
NESTA EDIÇÃO:
Para os acadêmicos da UTFPR o tão
esperado retorno às aulas presenciais
acontece em março de 2022,
acompanhado de uma nova realidade
pós pandemia. Por esse motivo, é
essencial ficar por dentro de muitas
informações sobre o meio acadêmico,
pois estas irão te auxiliar na adaptação
da nova rotina de estudante.
 Em função disso o PET Engenharia
Florestal preparou esta edição mais que
especial, recheada com dicas e cuidados
na prevenção da COVID19, com um
intensivão de novidades sobre a
universidade, moradia e transporte em
Dois Vizinhos para calouros e veteranos
da Engenharia Florestal em 2022. Sem
mais enrosco, aperte o cinto e venha
com o Pet que é sucesso.

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS: CUIDADOS NECESSÁRIOS E
GUIA DE SOBREVIVÊNCIA AOS CALOUROS 

Programa de Educação Tutorial - Engenharia Florestal

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Dois Vizinhos
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   É muito importante tomarmos
cuidados extras na nossa rotina
acadêmica para prevenção do COVID-19.
Primeiramente, certificar-se de que a sua
vacinação está em dia; pois haverá
exigência do comprovante de vacinação
para acesso às dependências da UTFPR, o
mesmo já pode ser postado no Portal do
aluno, então, procure o posto de saúde
mais próximo e garanta sua dose. 
Tome sua dose de reforço na unidade de
Pronto Atendimento Sagrada Família:

7:30 as 11:00 
13:00 as 16:00 

Tenha em mãos documento de
identificação.

         Outro cuidado muito importante é o
distanciamento entre pessoas, sabemos
que a saudade é grande e a vontade é
correr pro abraço, mas vale lembrar da
prevenção do vírus e a luta de toda a
equipe da UTFPR para nos manter em
segurança, então mantenha distância de
aglomerações, use máscara sempre e
higienize suas mãos com álcool. 
   A UTFPR não disponibiliza copos
descartáveis no campus, nem mesmo no
RU, essa causa é sustentável, mas se
acentua com a pandemia, portanto, leve
seu próprio recipiente (caneca ou
garrafa) e não compartilhe.
     Vamos juntos colaborar para que
nosso retorno seja o mais seguro possível,
e o semestre seja recheado de notícias
boas para todos.
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CUIDADOS COM O COVID NO RETORNO
PRESENCIAL

Aos Calouros: Boas Vindas!

  As perguntas são muitas, e a
expectativa é enorme, o PET
Engenharia Florestal não poderia deixar
de se preocupar com os novos
floresteiros que estão chegando agora
na universidade. 
 Queremos parabenizá-los por
chegarem até aqui, sabemos que o
início da graduação é uma fase muito
dinâmica, ainda mais em tempos
complicados como o que vivemos no
momento.
    Porém não há nada que uma boa
conversa com veteranos não resolva,
afinal, eles são a experiência em pessoa
em assuntos universitários. Contem
com os alunos do PET EF, Empresa
Júnior UTFlorestal e Centro Acadêmico
de Engenharia Florestal que não
mediremos esforços para ajudar vocês.
Se bateu a dúvida, não tenha medo de
perguntar, para toda pergunta nós
vamos procurar uma resposta.  
    Mas antes de iniciarmos com as dicas,
vamos contar um pouco sobre a
segunda casa de vocês de agora em
diante, a UTFPR-DV!

História da UTFPR
 Essa querida instituição antes de ser um
campus universitário, já foi sede da Escola
Agrotécnica Federal, da UNED-DV, do
CEFET-PR e, por fim, em 2005, passou a
ser, definitivamente, a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. 



  No ano de 2020, o campus completou
15 anos e em comemoração à data, um
livro com a história e as vivências dos
envolvidos foi publicado, você pode
conferir esta obra completa aqui e
conhecer ainda mais sobre a UTFPR-
DV.
 Agora que vocês já conhecem a
história da nossa querida universidade
vamos entender como ela funciona; na
cidade de Curitiba, está localizada a
Reitoria da universidade, lá se
concentram os gabinetes do reitor e do
vice, assessorias, pró reitorias e
diretorias de gestão.
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      Além dos conselhos, sendo o principal
o COUNI (Conselho Universitário),
presidido pelo Reitor da instituição; além
disso, cada campi conta com uma
diretoria geral, diretorias específicas,
coordenadorias e assessorias. Muita coisa,
né?!
    Para facilitar, fizemos um mapa para
vocês encontrarem com facilidade tudo o
que precisarem nestes primeiros dias e,
logo abaixo, separamos as principais siglas
que vocês utilizarão ao longo da vida
acadêmica:

Fonte: FIANCO, 2022 

Setores - Siglas importantes  Também chamado de Secretaria
Acadêmica, é o local onde se obtém
informações sobre matrícula, calendário,
regulamentações, entre outros. É neste
setor também que é confeccionado o RA
(Registro Acadêmico) ou crachá, será feito
já no primeiro dia de aula. 

COENF: Coordenação do Curso de
Engenharia Florestal, coenf-
dv@utfpr.edu.br. 
DERAC: Departamento de Registros
Acadêmicos (46) 3536 - 8911 / 8912.

http://www.utfpr.edu.br/noticias/dois-vizinhos/utfpr-dv-15-anos
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    Será praticamente a chave de cada um
para mover o seu bonde de universitário,
pois toda ou qualquer solicitação feita
por vocês dentro da universidade
necessitará apresentar seu Registro
Acadêmico, ou seja sua identificação
presente em seu crachá, o que comprova
que você faz parte e tem passe livre
dentro da Instituição.
NUAPE: Núcleo de Acompanhamento
Psicopedagógico e Assistência Estudantil
(46) 3536 - 8916 atua na prestação de
serviço de atendimento, orientações e
acompanhamento do estudante, visando
a adaptação acadêmica, permanência e
desempenho acadêmico.
RU: Restaurante Universitário (46) 3536 -
8432 presta serviços a toda comunidade
universitária, aos discentes, docentes e
técnicos administrativos, o valor do
almoço/jantar neste ano será de 3,50.  
DIRGRAD: Diretoria de Graduação e
Educação Profissional (46) 3536 - 8908 /
8219
DEBIB: Departamento de Biblioteca (46)
3536 - 8917 / 8918, dispõe de serviços e
produtos ofertados à comunidade
universitária, (cadastro na biblioteca,
atendimento online, empréstimo de
livros, entre outros materiais acadêmicos,
renovação online, digitalização de
documentos, salas de estudos etc). 
Vale lembrar: Os materiais emprestados
na biblioteca tem prazo de 15 dias para
devolução, ou podem ser renovados por
até 5 vezes, por uma semana. Em casos
que não houver devolução e/ou
renovação haverá multa no valor de R
$1,00/dia. O boleto de cobrança pode ser
impresso na própria biblioteca ou
retirado de forma online e pago no BB
(Banco do Brasil). 

   Também é possível utilizar os serviços
da Biblioteca de maneira remota, através
do Bibliotec, que é um ambiente digital
de busca integrada que possibilita
pesquisar e acessar em uma única
interface todo o acervo digital e o
catálogo do acervo físico, agilizando a sua
pesquisa.
DEPEC: Departamento de Estágios e
Cursos de Qualificação Profissional (46)
3536 - 8939.
CAEF: Centro Acadêmico de Engenharia
Florestal Prof° Sebastião do Amaral
Machado, é uma diretriz composta por
um grupo de alunos pertencentes
exclusivamente ao curso de Engenharia
Florestal e tem autonomia em trabalhar
legalmente dentro da universidade para
melhorias para os alunos, sendo a ponte
entre o público acadêmico e a
coordenação do curso, assim como a
direção geral.
EJ: A Empresa Júnior é uma Associação
Civil sem Fins Lucrativos, formada e
gerida por um grupo de alunos de
Engenharia Florestal, que recebe auxílio
de professores e da UTFPR para fomentar
conhecimento prático aos estudantes.
Este grupo atua na elaboração de
projetos e serviços voltados às mais
diversas áreas do curso, visando
contribuir para uma melhor formação e
capacitação dos acadêmicos.
PET - EF: Programa de Educação Tutorial
do Curso de Engenharia Florestal,
aqueles que vos escrevem, através deste
jornal, um grupo de alunos distribuídos
em diversos períodos do curso de
Engenharia Florestal, trabalhamos com a
tríade (ensino, pesquisa e extensão), a
qual vocês vão se familiarizar com o
tempo aqui dentro da universidade.
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 Nós do Pet EF estamos aqui de
prontidão para lhes informar e auxiliar
no que for preciso, principalmente nessa
fase inicial de ingresso de vocês dentro
da instituição.

insira seus dados e dentro de algumas
horas eles serão validados e você já
poderá usá-lo.
    Ainda no portal do aluno, na aba de
“Atualização cadastral” você pode
alterar o endereço de email em que
deseja receber as mensagens da
UTFPR.
    Outra ferramenta bastante utilizada
pelos professores é o MOODLE, que é
um ambiente virtual de aprendizagem,
nele, os alunos se cadastram nas
disciplinas que estão cursando e tem
acesso aos materiais (slides,
documentos, listas) disponibilizados
pelo professor. Mas fique atento, pois
cada professor decide qual ferramenta
utilizar, portanto, nos primeiros dias de
aula o seu professor lhe informará sobre
o cadastro, ou não, no moodle.
    Até aqui, já lhes informamos muitas
dicas, não é? 
   Mas não acabou, a UTFPR, oferece
ainda um amparo financeiro para os
alunos matriculados, segue com a
gente: 
  O Auxílio Estudantil oferece as
modalidades Moradia = 300,00, Básico=
200,00 e Alimentação, no valor de
100,00 disponíveis em crédito para
almoço e jantar no RU. 
    Para se inscrever no Auxílio Estudantil
você precisa ficar atento ao edital da
universidade, nele estão disponíveis as
datas e a documentação necessária
para comprovar sua renda e
necessidade do auxílio. 
Datas importantes:
Inscrição online no Portal do Aluno:
21/03 a 01/04 - calouros 1° chamada
02 a 13/05 - calouros 2° e 3° chamada

Fonte: PET EF, 2022

Orientações Gerais
   A partir de agora fique sempre atento
ao seu email cadastrado no momento da
matrícula, pois é por meio dele que a
universidade mantém contato com os
estudantes. Através deste caminho você
fica sabendo das datas de matrícula, dos
editais e regulamentos vigentes, dos
eventos que ocorrerão. Você também
pode criar o email institucional
(@utfpr.edu.br), o qual possibilita o
acesso a outras plataformas, de forma
gratuita. 
    Mas como faço para criar essa conta
de email? É fácil, olha só: 
    Entre no seu Portal do Aluno, com o
número do seu RA e senha, (que recebeu
no momento da matrícula) e acesse a
aba “E-Mail Institucional”, 

https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-selecao-do-auxilio-estudantil-2022
https://sistemas2.utfpr.edu.br/login?returnUrl=%2Fdpls%2Fsistema%2Faluno07%2Fmpmenu.inicio
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A Universidade Tecnológica Federal do
Paraná campus Dois Vizinhos dispõe de
uma área de 193 ha, ou seja, é uma
fazenda com muitas unidades de ensino,
pesquisa e extensão, onde os alunos
desenvolvem diversas aulas práticas dos
mais variados temas relacionados ao
curso de Engenharia Florestal. Dentre
estas unidades, temos uma trilha
ecológica, o arboreto, o viveiro florestal,
as áreas de plantios de Pinus, Eucaliptos,
Bambus e Araucárias, a área de
restauração ecológica, área de sistema
integrado de produção, dentre outras.
Nas aulas de campo aprendemos desde
o manejo de florestas nativas e
plantadas, implantação e condução
destas florestas, gestão e manejo de
conservação, restauração de áreas
degradadas, arborização urbana,
geotecnologias e dentre outros assuntos
relevantes relacionados ao curso.  

No portal, você encontrará uma aba para
a plataforma de inscrição, nela você
encontrará o questionário
socioeconômico e as janelas para enviar
a documentação exigida no edital, o
melhor de tudo é que os documentos
podem ser enviados online digitalizados
de maneira legível (pdf, jpeg e etc).
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Fonte: GPSIS, 2020. 

Fonte: SOUZA, 2019. 

Por que estudar Engenharia Florestal na

UTFPR-DV?

Fonte: VIANA, 2018. 

Fonte: UTFPR DV, 2022. Fonte: BRONCOWISKI, 2021. 
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   E além das atividades curriculares,
aulas teóricas e práticas, no campus
existem diversos grupos de pesquisa e de
extensão que desenvolvem atividades
relacionadas a temas específicos. Estes
grupos geralmente oferecem vagas para
estudantes que também queiram
desenvolver pesquisas, podendo estas
serem com bolsa ou voluntárias. 
    Acompanhe o seu email e as redes
sociais da UTFPR e conheça ainda mais
sobre cada um dos grupos.
   Agora falando um pouco sobre as
oportunidades de bolsas oferecidas aos
alunos da UTFPR, podemos citar as
bolsas pagas de monitoria no valor de R
$600,00, mensais e as bolsas de iniciação
científica e PET EF no valor de R $400,00
mensais, ou os alunos podem estar
participando como voluntários destes e
outros grupos, como a EJ e o CAEF. Vale
ressaltar que os alunos também podem
concorrer a vagas para os cursos de
Língua Inglesa ofertados pelo Centro
Acadêmico de Línguas Estrangeiras
Modernas – CALEM.
    A universidade também oferece
muitas oportunidades aos alunos que
almejam uma bolsa de estudos no
exterior, por meio da mobilidade
internacional em universidades
europeias e sul-americanas, assim o
aluno pode obter dupla diplomação em
nível de graduação e pós-graduação.
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Oportunidades de Bolsa A cidade de Dois Vizinhos
     A Cidade de Dois Vizinhos, onde
nosso campus está localizado, e onde
você passará a maioria dos seus
próximos anos, fica no sudoeste
paranaense a 419 km da capital do
estado, com mais de 40.000 habitantes.
Sendo seus principais acessos pela PR-
281, PR-473 e PR-479. 
      Dois Vizinhos, possui diversos lugares
específicos de lazer, como o Lago
Dourado, onde podemos relaxar ou
praticar atividades físicas. 
   Você pode encontrar residência de
diversas formas, inclusive pelas redes
sociais, a UTFPR-DV tem um grupo no
Facebook onde informações de
residência, mobília, etc. são
compartilhadas entre estudantes, ou se
preferir, próximo a universidade existem
moradias para os alunos com um preço
acessível, existem também diversas
imobiliárias em Dois Vizinhos.

Se liga:
Tombini Corretora de imóveis: 
(46) 3581-1212
Kremer Corretora de imóveis: 
(46) 3536-1119
Imobiliária Silva: (46) 3536-9300
Imobiliária Tonietto: (46) 3536-1010
Doce Lar imóveis: (46) 3536-1855
Realize imóveis: (46) 3536-1201

Lembrando que o campus fica a
aproximadamente 9 km do centro de
Dois Vizinhos, e se você resolver morar
no centro, precisa pegar condução até a
universidade. 

https://www.facebook.com/groups/UTFPRDoisVizinhos/
https://www.facebook.com/groups/UTFPRDoisVizinhos/
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   O principal meio de transporte até a
universidade é feito pela empresa Norsul,
no valor de 4,00 por viagem, porém os
estudantes estão amparados com
metade do valor, e não se engane, por
aqui não temos cartão transporte,
podemos comprar passes, com o próprio
cobrador do ônibus, compra-se 1 bloco
inteiro por 100,00 e 50 passes ou meio
bloco no valor 50,00 e com 25 passes. O
bloco de passes universitários só deve ser
usado na ida e volta para a UTFPR, para
outras rotas, deve adquirir o passe
normal. 
   Os horários para ida e volta da UTFPR,
estão descritos em um arquivo
detalhado da empresa Norsul para os
estudantes. 
   O Qr code abaixo,  segue para o
documento, com valores, quantidade de
passes e horários.
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Transporte e Horários de Ônibus

       O Pet ainda preparou um documento
especial, para quem viaja até Dois
Vizinhos de locação rodoviária, com
horários e principais destinos, descritos
em um documento, que pode ser
escaneado no próximo Qr code. 

   Essa edição, foi planejada e direcionada
ao retorno presencial e a grande
mudança que está acontecendo na vida
de vocês calouros, o Pet EF procurou
ajudar colocando as informações que são
primordiais para a vida universitária em
Dois Vizinhos, e além dessa edição, nos
colocamos a disposição para qualquer
dúvida ou imprevisto, nos procurem.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UTFPR
Gincalouros 2019 

Fonte: GAMA, 2019.

ExpoUT 2019 

Fonte: GAMA, 2019.

UNEPE Viveiro Florestal UNEPE Povoamentos Florestais

Gincalouros 2019 UNEPE Viveiro Florestal

Fonte: BRUN, 2020.Fonte: BRUN, 2020.

Fonte: GAMA, 2019. Fonte: BRUN, 2020.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UTFPR
LAMAF

Fonte: VIANA, 2022.Fonte: BRUN, 2020.

Fonte: SILVA, 2020.

Fonte: WEBER, 2018. Fonte: BRUN, 2020. Fonte: WEBER, 2018.

Fonte: BRUN, 2O2O.

UNEPE Viveiro Florestal LAMAF

UNEPE Viveiro Florestal

Plantação de EucaliptoMudas Nativas

Determinação da localização dos imóveis
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UTFPR
Prof. Sebastião do Amaral Machado - 2018 GPSIS

Fonte: BRUN, 2020.Fonte: SILVA, 2018.

Fonte: WEBER, 2018. Fonte: BRUN, 2020.

Fonte: BRUN, 2020.

Fonte: VIANA, 2022.

Plantio de mudas na trilha ecológica Laboratório de Pesquisa em Silvicultura

Plantação de pinus Plantação de araucária
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