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Nesta última revista de 2022, faço uma refle-
xão do que aprendemos ao longo deste ano.
Após o ciclo mais crítico da pandemia, as várias 
atividades sociais que estão sendo realizadas 
estão demonstrado que o ser-humano tem a 
necessidade de conviver em grupo. A proximi-
dade e a interação presencial estavam fazendo 
falta. Nos eventos do Crea-PR essa realidade 
ficou bem evidente. Tivemos números expres-
sivos de público em várias de nossas iniciativas.
Paralelamente, o ano demonstrou que o fato 
de termos passado algum tempo distantes 
fisicamente, nos fez reforçar a importância do 
senso de coletividade. Nossos pensamentos, 
ideias e vontades podem ser únicos, mas a
prática dos mesmos quando vivemos em uma 
sociedade democrática, depende de uma série 
de fatores e o respeito a decisão da maioria é 
um deles. Nosso Sistema é um grande exem-
plo da convivência de múltiplas profissões que 
precisa da interação de vários segmentos e 
da opinião de muitos, para que as decisões 
sejam tomadas e as adequadas ações possam 
ser realizadas.
Muitas das questões aprovadas dentro do 
Sistema Confea/Crea passaram por análises 
e debates antes de seguirem adiante. E isso 
só engrandeceu a construção coletiva de cada 
uma que foi aprovada. Muitas vezes elas não 
foram unânimes, mas foram respeitadas.

Esse trabalho de ouvir várias frentes para a 
tomada de decisões está exemplificado na 
nossa matéria de capa sobre as Bacias Hidro-
gráficas. O assunto é de extrema importância 
para o futuro do planeta e a junção de diversos 
atores na discussão da utilização dos recur-
sos hídricos por meio dos Comitês de Bacias 
Hidro-gráficas é essencial para ações assertivas 
e sustentáveis.
Que sigamos entendendo que a diferença 
nos torna iguais e que a participação cada vez 
maior de diversos segmentos na esfera das 
decisões sociais é o que vai permitir um futuro 
mais sustentável, justo e promissor.
Encerro agradecendo a cada um que cola-
borou com as ações do Sistema Confea/Crea 
neste ano. O Paraná, em particular, ultrapassou 
várias de suas metas (traremos resumo na pri-
meira revista do ano que vem), demonstrando 
a força de nossos profissionais, colaboradores 
e parceiros.
Que 2023 venha com muita paz e bastante 
energia para vencermos os desafios.

Feliz Natal e um excelente ano-novo 
para todos!

ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ROCHA
Presidente do Crea-PR
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NOVA 
METODOLOGIA
PUCPR CRIA NÚCLEO BÁSICO 
COMPARTILHADO POR CURSOS DAS 
ENGENHARIAS DA ESCOLA POLITÉCNICA

Em 2018 a Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR) implementou mudanças 
estruturais em todas as suas matrizes curricula-
res criando um Núcleo Comum para todos os 
cursos das Engenharias da Escola Politécnica. 
“Este conjunto de disciplinas que compõem 
o Núcleo Comum foi amplamente discutido 
pela comunidade acadêmica interna e resul-
tou em uma estrutura de quatro semestres 
comuns e compartilhados entre todos os cur-
sos das Engenharias da Escola Politécnica. 
O curso de Agronomia, por fazer parte de 
outra estrutura acadêmica em outra Escola 
da PUCPR, não foi integrado nesta iniciativa”, 
explica o Decano da Escola Politécnica da 
PUCPR, Marco Antonio Paludo, formado em 
Ciência da Computação. A Universidade serve 
de exemplo por ter se antecipado às novas 
Diretrizes Curriculares (DCNs).
Uma das justificativas para a mudança, segun-
do Paludo, é a implementação dos currículos 
orientados por competência. “Entendemos 
que várias das iniciativas implementadas pela 
PUCPR estão se mostrando eficazes para a 
continuidade e sustentabilidade dos cursos. 

Alguns dos fatores como o Núcleo Comum, 
os currículos orientados por competências e a 
adoção de práticas de metodologias ativas de 
ensino são determinantes para a redução da 
evasão e pelo sucesso dos estudantes em suas 
atividades acadêmicas e, logo na sequência, 
profissionais".
Para o coordenador da Comissão de Educação e 
Atribuição Profissional do Crea-PR, Engenheiro 
Agrônomo Almir Gnoatto, a iniciativa é válida. 
“Algumas instituições estão optando por este 
modelo em que os estudantes fazem as mes-
mas matérias nos dois primeiros anos e depois 
decidem para qual área se sentem mais aptos 
de acordo com seu perfil. É uma iniciativa inte-
ressante porque dados mostram que a evasão 
ocorre no máximo até o quinto semestre e esta 
metodologia pode ser uma forma de reter o 
estudante na área”, avalia.
O Engenheiro Agrônomo José Abramo 
Marchese, coordenador do Colégio de 
Instituições de Ensino (CIE) da Regional Pato 
Branco do Crea-PR e coordenador Estadual 
do CIE/Crea-PR, ressalta que este modelo já 
é adotado em países como Argentina, há al-

Laboratório da PUCPR
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“Entendemos que várias das iniciati vas 
implementadas pela PUCPR estão se mostrando 
eficazes para a continuidade e sustentabilidade 
dos cursos", - Decano da Escola Politécnica da 
PUCPR, Marco Antonio Paludo
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Confira no site ações 
realizadas na PUCPR com 
impacto positivo no ensino 
das Engenharias

gum tempo, e que tem vários 
pontos positivos como diminuir 
a evasão nos cursos. “A única 
ressalva é que isso pode resul-
tar em turmas muito numero-
sas, o que torna mais difícil de 
aplicar o que as novas DCNs 
demandam, como a implemen-
tação dos currículos orientados 
por competências e aplicação 
de metodologias ativas de en-
sino”, observa.
Carlos Eduardo Lino Moreria, 
estudante de Engenharia Civil, 
aprovou a ideia. Ele ingres-
sou na PUCPR com bolsa do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) e Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
em 2018. “Quando ingressei 
não sabia desta mudança de 
metodologia e me surpreen-
deu. Fiquei muito mais con-
fortável para escolher a área 
que gostaria. Acabei optando 
por permanecer na Engenharia 
Civil mesmo, mas sei que se 
minha opção fosse outra seria 
muito simples mudar”, explica.
Ele se forma no final deste 
ano e conta que as matérias 
iniciais contribuíram para uma 
convivência maior entre os es-
tudantes, o que fortaleceu o 
networking entre eles. “Senti 
ainda um ganho em relação ao 
conhecimento porque convivi 
com estudantes com diferen-
tes habilidades e afinidades em 
áreas distintas”, avalia.

PROCESSO

Paludo explica que toda a pre-
paração para o lançamento co-
meçou pelo menos três anos 
antes da efetiva publicação 
das matrizes. “Os alunos in-
gressantes no ano de 2018 são 
os primeiros das Engenharias 
que perpassaram por todas 
as Competências, inclusive 
nas disciplinas denominadas 
Certificadoras, que são as que 
demonstram que o estudante 
adquiriu efetivamente cada 
uma das Competências”.
O Decano informa que se trata 
de um trabalho em contínuo 
aprimoramento. “Como as ma-
trizes curriculares dos cursos 
devem estar frequentemente 
em evolução, mesmo antes do 
término do primeiro ciclo das 
novas matrizes, complementa-
ções já foram realizadas para 
iniciarem em 2023, tanto em 
função da escuta ativa dos es-
tudantes, quanto do mercado 
e das organizações parceiras. 
Seguindo a prática de alguns 
cursos das Engenharias com 
acreditação ABET, todos os 
cursos das Engenharias criaram 
no ano de 2021 os Conselhos 
Empresariais, para escuta dos 
órgãos e empresas parcerias, 
assim como para aproximar a 
integração da academia com o 
mercado regional e nacional”, 
compartilha.

PREMISSAS DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO COMUM 

Padronização da base 
conceitual e prática de 
todas as Engenharias nos 
quatro primeiros períodos;

Mobilidade entre os 
cursos pois o estudante 
tem facilidade para 
migração entre as diversas 
Engenharias; 

Forte integração dos 
diversos perfis dos 
estudantes, pois em cada 
uma das disciplinas há 
estudantes de praticamente 
todas as Engenharias. 
Desta forma, a troca que 
ocorre é muito rica e pode 
até mesmo influenciar 
na definição final de qual 
das Engenharias será a 
cursada a partir do 5º. 
Período, quando iniciam as 
disciplinas específicas.

Atualmente a PUCPR conta com os cursos: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Engenharia Química, 
Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e Engenharia 
de Controle e Automação; 

A Escola Politécnica tem aproximadamente 3000 estudantes presenciais, sendo que 
65% são das Engenharias;

Dos quatro programas de mestrado e doutorado, três deles são integralmente 
aderentes aos cursos das Engenharias: Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica (PPGEM), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e 
Sistemas (PPGEPS), Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS);

Escola Politécnica atua também na modalidade de Life Long Learning, com cursos de curta 
duração e pós-graduação Lato Sensu. Duas das três academias da Escola são pertencentes 
aos cursos das Engenharias, sendo a Academia Lean e a Academia de Engenharias, com 
dezenas de cursos de curta duração, in-company e Pós-graduação Lato Sensu.

NÚMEROS INTERESSANTES

09

65%

03

02Confira as 
resoluções das 
DCNs no portal 
do Ministério da 
Educação (MEC)

Acesse as 
Normas

Regulamen-
tadoras
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VISÃO HOLÍSTICA 
É NOVO DESAFIO 
DA EST
ENGENHARIA DE SEGURANÇA  NO 
TRABALHO (EST) EXIGE NOVAS 
HABILIDADES PARA SE ADEQUAR 
ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO
Mudanças significativas estão acontecendo 
na área de Engenharia dee Segurança no 
Trabalho (EST). “O profissional hoje preci-
sa olhar muito além dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e ver a empresa 
onde trabalha como um todo”, define o 
Engenheiro de EST José Aparecido Leal, 
inspetor do Crea-PR em Ponta Grossa.
Segundo ele, o Engenheiro deve se envol-
ver em toda a operação da empresa desde 
o projeto. “O primeiro que deve se envolver 
é o Engenheiro de EST. E este profissional 
deve estar apto a levantar todos os even-
tuais riscos envolvidos no projeto que está 
sendo feito e já sugerir correções e adap-
tações nesta etapa”, afirma Leal.
Para o Engenheiro de EST Nilton 
Camargo Costa, coordenador da Câmara 
Especializada de Agrimensura e Engenharia 
de Segurança do Trabalho do Crea-PR, o 
período da pandemia mostrou aos empre-

sários o verdadeiro papel dos Engenheiros 
de EST. “Isso ficou muito evidente nos hos-
pitais, por exemplo. Antes o Engenheiro 
falava da importância da máscara, da luva 
e outros EPIs e nem sempre era levado tão 
a sério. Com a chegada do Covid todos se 
conscientizaram e viram, na prática, como 
é importante a prevenção”, explica.
Costa completa que a urgência da situação 
trouxe até outros perigos. “O desespero 
levou todos a distribuir álcool, muitas vezes 
líquido, sem os devidos cuidados tendo um 
sério risco de causar incêndios". Para ele, 
isso também demonstra que a EST é fun-
damental em qualquer empresa, indepen-
dente do ramo de atuação e de seu porte.

NORMAS REGULAMENTADORAS
Leal avalia que a área de EST está bem 
ancorada em Normas Regulamentadoras 
(NRs) que regem as atividades, a questão 

Foto meramente ilustrativa

“O conceito de olhar só para EPIs e cartazes pela 
empresa mudou. As NRs estão voltadas para um 
sistema de gestão e devem ser aplicadas desta 
forma" - Eng. EST José Aparecido Leal 
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é que falta, segundo ele, olhar 
as normas como um sistema de 
gestão. “O conceito de olhar 
só para EPIs e cartazes pela 
empresa mudou. As NRs estão 
voltadas para um sistema de 
gestão e devem ser aplicadas 
desta forma”. Mas, completa, 
“ainda falta consciência a mui-
tos empresários e capacitação 
e informação mais completa 
aos Engenheiros".

GESTÃO DE PESSOAS
Outra característica que tem 
sido exigida dos Engenheiros 
de EST é que eles saibam ge-
renciar pessoas. “É muito im-
portante para que o profissional 
consiga gerar mais engajamen-
to dos funcionários. Porque é 
desta forma que se obtém re-
sultados expressivos”, eviden-
cia Costa.
Leal concorda: “é fundamen-
tal envolver o funcionário no 

desenvolvimento desta gestão 
para que ele se sinta parte do 
processo, para que ele compre-
enda verdadeiramente a EST no 
seu dia a dia”.
E ele, que também é professor, 
destaca a importância de utilizar 
a andragogia, ou seja, envolver 
as pessoas no projeto de SST 
para que elas se sintam valori-
zadas e se orgulhem de seguir 
as normas. Isso vai muito além 
de somente fazer palestras, car-
tazes, distribuir EPIs e cobrar”, 
destaca.
Para ambos os entrevistados é 
um caminho sem volta, mas a 
realidade ainda está longe do 
ideal. Muitas empresas, princi-
palmente as maiores, já conse-
guem implantar uma cultura de 
gestão em EST, mas isso ainda 
é raro em empresas menores e 
também ainda é pouco aborda-
do nas universidades. 

Conheça o Programa 
Trabalho Seguro – 
Programa Nacional 
de Prevenção 
de Acidentes de 
Trabalho

 Acesse as Normas 
Regulamentadoras

CONHEÇA AS 
PRINCIPAIS 
NORMAS

NR-01 Disposições e 
Gerenciamento de Riscos 
Ocupacionais (GRO) 

NR-05  Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA)

NR-06  Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI)

NR-07 Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO); 

NR-09 Avaliação e Controle 
das Exposições Ocupacionais 
a Agentes Físicos, Químicos e 
Biológicos; 

NR-17 Ergonomia; 

NR-18 Indústria da Construção; 

NR-19 Explosivos 

NR-24 – Condições Sanitárias 
e de Conforto nos Locais do 
Trabalho

NR-30 – Segurança e Saúde no 
Trabalho Aquaviário.

AUMENTO DE ÓBITOS E ACIDENTES 
DE TRABALHO PREOCUPAM

O número de óbitos e acidentes do trabalho vêm aumentando no Brasil. Foram 
registrados 2,5 mil óbitos e 571,8 mil Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs) 
em 2021. Um aumento de 30% em relação a 2020. Entre 2012 e 2021, foram registradas 
22,9 mil mortes e 6,2 milhões de CATs no mercado formal de trabalho brasileiro.

Os dados são do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho (SmartLab), da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e mostram também os impactos econômicos. Segundo a plataforma SmartLab, 
no mesmo ano, houve mais de 153,3 mil concessões de auxílio-doença acidentário e 
4,1 mil aposentadorias por invalidez decorrentes de acidentes. Conforme o INSS, os 
gastos com benefícios previdenciários foram de R$ 17,7 bilhões em auxílios-doença 
acidentário e de R$ 70,6 bilhões em aposentadorias pela mesma causa. 

(Com informações da Justiça do Trabalho TRT 4 Região - RS)
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EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 
É DESAFIO
BRASIL TEM AVANÇADO 
NO TEMA, MAS AINDA EXISTE 
MUITO A SER EXPLORADO
A crise hídrica enfrentada pelo Brasil no 
ano passado trouxe lições importantes e 
teve vários reflexos, inclusive, no bolso do 
consumidor com tarifas mais altas. Um dos 
caminhos para evitar novas situações de 
crise é investir na eficiência energética. 
Segundo divulgado recentemente pela 
Federação das Indústrias de Santa Catarina 
(FIESC), o desperdício de energia elétrica 
no Brasil é estimado em 43 terawatt-hora 
(TWh) por ano, o que equivale ao aten-
dimento de 20 milhões de residências. 
O dado foi apresentado pelo gerente de 
Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação 
da Celesc, Thiago Jeremias em evento na 
Federação.  
“É como se tivéssemos a terceira maior 
usina de geração de energia elétrica tra-
balhando somente para suprir esse volume 

desperdiçado”, afirmou Jeremias. Medidas 
lançadas nos últimos anos já permitiram a 
redução das perdas na ordem de 10 TWh. 
A redução do desperdício se torna uma 
oportunidade porque o custo de conserva-
ção de cada megawatt-hora (MWh) é de R$ 
104, contra R$ 282 para cada MWh obtido 
na expansão do sistema de geração, cita a 
matéria da FIESC. Neste sentido, ao invés 
de falar apenas de ampliação, programas 
de eficiência e conservação de energia 
também podem colaborar muito, segun-
do Jeremias.
“Eu diria que a eficiência energética é um 
desafio para o mundo inteiro. O Brasil tem 
avançado neste tema, mas ainda existe um 
universo de possibilidades a serem explora-
das, desde a substituição de motores con-
vencionais nas indústrias por motores de alto 

Desperdício de energia elétrica no Brasil 
é estimado em 43 te rawatt-hora (TWh) 
por ano, o que equi vale ao atendimento 
de 20 milhões de residências, segundo 
dados da Celesc

Foto meramente ilustrativa
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rendimento, passando pela 
substituição de iluminação 
de vapor de gás por lâmpa-
das de LED até a adoção de 
veículos elétricos”, exempli-
fica o Engenheiro Eletricista 
Ricardo Bertoncello, coor-
denador-adjunto da Câmara 
Especializada de Engenharia 
Elétrica (CEEE) do Crea-PR.

PARANÁ
O conselheiro informa que 
várias iniciativas já foram 
feitas no Paraná por entida-
des como a Federação das 
Indústrias do Paraná (FIEP), 
Sebrae e Copel, inclusive 
com parceria do Crea-PR. 
"Como exemplo de ação 
de eficiência energética, po-
demos citar o Programa de 
Eficiência Energética (PEE) 
da Copel, que está promo-
vendo a troca da iluminação 
de lâmpadas antigas por 
lâmpadas de LED no municí-
pio de Francisco Beltrão, no 
Sudoeste do Estado”, expli-
cita Bertoncello.
Segundo ele, a iniciativa vai 
instalar 2,7 mil pontos de 
luz na cidade até dezembro 
de 2022, com investimento 
total de R$ 5,19 milhões. O 
uso dos equipamentos de 
iluminação com tecnologia 
LED vai permitir a redução 
de 405,81 kilowatts (kW) nos 
horários de ponta, quando 
a demanda por energia é 
maior. Ao final de um ano, o 

consumo de energia elétrica 
da instalação será reduzido 
em aproximadamente 2.600 
MWh.

PAPEL DA TECNOLOGIA 
E DOS PROFISSIONAIS
A tecnologia tem papel fun-
damental na busca de maior 
eficiência energética. “O 
desenvolvimento de novos 
materiais, de equipamentos 
mais eficientes, de formas 
inovadoras de se realizar a 
mesma tarefa, tem contribu-
ído para os avanços em efi-
ciência energética no país. 
Temos, no Brasil, muitas 
empresas desenvolvendo 
tecnologias que visam dar 
maior eficiência energé-
tica nos mais variados ra-
mos de atuação”, informa 
Bertoncello.
E, para ele, os profissionais 
mais diretamente ligados ao 
assunto e conhecedores de 
sua importância são afetos 
ao Sistema Confea/Crea. 
“Sendo assim, é de extrema 
importância que o Sistema 
se manifeste apresentando 
seu posicionamento em de-
fesa da política de incentivo 
aos Programas de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) 
como instrumento de en-
frentamento a crises ener-
géticas”, conclui.

PROJETOS DE LEI 
Tramitam, no Paraná, PLs sobre a eficiência energética. Confira:

>> PL 312/2022 – Institui a “Semana da Luz” para conscientização sobre o uso 
eficiente da energia elétrica
>> PL 411/2022 – Altera a Lei n.º 1.384, DE 1953, que institui o Fundo de 
Eletrificação e dá outras providências 
>> PL 319/2022 – Altera e acresce dispositivos conforme especifica a Lei n.º 
19.595, de 2018, que institui benefícios para incentivar o aproveitamento de 
energia elétrica produzida por microgeradores e minigeradores de energia 
distribuída e adota outras providências 
>> PL 221/2022 – Institui o Programa Luz Dividida que estabelece o paga-
mento de 50% do consumo de luz, que será subsidiado pela Copel para 
população em geral no Paraná 
>> PL 182/2022 – Aprova a construção de empreendimento de geração 
compacta de energia termoelétrica a base de gás natural comprimido

Lideranças do Colégio 
de Presidentes do 

Sistema Confea/Crea 
e Mútua lançaram, 

em setembro, moção 
de apoio à política de 
eficiência energética. 

Leia na íntegra.
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PROJETOS DE PESQUISA 
ALINHADOS ÀS NECESSIDADES 
DO MERCADO SÃO CADA VEZ 
MAIS REALIDADE E CONTAM 
COM APOIO GOVERNAMENTAL

INOVAÇÃO PARA
O MERCADO

“Na nossa plataforma temos produzido um pé 
de alface em 15 dias. Isso em um ambiente 
tradicional leva 30 dias”, - Eng.  Agr. Glauco 
Vieira Mi randa

As universidades são um 
grande celeiro de ideias, 
projetos, pesquisa e inova-
ção e compõe o ecossiste-
ma de inovação juntamente 
com as empresas e os gover-
nos. Muitas patentes reque-
ridas, mas nem sempre os 
projetos pesquisados coin-
cidem com o que o merca-
do busca e, assim, acabam 
não saindo das academias 
ou das publicações científi-
cas. Pensando nisso algumas 
iniciativas buscam diminuir 
essa distância. 

O Programa de Propriedade 
Intelectual com Foco 
no Mercado (Prime), da 
Superintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti) é um exem-
plo e foi uma das saídas que 
o Engenheiro Agrônomo 
e professor Glauco Vieira 
Miranda, doutor em 
Genética e Melhoramento, 
do Curso de Agronomia da 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) – 
Campus Santa Helena, bus-
cou para viabilizar seu pro-

jeto de produção de plantas 
indoor.
“O projeto Sítio Urbano 5.0 
é uma plataforma de pro-
dução agrícola inteligente 
e autônoma, com ilumina-
ção artificial e autoapren-
dizagem para o manejo de 
plantas herbáceas e bioati-
vos. A iniciativa reúne um 
conjunto de plataformas fí-
sicas e inovadoras, que utili-
za inteligência artificial (IA) e 
Internet das coisas (IoT) para 
a prática de agricultura urba-
na”, explica Miranda.
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Cultivo em contâiner do Sítio Urbano 5.0
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VANTAGENS
SITIO URBANO 

5.0

Pode ser montado em 
qualquer ambiente fechado

O sistema de 
produção 

não erra

Produção de plantas 
além de orgânicas e 

sistema altamente 
sustentável

Não se utiliza 
agrotóxicos

Permite acelerar 
ou retardar o crescimento 

das plantas

Pode-se maximizar a produção, o 
sabor e a textura pela aplicação 

de luzes diferentes nas hortaliças 
(podem ser rosa ou azul)

A produção pode 
atender a um paladar 

mais infantil sendo 
mais adocicada e tenra

Não é preciso 
entender de 

produção para 
ter o sistema

Pode ser comercializado para 
mercados, hortifrutis e até 

produção doméstica

Custo de 
implantação 

semelhante às 
soluções atuais 

O projeto ficou entre os 
cinco finalistas campeões 
do Prime deste ano, pro-
grama que é desenvolvido 
em parceria com a Fundação 
Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Paraná 
(Sebrae/PR). O Sítio Urbano 
5.0 contou ainda com apoio 
do Centelha, programa da 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e também 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

INOVAÇÃO NO AGRO
Sítio Urbano 5.0 é uma pro-
dução altamente controlada 
do ambiente e da planta para 
otimizar a produção de hor-
taliças e bioativos para a pro-
dução de plantas medicinais 
e fitoterápicos, nutracêuticos, 
fragrâncias entre outros. “Na 
nossa plataforma temos pro-
duzido um pé de alface em 
15 dias. Isso em um ambien-
te tradicional leva 30 dias”, 
destaca o professor.
O sistema está montado em 
um contêiner dentro do cam-
pus da universidade e conta 
com quatro níveis de tec-
nologia de automação pela 
internet das coisas e inteli-

gência artificial – o primeiro 
que controla os parâmetros 
ambientais, o segundo con-
trola os parâmetros ambien-
tais, o terceiro maneja a plan-
ta e o quarto, em fase final 
de desenvolvimento que faz 
o automanejo prévio do sis-
tema antes que os estresses 
redutores da produtividade 
e do crescimento das plantas 
ocorram. “Inclusive, este últi-
mo, vamos chamar de PhD+ 
porque é como se tivesse um 
pós-doutorando 24 horas de-
dicado no sistema”, comenta 
Miranda. Os sistemas podem 
ser comercializados em con-
junto ou separadamente.
“Importante frisar que os sis-
temas funcionam integrados, 
que pode ser um produtor 
rural experiente ou empreen-
dedor urbano sem origem no 
agro, onde possui equipe de 
funcionários que não erram 
jamais e trabalham 24 horas 
à sua disposição e que so-
lucionam os problemas não 
conhecidos. É isso que os 
robôs fazem”, enfatiza.
A ideia é que a inovação es-
teja no mercado até maio 
do ano que vem. Uma em-
presa de supermercados já 
demonstrou interesse. Em 
breve, ainda este ano, espe-
ra-se ter dois protótipos para 
demonstrar o funcionamen-

to. “O desafio agora são a 
venda e o marketing deste 
produto. Além disso, a ideia 
é que siga sendo aperfeiçoa-
do porque já tenho um aluno 
de doutorado desenvolven-
do um sistema robotizado 
para a semeadura e colheita 
das plantas”, adianta. 
O grupo envolvido no pro-
jeto conta com alunos de 
graduação e da educação 
continuada (pós, mestrado 
e doutorado) e professores 
pesquisadores do Brasil e ex-
terior. “É uma equipe multi-
disciplinar e isso é muito inte-
ressante. Temos estudantes 
da Ciência da Computação, 
da Agronomia e de outras 
áreas que trabalham na in-
terseção. Não se pode mais 
pensar em inovação sem 
essa multidisciplinaridade”, 
constata o professor.

GOVERNO DO PARANÁ APOIA INICIATIVAS 
COM VIÉS MERCADOLÓGICO
Programas Prime e Ageuni têm como objetivo fomentar que pesquisas 
virem produtos e serviços no mercado

O coordenador de Ciência e Tecnologia da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti), Geógrafo e doutor em Engenharia Civil Marcos Aurélio Pelegrina, explica que tem 
alguns anos que o Governo trabalha para destravar as universidades no sentido de aplicação de suas 
pesquisas. Para isso, foi criado um arcabouço legal com a Lei da Inovação (20537/2021), a Lei das 
Fundações (20542/2021) e o Decreto 10.769/2022, que criou o Programa Ageuni - Agências para o 
Desenvolvimento Regional Sustentável e Inovação do Paraná.
“Foram estas legislações que nos permitiram avançar fazendo com que o pesquisador possa ser 
sócio de empresa, possa licenciar de forma mais rápida seu produto e agilizar as parcerias com 
empresas”, lembra Pelegrina.
No Prime os escolhidos nos editais – o programa está na sua segunda edição – recebem 
treinamento sobre como fazer o licenciamento e ainda este ano terá um edital para que as 
empresas possam conhecer os produtos. “Importante que os pesquisadores fiquem atentos aos 
prazos dos editais, que sempre são divulgados na página da Seti”, esclarece.
Pelegrina explica que todos ganham no processo: ganham os alunos que se envolvem na 
prática em um trabalho inovador, os pesquisadores e professores que encabeçam as pesquisas, 
ganham as empresas com produtos que fornecem soluções e ganham as universidades com 
mais investimentos em pesquisa. Por fim, ganha toda a sociedade com novas startups e novas 
tecnologias que geram empego e renda.

Veja detalhes
do Sitio 

Urbano 5.0

Conheça mais 
sobre o Prime
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PRÓ-CREAPR VAI DISPONIBILIZAR VINTE 
NOVOS CURSOS ATÉ O FINAL DO ANO 

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Cursos rápidos e gratuitos 
de aperfeiçoamento em 
áreas técnicas e soft skills 
são ofertados pelo Crea-PR 
desde 2013 pelo Pró-Crea, 
plataforma de ensino on-li-
ne. Em 2019 o sistema pas-
sou por atualização e migrou 
para a plataforma Moodle.
Desde então, com três anos 
de relançamento, já conta 
com mais de 15 mil inscritos. 
No momento são 40 cursos 
disponíveis que podem ser 
acessados por profissionais 
registrados ou com visto no 
Crea-PR, membros do CreaJr-
PR e funcionários. O curso 
“Apresentando o Sistema 
Confea/Crea/Mutua” excep-
cionalmente é aberto à socie-
dade e qualquer pessoa pode 

realizar”, explica o gerente 
de Relações Institucionais do 
Crea-PR, Claudemir Marcos 
Prattes. 
Até o final deste ano a ideia 
é disponibilizar mais vinte 
cursos. Segundo Prattes, os 
cursos com maior procura 
são o de 'Microgeração de 
energia solar' e de 'Educação 
Financeira'. “São úteis para 
todos independente da área 
de formação ou atuação. 
Outro curso que se destaca 
na área de gestão é o 'MS 
Project para Gerenciamento 
de Obras', informa.
Para ele, a iniciativa se des-
taca por democratizar a qua-
lificação e continuidade edu-
cacional e profissional com 
acesso facilitado em qual-
quer região do Estado. Os 
temas dos cursos são defini-
dos por meio de sugestões 
de profissionais e pesqui-

sas dos órgãos colegiados 
do Crea-PR - Colégio de 
Instituições de Ensino – CIE, 
Colégio de Entidades de 
Classe – CDER e Comissão 
Acadêmica Estadual – CAE 
do CreaJr-PR. 
A dirigente Estadual do 
CreaJr-PR, Geliandra Lopes 
Alves, Advogada, cursando 
graduação em Engenharia 
Ambiental já participou de 
dois cursos pela plataforma. 
“Quis aprimorar conheci-
mento para melhor repre-
sentar o CreaJr da regional 
de Guarapuava, fiz minha 
inscrição no curso de tema: 
‘Apresentando o Sistema 
Confea/Crea/Mútua’ que 
me proporcionou segurança 
e clareza para transmitir aos 
demais acadêmicos informa-
ções sobre o cumprimento 
da pauta mínima e a grande 
importância na gerência da 

nossa profissão”, afirma.
Segundo ela, outro cur-
so importante foi o de 
‘Compliance’. “A platafor-
ma nos oportuniza cursos 
de aperfeiçoamento que 
favorecem o nosso conhe-
cimento. O compliance está 
relacionado à responsabili-
dade legal, diversos setores 
tem feito adesão a esse arca-

bouço regulatório que tem 
por objetivo primordial o 
combate à corrupção. Então 
é notório que a plataforma 
Pró-CreaPR nos facilita estar 
atualizados e bem informa-
dos para entrar no mercado 
de trabalho bem estrutu-
rados profissionalmente. E 
isso tudo gratuitamente!”, 
comemora.

Para participar é preciso fa-
zer um cadastro no sistema 
EAD do Crea-PR/https://
moodle.crea-pr.org.br/, es-
tar com registro profissional 
regular ou ser membro ativo 
do CreaJr-PR.

Acesse a 
plataforma e 

participe!

Faça sua inscrição 
no Pró-CreaPR

Veja os novos cursos que serão ofertados 
e o áudio da Engenheira Eletricista Simone 

Crocetti, professora da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

sobre o uso da ferramenta com seus alunos.

2020 2021 2022

PROCURA EM ALTA NO PRÓ-CREAPR

3.700 INSCRITOS EM 31 
CURSOS (ATÉ SETEMBRO)

5.108 INSCRITOS 
EM 13 CURSOS

5.048 INSCRIÇÕES 
EM 18 CURSOS



SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO /22CREA-PR ed. 106

24 25



SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO /22CREA-PR ed. 106

26 27

Paraná conta com 16 bacias hidrográficas e a gestão adequada 
passa pelo uso racional da terra, conservação e manejo dos solos 
para garantir quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Destas 
bacias, 11 contam com Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), um 
passo importante em direção à gestão apropriada.
“O Estado tem bons instrumentos e está constituindo os CBHs que 
estão propondo planos, então está caminhando rumo a uma ges-
tão adequada”, avalia o presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil 
Ricardo Rocha. Mas, segundo ele, ainda há muito a avançar. “Os 
CBHs precisam ser efetivamente constituídos e ter seus planos de 
gerenciamento de processos e de outorgas efetivados”, ressalta.

MAS AINDA HÁ DESAFIOS E 
ENGAJAMENTO DOS PROFISSIONAIS 
DO SISTEMA CONFEA/CREA E DE TODA 
A SOCIEDADE É FUNDAMENTAL

PARANÁ SE DESTACA 
EM GESTÃO DAS 
ÁGUAS

“Atualmente, dos 11 CBHs em funcionamento 
no Paraná, cinco estão com seus Planos de Bacia 
aprovados, três estão em análise/aprovação e três 
estão elaborando os Termos de Re ferência” - Eng. 
Civ. José Luiz Scroccaro

Bacia Hidrográfica na Região Metropolitana de Curitiba 

D
en

is
 F

er
re

ira
 N

et
to

 - 
SE

D
ES

T



SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO /22CREA-PR ed. 106

28 29

AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARANÁ

BACIA DO 
RIO DAS CINZAS

BACIA DO 
RIO IGUAÇU

BACIA DO 
RIO ITARARÉ

BACIA DO 
RIO IVAÍ

BACIA 
LITORÂNEA

BACIA DO RIO 
PARANAPANEMA 1

BACIA DO RIO 
PARANAPANEMA 2

BACIA DO RIO 
PARANAPANEMA 3

BACIA DO RIO 
PARANAPANEMA 4

BACIA DO RIO 
PARANÁ 1

BACIA DO RIO 
PARANÁ 2

BACIA DO RIO 
PARANÁ 3

BACIA DO RIO 
PIQUIRI

BACIA DO RIO 
PIRAPÓ

BACIA DO RIO 
RIBEIRA

BACIA DO RIO 
TIBAGI

Os comitês paranaenses se en-
contram em diferentes níveis 
de desenvolvimento, porque 
foram criados em momentos 
distintos e apresentam caracte-
rísticas peculiares. “Atualmente, 
dos 11 CBHs em funcionamen-
to no Paraná, cinco estão com 
seus Planos de Bacia aprova-
dos, três estão em análise/apro-
vação e três estão elaboran-
do os Termos de Referência”, 
explica o Engenheiro Civil 
José Luiz Scroccaro, diretor 
de Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos do IAT.
Os CBHs são entes do Sistema 
Nacional de Gestão dos 
Recursos Hídricos e constituem 

o “Parlamento das Águas”, es-
paço em que representantes 
da comunidade de uma bacia 
hidrográfica discutem e delibe-
ram a respeito da gestão dos 
recursos hídricos compartilhan-
do responsabilidades de gestão 
com o poder público, segundo 
definição da Agência Nacional 
de Águas (ANA). Em resumo, é 
o fórum em que um grupo de 
pessoas, com diferentes visões 
e atuações, se reúne para dis-
cutir sobre um interesse comum 
– o uso d’água na bacia.
Luiz Guilherme Grein Vieira, 
Engenheiro Ambiental , 
presidente da Associação 
Paranaense dos Engenheiros 

Ambientais (APEAM), explica 
que os CBHs são constituídos, 
geralmente, em meio a algu-
ma crise. “Quando temos um 
problema como um período 
de estiagem, por exemplo, é 
provocada a criação de um co-
mitê. É um processo que pode 
ser moroso. No Brasil, 18 esta-
dos, entre eles o Paraná, aderi-
ram ao Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas 
(Procomitês) que objetiva 
contribuir para a consolidação 
dos colegiados como espaços 
efetivos de implementação da 
Política de Recursos Hídricos”, 
conta. O Crea-PR tem diversos 

representantes que participam 
ativamente dos CBHs.
“Houve um grande avanço 
nos últimos anos que é muito 
importante, pois é a partir do 
estabelecimento deste cole-
giado que se inicia o processo 
de elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos e enquadra-
mento dos corpos de água em 
classes para que se proceda, 
posteriormente, a instituição 
da cobrança pelo uso dos re-
cursos hídricos”, evidencia a 
Engenheira Ambiental Julia 
Bianek. Ela fez Residência 
Técnica no IAT e atualmente 
trabalha na RHA Engenharia 
e Consultoria, atuando na co-

ordenação e elaboração de 
Planos de Recursos Hídricos. 
Bruno Tonel concorda e ressalta 
que é preciso dar atenção para 
a importância de os CBHs im-
plementarem os planos diretores 
e cumprirem suas metas. “Por 
meio da gestão compartilhada 
e participação de todos os se-
tores da sociedade ”, salienta 
o Engenheiro Ambiental, ex-
-gerente de Gestão de Bacias 
Hidrográficas do IAT e também 
conselheiro e diretor do Crea-PR.

GESTÃO 
Com a incorporação do 
Instituto de Terras, Cartografia 
e Geologia do Paraná (ITCG), 

e do Instituto das Águas do 
Paraná (AGUASPARANÁ), pelo 
Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), ocorreu a transferência 
das atribuições dessas entida-
des à autarquia IAP, passando 
a se denominar Instituto Água e 
Terra (IAT).
“A partir deste momento, o 
IAT se torna o órgão executivo 
gestor do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SEGRH/PR), exercen-
do suas atribuições por meio 
de suas diretorias, dando um 
maior enfoque à Diretoria 
de Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos (DISAR) e a 
Diretoria de Licenciamento e 

Piraquara na Região Metropolitana de Curitiba
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apenas seis contam com pla-
nos aprovados. E destes, ape-
nas um, o Comitê das Bacias 
do Alto Iguaçu e Afluentes do 
Alto Ribeira (COALIAR), aplica 
cobrança pelo uso da água, 
conforme instituído na Política 
Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos (Lei 
9433/97).
“O principal benefício dos 
Planos Diretores de Recursos 
Hídricos é poder, na abran-
gência da bacia hidrográfica, 
ter um diagnóstico, verificar 
os diversos interesses e definir 
hierarquia dos usos com prio-
ridades. Claro, a partir do que 
entendemos ser uma gestão 
participativa, ou seja, todas as 
partes envolvidas nos CBHs 
contribuindo com seu conheci-
mento e sua expertise”, ressal-
ta o presidente Ricardo Rocha. 
“O plano traz uma visão holís-
tica não só dos recursos hídri-
cos, mas também dos meios 
biótico, físico e socioeconô-
mico. Assim, permite delinear 
cenários futuros e criar estra-
tégias para o gerenciamento 
dos recursos hídricos na bacia 
em curto médio e longo pra-
zo”, comenta a Engenheira 
Ambiental Julia Bianek.

Para auxiliar os CBHs o IAT 
está trabalhando na elabora-
ção de uma minuta de Termo 
de Referência base, que servirá 
para nortear os termos de refe-

rência dos comitês para a con-
tratação e elaboração de um 
plano de bacia que tem previ-
são de cenários para 30 anos. 
“Este documento que será pro-
posto, deverá ser mais apro-
priado à situação e a realidade 
de cada região e será utilizado 
para a contratação e finaliza-
ção dos Planos de Bacias fal-
tantes com previsão até 2024”, 
antecipa Scroccaro, diretor 
de Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos do IAT.

Outorga (DILIO), que desem-
penham ações fundamentais 
para conservar a qualidade dos 
nossos recursos, garantindo 
o selo de Sustentabilidade ao 
Estado”, explica o Engenheiro 
Civil José Luiz Scroccaro, dire-
tor de Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos do IAT.
Segundo ele, o órgão tem 
como um dos principais me-
canismos, a gestão das uni-
dades hidrográficas e a im-
plementação dos CBHs. “O 
décimo segundo CBH está à 
espera do decreto de criação 
para sua consolidação. Tendo 
o IAT, por meio da DISAR, a 
competência de Agência de 
Água do Estado, perante aos 
CBHs atuando como Secretaria 
Executiva, dando suporte ad-
ministrativo, técnico e financei-
ro para o avanço dos comitês. 
Também tem a atribuição de 
propor aos comitês, viabilizar 
e acompanhar a implementa-
ção dos seis instrumentos de 
gestão de recursos hídricos, 
previstos na legislação federal 
e estadual”, informa.

PLANOS DIRETORES
Os Planos Diretores de Recursos 
Hídricos são documentos que 
definem a agenda dos recursos 
hídricos de uma região, incluin-
do informações sobre ações de 
gestão, projetos, obras e inves-
timentos prioritários. Dos 11, 
em breve 12 CBHs do Paraná, 

“Houve um avanço nos últimos anos nos CBHs que é 
importante, pois é a partir do estabelecimento deste 
cole giado que se inicia o processo de elaboração 
dos Planos de Recursos Hídricos e enquadra mento 
dos corpos de água em classes para que se proceda, 
posteriormente, a instituição da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos,”- Eng. Amb. Julia Bianek

Assista a um 
vídeo sobre o 

funcionamento das 
bacias

Conheça a Política 
Nacional de 

Recursos Hídricos 

Veja a Política 
Estadual de 

Recursos Hídricos

Saiba mais sobre os 
Comitês de Bacia do 

Paraná

Conheça ações da 
Sanepar na Bacia do 

Piquiri e Ivaí e do 
Alto IguaçuBacia do Paranapanema
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SANEPAR 
Companhia de saneamento participa como um dos usuários, aplica 
planos de conservação e paga outorga
A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é responsável pela prestação de serviços de 
saneamento básico a 345 cidades paranaenses e, portanto, membro importante dos CBHs, já que 
utiliza águas das bacias para o abastecimento e despejo de carga. “Participamos praticamente de 
todos os comitês e estamos ampliando a nossa participação porque além de discutir o uso da 
bacia naqueles trechos onde existem mananciais é nossa prioridade a conservação e recupera-
ção destas áreas para ter qualidade do recurso hídrico”, informa o Oceanógrafo e Geólogo Julio 
Gonchorosky, diretor de Meio e Ambiente e Ação Social da Sanepar.
Pelo uso da água para captação e diluição, a Companhia vai pagar este ano, referente a 2021, qua-
tro milhões de reais ao Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira (COALIAR), 
único que aplica cobrança pelo uso da água. 
A Sanepar com o Plano de Segurança da Água (PSA) e investimento em infraestrutura pretende 
aumentar a resiliência da Companhia frente a eventos climáticos como a falta de chuvas observada 
recentemente. “É importante frisar que a estiagem que tivemos nos três anos passados foi muito 
além da normalidade e mesmo com todas as estratégias continuaríamos tendo rodízio e tendo 
dificuldades. Mas se tivermos mananciais e florestas bem preservadas mesmo com a estiagem 
teremos pouco mais de água e água de qualidade”, explica Gonchorosky.

CONSERVAÇÃO
Desde 2019 a Sanepar está implantando o Plano de Segurança da Água (PSA) e um dos pilares é 
a conservação para garantir qualidade e quantidade de água nas bacias. O Fundo Azul é um dos 
recursos utilizados. “Por meio dele fazemos trabalhos em parceria com as prefeituras, cooperativas 
e proprietários para conservação de áreas, principalmente de APPs, que estão dentro de bacias de 
manancial”, frisa a Geóloga Ester Amélia Assis Mendes, gerente de Recursos Hídricos da Sanepar.
Como exemplo ela cita a parceria com a Frísia Cooperativa Agroindustrial e com bovinocultores 
das cidades de Castro, Piraí do Sul e Carambeí, que reduziu o aporte de matéria orgânica nos 
mananciais com adequação e isolamento das esterqueiras, melhorando a bacia.
Outro projeto citado é o pagamento por serviços ambientais nos reservatórios Piraquara I e 
Miringuava. Trata-se de uma compensação para os proprietários que tenham áreas conservadas 
na bacia. Isso é feito em parceria com as prefeituras. “O grande mote da Sanepar é no sentido de 
incentivo à recuperação e sensibilização dos principais atores da bacia hidrográfica”, aponta Ester.

DESAFIOS E OS 
PROFISSIONAIS DO SISTEMA
CBHs enfrentam dificuldades na efetiva implementação 
dos instrumentos de gestão 

Entre os desafios que os CBHs enfrentam para se tornarem mais atuantes, está 
a gestão de conflitos pelo uso da água e a implementação de todos os instru-
mentos de gestão dos recursos hídricos. “Também representam desafios as 
capacitações dos representantes, a complexidade da gestão, a integração com 
as universidades para expandir sua atuação nos estudos das bacias e a baixa 
motivação e participação dos membros nas reuniões”, destaca Scroccaro, do IAT.
E é na participação que os profissionais do Sistema Confea/Crea têm a contri-
buir. “Muitos profissionais já participam seja nos CBHs ou nas empresas públicas, 
privadas ou do terceiro setor ligadas à questão hídrica. Também participam por 
intermédio das entidades de classe que conhecem suas regiões e contribuem 
com conhecimentos técnicos”, lembra o presidente Ricardo Rocha. 
O Engenheiro Ambiental Bruno Tonel vivenciou a carência de informações téc-
nicas na prática. “Quando eu estava na gerência de bacias eu vi que existe uma 
falta grande de técnicos que entendem da área de meio ambiente e recursos 
hídricos nos comitês. Visto que os temas discutidos nos CBHs, como enquadra-
mento dos corpos hídricos, outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
entre outros, são complexos e demandam membros com conhecimento téc-
nico sobre o assunto. Acredito que a contribuição dos profissionais do Sistema 
e das entidades possa se dar no sentido de contribuir com as análises técnicas, 
tomadas de decisão e gestão dos CBHs, melhorando a qualidade e eficácia 
dessas atividades.”

IMPACTOS AMBIENTAIS 
Boa gestão pode minimizar problemas com secas e enchentes 

“Uma boa gestão das bacias pode reduzir ou até mitigar impactos como secas e enchentes. Os planos podem 
apresentar medidas que devem ser tomadas para, se não evitar, pelo menos reduzir os problemas. Isso se 
dará com a tomada de decisões no tempo adequado e terá impacto até nos custos, reduzindo medidas 
urgentes como, por exemplo, a escassez hídrica recente onde foi necessário implantar o rodízio e buscar 
água em locais não usuais e até fazer chover artificialmente. São medidas que geram um curso elevado 
para a sociedade”, explica Rocha. 
Para Julia Bianek a situação de estiagem enfrentada no Paraná trouxe ensinamentos. “Mesmo existindo um 
planejamento da operação dos mananciais de abastecimento, houve a necessidade de racionalização isso 
demonstrou que, além de olhar para o planejamento, torna-se cada vez mais necessário trabalhar com 
gestão de risco, considerando percentuais cada vez menores, a fim de se minimizar os impactos causados 
por eventos extremos”.
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RESIDÊNCIA TÉCNICA PERMITE 
VIVENCIAR TEORIA APRENDIDA SOB 
SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS 
GABARITADOS

A PROFISSÃO
NA PRÁTICA

“A experiência adquirida du-
rante a Residência Técnica 
foi um divisor de águas em 
minha vida profissional, já 
que, até então, eu enfrentava 
dificuldades para me inserir 
no mercado de trabalho do 
setor privado. Ao longo dos 
dois anos de projeto adquiri 
um vasto conhecimento, não 
só no âmbito profissional, 
como para a vida também. 
Além de conhecer melhor 
o mecanismo de trabalho 
dentro do órgão ambiental, 
consegui incrementar vários 
atributos técnicos pessoais, 
por conta da multifinalida-
de na realização de tarefas, 
como a comunicação com o 
produtor rural e com perso-
nagens públicos”.
O depoimento é do 

Engenheiro Florestal Yuri 
Guimarães Vieira Coelho, 
que participou do Programa 
de Residência Técnica 
(Restec) em Engenharia 
e Gestão Ambiental, no 
Instituto Água e Terra 
(IAT), em Toledo, entre 
2018 e 2020, e atualmente 
é empresário.
Matheus Eduardo Heberle 
Nichetti ,  Engenheiro 
Florestal, também já partici-
pou da Residência Técnica 
no IAT. Ele atuou em vários 
setores como Fiscalização 
Florestal, análise e licen-
ciamentos florestais e am-
bientais. “Trabalhar com os 
experientes técnicos opor-
tunizou meu crescimen-
to profissional e ampliou 
minha visão sistêmica em 

relação às análises dos pro-
cedimentos de licenciamento 
ambiental”, resume.
Para ele, passado um tempo 
da experiência veio a “con-
vicção de que as orientações 
compartilhadas se tornaram 
ferramentas fundamentais no 
exercício diário dos diferen-
tes tipos de licenciamentos 
ambientais que trabalho.” 
Após a experiência, Nichetti 
atuou como profissional au-
tônomo dedicando-se à 
elaboração de projetos li-
gados à área ambiental e 
florestal, e agora é técnico 
na Prefeitura Municipal de 
Pato Branco, na Secretaria 
de Meio Ambiente, chefian-
do a Divisão de Arborização 
Urbana e Controle Sanitário.”, 
resume.

Foto meramente ilustrativa
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Ambos participaram do 
Programa de Residência 
Técnica (Restec) do Governo 
do Paraná, que é coordena-
do pela Superintendência 
de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Seti), por 
meio da Coordenadoria de 
Ensino Superior (CES), e de-
senvolvido em parceria com 
as Universidades Estaduais 
do Paraná e os órgãos e au-
tarquias da Administração 
Direta. Foi instituído pela Lei 
nº. 20.086/2019 (leia mais no 
box).
Os profissionais foram alu-
nos do Engenheiro Florestal 
e Professor da Universidade 
Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), Campus Dois 
Vizinhos, Eleandro José Brun, 
Conselheiro do Crea-PR que, 
vendo os bons resultados des-
te tipo de iniciativa participou 
também do Edital de seleção 
de projetos de residência pro-
fissional agrícola do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). 
“Foi interessante pelo fato de 
ter sido a primeira, para mim, 
e também uma das primeiras 
iniciativas brasileiras na área 
de Engenharia Florestal que 
se tem notícia. O projeto foi 
aprovado inicialmente duran-
te a pandemia, fato que fez 
com que muitos coordena-

dores de outros projetos de-
sistissem de sua execução”, 
conta o professor.
Segundo ele, após a aprova-
ção, foi formalizado convê-
nio entre a universidade e o 
MAPA, por meio da Secretaria 
de Agricultura Familiar (SAF) 
do MAPA, envolvendo tam-
bém a FUNTEF (Fundação de 
Apoio à UTPFR). Após todos 
os processos formais, a sele-
ção dos residentes foi iniciada.
“A seleção tem ocorrido de 
forma tranquila, porém, a pro-
cura pelas vagas fica aquém 
do esperado, em função, prin-
cipalmente, do momento que 
vive o setor florestal como um 
todo, com significativa dispo-
nibilidade de vagas para em-
pregos com salário superior 
ao valor da bolsa oferecida. 
Mesmo assim, das oito vagas 
disponibilizadas, seis já foram 
preenchidas e os residentes 
selecionados iniciaram suas 
atividades no mês de outu-
bro de 2022. As duas vagas 
ainda remanescentes devem 
ser preenchidas em novo edi-
tal entre os meses de outubro 
e novembro”, ressalta Brun.
No Programa de Residência 
Profissional Agrícola do 
MAPA os estudantes re-
cebem bolsa de R$ 1.200 
mensais, além de apoio das 
empresas com alimenta-

ção, hospedagem e trans-
porte. As atuais empresas 
parceiras do projeto são a 
Remasa Reflorestadora S.A. 
(Bituruna), a Florestal Ouro 
Verde (Toledo), a Neofloresta 
Serviços Ecossistêmicos (Dois 
Vizinhos) e a Ouro Verde 
Engenharia e Topografia 
(Dois Vizinhos).
Segundo Brun, é importante 
que mais editais surjam. “Os 
editais de apoio à residên-
cia profissional por órgãos 
públicos e por empresas re-
forçam a integração entre as 
universidades, empresas e 
oportunizam a inserção de 
jovens profissionais no mer-
cado de trabalho”.

Acesse a 
página da 

Seti

Escute o áudio 
do Engenheiro 

Florestal e 
Professor da UTFPR, 

Eleandro José 
Brun, Conselheiro 
do Crea-PR, sobre 
o bom momento 

do mercado 
de Engenharia 

Florestal

BENEFÍCIOS DA 
RESIDÊNCIA TÉCNICA 
AOS PARTICIPANTES
Aplicação prática e direcionada dos conhecimentos 
profissionais técnico-científicos adquiridos na universidade;
Desenvolvimento das habilidades emocionais (soft skills) 
em harmonia com equipes de chefias, colegas e colabora-
dores, além da interação com a sociedade;
Complementar os conhecimentos universitários;
Participar do relacionamento universidade e empresa;
Possibilidade de contratação efetiva do residente 
para o  quadro efetivo das empresas.

(Fonte: Engenheiro Florestal Eleandro José Brun)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Restec apresenta oportunidades, inclusive específicas para engenheiros e arquitetos

O Programa de Residência Técnica (Restec) do Governo do Paraná é coordenado pela Superintendência 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), por meio da Coordenadoria de Ensino Superior (CES), 
e desenvolvido em parceria com as Universidades Estaduais do Paraná e os órgãos e autarquias da 
Administração Direta. Foi instituído pela Lei n.º 20.086/2019, que revogou uma Lei anterior (Lei n.º 
16.020/2008) que já previa a Residência Técnica no Paraná.
“De 2019 para cá já formou 2,5 mil bolsistas com investimentos de R$ 130 milhões. São estudantes que 
recebem formação para atuação no serviço público”, explica o Superintendente de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, mestre em Educação e doutor em História.
Dentro da iniciativa existe a Residência Técnica em Projetos e Obras Públicas (Restec POP), com 
ênfase em edificações e em infraestrutura viária de transportes, específico para recém-formados em 
Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo.  
“O objetivo da residência é fomentar o aprimoramento profissional e contribuir para a promoção de 
serviços públicos mais eficientes, proporcionando tecnologia e inovação nos segmentos atendidos, 
além do aperfeiçoamento contínuo nas áreas de edificações e infraestrutura viária de transportes”, 
afirma a coordenadora-geral do programa na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Engenheira 
Civil Gabriela Mazureki Campos Bahniuk. 
“E os residentes têm oportunidade de entender o funcionamento da administração pública, todos os 
desafios e responsabilidades inerentes ao trabalho, incluindo as que se referem a inovações”, ressalta.
A Restec é direcionada a profissionais graduados nos últimos três anos. Os residentes recebem bolsa 
mensal no valor de R$ 1,9 mil, mais auxílio-transporte. Para acompanhar o lançamento desses editais de 
residência (que podem acontecer em diversas áreas), os profissionais devem acompanhar o site da Seti.
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INTERVENÇÕES COMO A ENGORDA DA 
FAIXA DE AREIA JÁ CONCLUÍDA VISAM 
RECUPERAR DANOS, OBRAS SEGUEM 
EM RITMO ACELERADO

NOVA ORLA
DE MATINHOS

Recentemente concluída, a 
engorda da faixa de areia (eta-
pa de dragagem) da orla de 
Matinhos é a obra de interven-
ção que mais chama atenção 
da população. Foram repostos 
três milhões de metros cúbicos 
de areia em uma extensão de 
6,3 quilômetros - do Canal da 
Avenida Paraná ao Balneário 
Flórida. “Essa fase do projeto 
foi concluída antes do tempo 
previsto, em menos de quatro 
meses”, comemora o Geólogo 
Everton Souza, secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo (Sedest).
Mas esta é apenas uma das in-
tervenções previstas no plano de 
Obras de Recuperação da Orla 
de Matinhos. O objetivo, segun-
do o secretário, é recuperar os 
impactos causados pela erosão 
marinha e minimizar os efeitos 
das cheias e alagamentos, além 
de revitalizar a infraestrutura.
“A combinação do desequilíbrio 
de sedimentos, ocupações mal 

planejadas e ressacas vêm des-
truindo e comprometendo boa 
parte da infraestrutura urbana, 
turística e de lazer no municí-
pio. Para minimizar esses im-
pactos, estão sendo investidos 
R$ 314,9 milhões em todas as 
intervenções na orla - do Canal 
da Avenida Paraná ao Balneário 
Flórida -, além do trecho de 1,4 
quilômetros em que estão pre-
vistos adequações e reparos dos 
taludes - do Canal da Avenida 
Paraná ao Morro do Boi”, deta-
lha Souza.
Segundo ele, ao todo, além da 
engorda, serão feitas obras de 
macro e microdrenagem; revita-
lização urbanística com pistas de 
caminhadas, ciclovias, acessibili-
dade, replantio de restinga nativa, 
plantio de árvores nativas, entre 
outras melhorias. Também será 
construído um espigão na Praia 
Brava; dois pontos de terra pro-
jetados para o mar – headlands 
- em Balneário Riviera e Balneário 
Flórida; e dois guias-correntes no 

Canal da Avenida Paraná e Canal 
do Rio Matinhos.
“As intervenções tiveram início 
em março deste ano e devem ser 
finalizadas em 32 meses. A pri-
meira fase, da engorda, já foi fina-
lizada com a draga Galileo Galilei. 
Agora, os trabalhos seguem em 
outras frentes e na estabilização 
da areia”, descreve o secretário.
Entre os desafios, Souza cita os fe-
nômenos meteorológicos. “Não 
tem como evitar que aconteçam. 
Um exemplo foi o último ciclone 
registrado no Litoral. São fenôme-
nos imprevisíveis no que tange o 
seu grau de força”, afirma.
O projeto foi desenvolvido pelo 
Instituto Água e Terra (IAT) e 
analisado pela equipe mul-
tidisciplinar da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), por 
meio do Instituto Tecnológico 
de Transportes e Infraestrutura, 
e é executado pelo Consórcio 
Sambaqui, vencedor da licitação. 
As obras são fiscalizadas e acom-
panhadas pelo IAT.

“As intervenções tiveram início em março deste ano e 
devem ser finalizadas em 32 meses. A primeira fase, da 
engorda, já foi finalizada com a draga Galileo Galilei. 
Agora, os trabalhos seguem em outras frentes e na 
estabilização da areia" - Geólogo Everton Souza

Obra de engorda da Orla de Matinhos

 A
le

ss
an

dr
o 

Vi
ei

ra
 - 

IA
T



SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO /22CREA-PR ed. 106

40 41

NÚMEROS INTERESSANTES
ENGORDA

6,3 quilômetros de recuperação da orla e 3 milhões de metros cúbicos de areia depositados – o 
equivalente a 220 mil caminhões.
Guias-correntes do Canal da Avenida Paraná - Uma estrutura com 161 metros de comprimen-
to e outra com 207 metros (36 mil metros cúbicos de geotubo; 56 mil metros cúbicos de pedras 
e 12 mil metros cúbicos de concreto, além de 1298 tetrápodes utilizados). 
Guias-correntes do Canal do Rio Matinhos - Uma estrutura com 180 metros de comprimento e 
outra com 327 metros (42 mil metros cúbicos de geotubo; 44 mil metros cúbicos de pedras e 10 
mil metros cúbicos de concreto, além de 1700 tetrápodes utilizados).

ESPIGÃO

85 metros de comprimento; 7 mil metros cúbicos de geotubo, 13 mil metros cúbicos 
de pedra; 2 mil metros cúbicos de concreto e 477 tetrápodes utilizados.

Headland Balneário Riviera
120 metros de comprimento; 16 mil metros cúbicos de geotubo, 9 mil metros cúbicos 
de pedra; 6 mil metros cúbicos de concreto e 839 tetrápodes utilizados.

Headland Balneário Flórida
120 metros de comprimento; 16 mil metros cúbicos de geotubo, 9 mil metros cúbicos 
de pedra; 6 mil metros cúbicos de concreto e 839 tetrápodes utilizados.

STATUS DE CONCLUSÃO 
DAS OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO DA 
ORLA DE MATINHOS

55% do espigão, construído na Praia 
Grande, na altura do Pico de Matinhos, 
está concluído;

20% da construção dos guias-correntes 
em Caiobá estão concluídas. Esta obra 
integra o espigão permitindo um melhor 
escoamento final das águas do Canal 
da Avenida Paraná. No futuro, serão 
construídas guias-correntes também no 
Canal do Rio Matinhos;

500 metros já feitos de recomposição da 
restinga nativa.

ANÁLISE
O Engenheiro Civil e Ambiental e profes-
sor na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Eduardo Felga Gobbi, participou 
desde o início da discussão sobre o projeto 
para a engorda de Matinhos. Inclusive, 
o projeto foi citado como exemplo em 
sua tese de doutorado em 1997. “Desde 
então esta ideia foi amplamente debatida 
até se chegar ao atual status. É um projeto 
embasado, amadurecido e fundamenta-
do. Passou por todos os procedimentos 
legais de aprovação”, afirma.
Sobre as dúvidas que surgiram em rela-
ção aos degraus que apareceram na obra, 
Gobbi diz que esse é um processo natural 
que acontece nas praias, sejam elas com 
projetos de engorda ou não. “Quando te-
mos ondas mais agressivas, essas tendem 
a provocar a formação desses degraus. 
Como exemplo podemos citar os degraus 
que se formaram recentemente nas praias 
do Estaleirinho (SC) e do Arpoador (RJ), em 
praias que não foram engordadas. Claro, 
que onde foi feita a obra da engorda a 
areia é mais nova e mais suscetível a este 
processo. Também é importante destacar 
que mudanças climáticas futuras deverão 
exigir um monitoramento permanente 
dessas praias”, explica.

TCE
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), 
está cumprindo seu papel e analisando o 
processo da Concorrência nº 2/2021 que 
tem como objeto a execução das obras de 
recuperação da orla de Matinhos. Foi so-
licitado ao IAT providências para garantir 
que os projetos executivos desenvolvidos 
concomitantemente às obras estejam tec-
nicamente fundamentados em informa-
ções suficientemente detalhadas, compa-
tíveis com a finalidade e o vulto da obra, 
assim como com a modalidade e o regime 
de execução adotados, em conformidade 
com a legislação vigente. A questão está 
em andamento e cabe recurso.

Assista a palestra do Engenheiro Civil e 
Ambiental e professor na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), Eduardo 
Felga Gobbi, sobre os degraus (cliffs).
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CONHECIMENTO SOBRE INTERNET DAS 
COISAS PODE SALVAR PROFISSIONAIS 
DE SE TORNAREM JURÁSSICOS DAS 
ENGENHARIAS, AGRONOMIA 
E GEOCIÊNCIAS

IoT É ESSENCIAL 
PARA O PROFISSIONAL 
DO FUTURO

Em algumas áreas não é 
mais possível imaginar a 
formação de profissionais 
que não entendam Internet 
das Coisas (IoT - Internet of 
Things). A ferramenta está 
incorporada ao dia a dia 
de áreas como Engenharia 
Mecatrônica, Elétrica, 
Computação e Biomédica. 
“Mas a IoT também é um co-
nhecimento essencial para 
quaisquer áreas”, afirma o 
Engenheiro Mecatrônico e 
professor da PUC-PR Ricardo 
Alexandre Diogo, conselhei-
ro do Crea-PR.

E ele exemplifica: “na Enge-
nharia Civil, conceber e pro-
jetar edificações inteligentes 
é requisito. A infraestrutura 
das cidades também neces-
sita de IoT e a conectividade 
torna-se essencial para moni-
torar e coletar os dados so-
bre o uso da infraestrutura. 
Assim, pode-se extrair co-
nhecimento e propor novos 
negócios e serviços ou, ao 
menos, entender como tor-
nar as construções sustentá-
veis”, conta Diogo.
A IoT já está presente em 
várias aplicações. Como na 

Agronomia com sensores 
conectados para o campo 
e para a produção animal. 
Além disso, já se usa trato-
res-robôs, que são máquinas 
complexas e repletas de sen-
sores conectados. “Também 
nas Geociências que vão usu-
fruir ainda mais dos sensores 
cada vez mais poderosos e 
autônomos, levando a hi-
póteses e conclusões sobre 
rochas, atmosferas, oceanos, 
entre outros ainda mais exa-
tas”, diz o conselheiro.

Foto meramente ilustrativa
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Imagem ilustrativa

NO ENSINO
Como a IoT está em constante 
evolução é um desafio o en-
sino nas universidades e cur-
sos de extensão. “Nas áreas 
da Engenharia de Controle e 
Automação, Elétrica e simila-
res, disciplinas ou trilhas de 
aprendizagem já estão pre-
sentes nas matrizes curricula-
res. Outras formas de atuali-
zação que observamos estão 
sendo oferecidas em cursos 
de extensão e/ou especiali-
zação”, avalia o Engenheiro 
Mecatrônico.
Outro desafio são as inúme-
ras formas de aplicação. “As 
propostas educacionais nunca 
irão conseguir cobrir todo o 
conhecimento existente den-
tro do tempo regulamentado 
de formação. As Instituições 
de Ensino e escolas precisam 
buscar metodologias de en-
sino-aprendizagem que auxi-
liem os futuros profissionais a 
pesquisar, encontrar, aplicar, 
modificar e disseminar o co-
nhecimento sobre IoT. Ainda, 
além de obter o conhecimen-
to sobre IoT, o estudante pre-
cisa saber como aplicá-lo em 
situações reais de engenharia, 
com contexto. Isso acelera o 
seu processo de formação e 
permite que o processo de 
atualização seja autônomo”, 
justifica.

5G VAI APRIMORAR 
AS REDES MÓVEIS 
DE IOT
Aumento da velocidade proporcionará 
benefícios aos sensores de IoT

“Cada vez mais as tecnologias conecta-
das se tornarão onipresentes. As pes-
soas passaram a não perceber mais a 
presença das tecnologias no seu dia a 
dia”, prevê o Engenheiro Mecatrônico e 
professor da PUC-PR Ricardo Alexandre 
Diogo, conselheiro do Crea-PR.

Os avanços com a chegada do 5G serão 
em conectividade em tempo real, por 
meio da alta velocidade (aproximada-
mente 10x maior que o 4G), baixa latên-
cia e capacidade massiva de conexões 
simultâneas. Drones se beneficiam para 
a logística, o trânsito de cidades pode 
ser monitorado em tempo real. A rea-
lidade aumentada e mista acontecerá 
também em tempo real. 

FIQUE DE OLHO NOS PRINCIPAIS 
AVANÇOS DA IOT

Edge computing (computação de borda) - o casamento da microeletrônica com a nano-
tecnologia tem permitido que dispositivos cada vez menores processem e armazenem 
dados localmente. Com sensores IoT cada vez mais poderosos, por meio de adoção de 
técnicas de Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina, a computação de borda 
tem avançado a passos largos. Uma vantagem dela é reduzir a quantidade de dados que 
sobem para a nuvem, uma vez que os dados são processados localmente no sensor IoT;
Relacionamento das empresas com seus clientes - as lojas passam a se tornar conectadas 
e mais inteligentes. Com sensores conectados nos negócios de vendas, empresários po-
derão extrair conhecimento escondido nas vendas e passar a oferecer novos produtos e 
serviços. Pode se dizer que são lojas inteligentes;
Indústria de processos e de manufatura - os sensores tradicionais passam a dar lugar a 
sensores conectados e inteligente, extraindo dados e conhecimento sobre o dia-a-dia 
da produção. Assim, há possibilidade de aumentar a produtividade e reduzir gastos com 
manutenção, já que a manutenção preditiva se torna uma realidade; 
Área da Saúde - sensores vestíveis (wearables) ou implantes (insideables) contém sensores 
que podem medir parâmetros do corpo humano e informar em tempo real a condição de 
saúde de uma pessoa ou apenas gerenciar a rotina de exercícios, alimentação e saúde. A 
tecnologia avança também para a dispensação de medicamentos de forma mais precisa 
e econômica;
 Cidades Inteligentes - sensores conectados começam a ser notados em sistemas de trân-
sito, energia, saneamento e outros.
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VITRINE 
DE ARTIGOS
PRODUÇÕES TÉCNICAS E 
CIENTÍFICAS CONTAM COM 
PUBLICAÇÃO PRÓPRIA DE FÁCIL 
ACESSO E GRATUITA QUE JÁ TEM 
MAIS DE UM MILHÃO DE ACESSOS
A Revista Técnico-Científica 
teve sua 1º Edição em 2013. 
Atualmente ela pode ser 
acessada pelo site do Crea-
PR, no menu Instituições de 
Ensino – Portal da Educação. 
De acesso virtual, a revista 
já conta com 1,2 milhões de 
acessos nos artigos científi-
cos e técnicos publicados.
“A publicação tem extrema 
relevância na disseminação 
do conhecimento científi-
co produzido nas áreas das 
Engenharias, Agronomia, 
Geociências e Meteorologia, 
possibilitando maior visibili-
dade aos avanços científicos 
e tecnológicos observados 
nas referidas áreas e auxi-
liando no desenvolvimento 

sustentável da sociedade”, 
avalia o gerente de Relações 
Institucionais do Crea-PR, 
Claudemir Marcos Prattes. 
Para a editora científica da 
revista, Engenheira Civil 
Gabriela Mazureki Campos 
Bahniuk, “é uma excelente 
forma de disseminar o co-
nhecimento produzido pe-
los profissionais das áreas 
afetas ao Sistema Confea/
Crea. Na publicação podem 
ser conferidos artigos de 
qualidade e que tratam de 
avanços científicos tecnológi-
cos que estão acontecendo 
nas áreas tecnológicas. E a 
publicação oportuniza que 
as pessoas tenham acesso a 
essas informações.”

A revista conta com três edi-
ções por ano, mas podem ser 
mais a critério da Comissão 
Editorial. Cada edição tem um 
mínimo de 12 artigos. Desde 
o lançamento em 2013, fo-
ram lançadas 28 edições da 
revista. “Também existe a 
possibilidade de fazer edições 
especiais. A mais recente foi 
um compilado dos melhores 
Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs), com 22 arti-
gos”, evidencia Gabriela. 

CONDIÇÕES PARA 
SUBMISSÃO DE 
ARTIGOS 
>> Para submeter um artigo, deve-se acessar o Portal da 
Educação do Crea-PR, e na área de Produtos e Serviços, 
acessar o link “Revista Técnico-Científica”. Posteriormen-
te, fazer o login pelo menu “acesso” ou realizar o cadastro;
>> A contribuição deve ser original e inédita, e não es-
tar sendo avaliada para publicação por outra revista; caso 
contrário, deve-se justificar em "comentários ao editor";
>> A submissão dos artigos é preferencial aos profissio-
nais registrados no Sistema Confea/Crea, e em condições 
especiais, a critério da Comissão Editorial, será permitida 
a publicação por profissionais não registrados;
>> O arquivo da submissão está em formato Microsoft 
Word e tem tamanho máximo de 10M;
>> URLs para as referências devem ser informadas quan-
do possível;
>> O texto segue os padrões de estilo e requisitos biblio-
gráficos descritos em Diretrizes para Autores, na página 
“Sobre a Revista”.

Foto meramente ilustrativa

Acesse a página 
da Revista 
Técnico-Científica

Confira a última 
edição recém-
lançada com os 
melhores TCCs
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CURSOS
ON-L INE
DO
CREA -PR

VA L E M  M U I T O ,

N Ã O  C U S T A M  N A D A .

Através da plataforma PRO-CREA você tem acesso a cursos on-line
gratuitos desenvolvidos pelo CREA-PR em parceria com entidades
de classe e outros convênios.  Uma ótima oportunidade de
aprimorar ou atualizar seus conhecimentos em sua área
pro�ssional e avançar na sua carreira.

CONHEÇA NOSSOS CURSOS 
PELO SITE OU ACESSE O QR CODE moodle.crea-pr.org.br


