentos dos

alunos, sempre muito curiosos de aprendizado.
Por fim, a aluna de Administração Luana Caroline de
Sennes relatou que “A visita
técnica nos proporcionou ver
a teoria que temos em sala, na
prática, agregando valor e conhecimento práticos”.
Cabe ainda ressaltar que
toda atividade extraclasse só
é possível graças a participação efetiva da coordenação
de curso na figura da Professora Rita Barchik e do Centro
de Apoio a Pesquisa e Extensão (CAPEX) na figura da professora Daiane Barbosa.
Esse cuidado que Unifacear tem em desenvolver o aluno além
da sala de aula pode cada vez mais ser
observado com a participação efetiva
de todos os elementos envolvidos.

Aeroporto Afonso Pena recebe acadêmicos de Engenharia Civil

No dia 27 de abril os acadêmicos
do curso de Engenharia Civil realizaram
uma visita técnica ao Aeroporto Afonso
Pena, com o apoio do Engenheiro Helvio Douglas Pereira, da INFRAERO, no
qual foi possível conhecer um pouco
mais sobre o histórico da construção e
desenvolvimento operacional do aeroporto, empresas, áreas e setores atuantes no aeroporto e segurança pessoal e
coletiva para assegurar uma visita proveitosa e sem incidentes.
Logo após, os discentes em conjunto com a professora Carolina Kubiaki, da disciplina de Transportes, seguiram para a área restrita de controle
operacional da INFRAERO, na qual foi
possível compreender como é feita a
operação de taxiamento, embarque,
desembarque e restituição de bagagens bem como observar alguns dos
dispositivos de segurança instalados e
monitorados pela INFRAERO.
A segunda parada foi na área de taxiamento para observar a operação de
acoplamento das pontes nas aeronaves
(os chamados fingers). Alguns outros
pontos como pintura e demarcações de
segurança para pedestres e pilotos e
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um pouco da operação de taxiamento.
A terceira parada foi no Corpo de
Bombeiros localizado dentro do aeroporto, onde de forma detalhada foi demonstrado todos os aparatos utilizados
para combater incêndios bem como
dos utilizados para resgate de vítimas
em escombros.
A última parada foi na Casa de
Bombas, manilhas e geradores, responsáveis pelo bombeamentos do sistema
hidráulico de prevenção contra incêndios, recebimento e encaminhamento

de água potável para os mais diversos
pontos de utilização do aeroporto e geradores reservas para o caso de falta de
energia elétrica via Copel.
Tal visita foi extremamente importante para que os alunos do curso pudessem vivenciar na prática as teorias
aplicadas pelos professores.
Ainda, a Unifacear agradece pela
recepção esplêndida realizada pelo Engenheiro Helvio Douglas Pereira da INFRAERO, Corpo de Bombeiros e todos
os que atenderam nossos alunos.
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