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Projetos:

Em 17 de novembro de 1959, nascia 
juridicamente a Faculdade Estadual de Ciências 
Econômicas da cidade de Apucarana (FECEA).

Em 20 de novembro, foi nomeado o primeiro 
diretor da instituição. Em março de 1960 foi 
solicitada junto ao Ministério da Educação e 
Cultura, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 
a autorização de funcionamento da FECEA.

Atualmente  o Campus de Apucarana,  faz parte 
da Universidade Estadual do Paraná, a terceira 
maior Universidade do Estado, em número de 
alunos. 

É uma instituição de ensino superior pública e 
gratuita. 

Ao longo desses 60 anos, a FECEA/UNESPAR 
Campus de Apucarana formou mais de 11.800 
profissionais nos seus 12 cursos de graduação.

Evolução dos cursos ofertados pela UNESPAR Apucarana:

- Aquí Platicamos em español!;

- Assessoria Tributária; 

- Assistência Educativa em Primeira Língua e Línguas 
Adicionais;

- Ciência e Cinema;

- Ciências Contábeis: profissão e profissional de 
Contabilidade;

- Cine Fênix Cultural;

- CINEPOP;

- Compartilhando Experiências na Formação Inicial e 
Continuada de Docentes;

- Desenvolvimento e Implantação de Softwares Livres à 
Comunidade Acadêmica da Unespar e Empresas 
Atendidas por Projetos  Extensionistas;

- Educação Financeira como instrumento de controle das 
finanças pessoais;

- Entendo Direito;

- Gestão de Eventos;

- IV Mini Curso de Espanhol;

- Laboratório de Apoio à Leitura e Produção Textual em 
Língua Inglesa no Contexto Acadêmico;

- Laboratório de Desenvolvimento de Software para 
Instituições de Ensino Público e Educação Especial;

- Núcleo de Atendimento Empresarial, 

- Núcleo de Desenvolvimento Profissional da UNESPAR.

- O Ensino da Matemática e a Prática em sala de aula: 
Ideias e Possibilidades

- O Geogebra no Ensino, Aprendizagem e Pesquisa em 
Educação Matemática;

- Perspectivas Críticas para o Ensino de Línguas: 
construindo entre teorias e práticas;

- Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID);

- Programa de Gestão de Eventos do curso de Ciências 
Contábeis;

- Residência Pedagógica (RD).

A UNESPAR Campus de Apucarana como uma universidade pública e de qualidade, além 
das atividades de ensino desenvolve projetos de pesquisa e de extensão universitária.

Atualmente estão em andamento 49 projetos de pesquisa e 21 projetos de extensão, em 
várias áreas do conhecimento, tais como: educação, administração, literatura, economia, 
matemática e computação.

Na extensão universitária atualmente são desenvolvidos os seguintes projetos:



Abrangência:

A UNESPAR é uma 
universidade presente em 6 
municípios: Apucarana, 
Campo Mourão,  Curitiba, 
Paranaguá,  Paranavaí e 
União da Vitória e oferta 67 
cursos de graduação.

Depoimentos:

A UNIVERSIDADE PÚBLICA NA 

EDHUCCA

A Edhucca - Escola de 
Desenvolvimento Humano Casa do 
Caminho é uma instituição do Terceiro 
Setor, sem fins lucrativos que busca 
promover o desenvolvimento social 
através do atendimento de crianças, 
adolescentes e adultos na prevenção da 
violência e criminalidade, fornecendo 
ferramentas às famílias para superar os 
conflitos, além de contribuir para a 
diminuição da desigualdade de renda 
por meio da oferta de qualificação 
profissional.

Hoje, uma das atividades mais 
procuradas pela comunidade é o Projeto 
de Sociabilização Infantil que, desde 
2001, busca, por meio de oficinas 
culturais, artísticas e pedagógicas, 
acompanhamento psicossocial e 
familiar, amenizar desigualdades 
sociais, ofertando às crianças e  jovens 
em situação de risco e vulnerabilidade 
social, maiores chances de ascensão 
social por meio do estudo e 
desenvolvimento de habilidades e 
potencialidades individuais. 

O projeto atende, atualmente, 105 
crianças   e   adolescentes  de  07  a  17

anos    de   idade,  com    atividades   às 
terças e sextas-feiras a tarde, quartas-
feiras a noite e  sábados   de  manhã.  
Sendo ofertadas 20 oficinas, além do 
Clube de Pais, com palestras e entrega 
semanal de cestas de alimentos.

Das 20 oficinas, 5 são ofertadas em 
parceria com as duas universidades 
públicas de Apucarana, 2 pela 
Universidade Federal Tecnológica do 
Paraná (UTFPR) e 3 oficinas pela 
Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR): Português, Inglês e 
Espanhol, com aproximadamente 10 
alunos em cada uma delas.

As atividades desenvolvidas por 
estas universidades na Edhucca são 
ministradas pelos alunos dos cursos de 
graduação e planejadas e 
acompanhadas por professores na 
modalidade de Projeto de Extensão. 
Além das aulas, frequentemente os 
jovens atendidos pela instituição 
participam de eventos e visitas nos 
campus e, com isso, é possível perceber 
maior interação com comunidade 
acadêmica.

Sobre a importância desta interação, 
vale considerar que apenas, 
aproximadamente, 9% das famílias 
atendidas por este projeto têm pais ou 
responsáveis  que  chegaram ao  Ensino

Superior.  Por  isto,  este  contato  com a 
universidade pública desperta, em 
muitos adolescentes, o sonho de cursar 
uma faculdade e o torna ainda mais 
possível de ser realizado, ao saber que 
em nossa cidade há opções de cursos 
em universidades públicas de qualidade!

Como Pedagoga da instituição, 
considero a participação da 
universidade pública importante e 
essencial para atingirmos os objetivos 
de levarmos aos jovens de maiores 
vulnerabilidades econômicas e sociais, 
oportunidades e esperança para 
conquistarem seus sonhos por meio do 
estudo e trabalho, com dignidade e 
ética. 

Os acadêmicos e a equipe de 
professores cumprem, desde o início da 
parceria, com o que, de fato, uma 
universidade pública deve cumprir: seu 
dever para com a comunidade, 
devolvendo ao município de Apucarana 
todo o investimento, ao exercer 
atividades que contemplam interação, 
comunicação, socialização e, 
principalmente, troca de saberes.

Bianca Cristina dos Santos
 Casa do Caminho – Apucarana

A UNESPAR Campus de Apucarana atende a 
toda comunidade da Região do Vale do Rio Ivaí, 
composta por 26 municípios do Estado do Paraná.

Desde 2014,  quando passou a adotar o 
Sistema de Seleção Unificado (SISU) como uma 
das formas de ingresso, o campus tem recebido 
alunos de vários Estados brasileiros.

Fonte:

Base Territorial: DETER/SDT/MDA;

Elaboração:CGMA/SDT/MDA, março/2015.

Fonte:  unespar.edu.br



A UNESPAR é o alicerce do nosso almejado polo universitário 
e uma instituição que há mais de 60 anos forma profissionais 
em nossa região e é um ícone de Apucarana.

Jayme Leonel 
Presidente da ACIA

Sou secretário de Turismo de Lunardelli, a capital da fé. 
Temos um Turismo religioso muito forte e importante para 
geração de emprego e renda. Assim sendo é fundamental a 
organização e planejamento da atividade turística. Com o 
inventário turístico daremos um paço significativo e a Unespar 
construirá está ação em Lunardelli com a parceria da prefeitura 
e Conselho Municipal de Turismo

Francisco Aparecido Izidoro
Secretário de Turismo de Lunardelli

A parceria da UNESPAR com o Projeto de Economia Solidária e 
Protagonismo Feminino fortalece nossas ações.

Terezinha Elizabet Berton Pereira
Coord. Projeto Economia Solidária e Protagonismo Feminino - Apucarana

FECEA/UNESPAR, berço formador de grandes 
líderes empresários.

Wanderlei Faganello
Diretor Geral – Caramuru Alimentos - Apucarana

Nesses 60 anos da FECEA/UNESPAR eu não 
poderia deixar de expressar a satisfação por ter 
iniciado minha vida acadêmica nessa Instituição de 
Ensino. Atualmente como secretária Municipal da 
Mulher e Assuntos da Família, a solidariedade, 
viabilidade econômica, autogestão e sustentabilidade, 
princípios que regem a Economia Solidária, nos 
uniram em uma efetiva parceria de trabalho, 
perpetuando em Apucarana um novo modelo 
alternativo/econômico de geração de renda para a 
população. Gratidão.

Denise Canesin Machado
Secretaria da Mulher e Assuntos de Família de Apucarana

Venha fazer parte dessa história você também!!!

Produzido pelo GT: Amigos da UNESPAR.

Apucarana está completando 75 anos, com essa 
força, com essa garra, com essa pujança econômica, 
com essa capacidade de atrair investimentos. Quando 
nós olhamos Apucarana hoje, é importante nós 
lembrarmos quais instituições fizeram com que a cidade 
tivesse essa característica de desenvolvimento. E aí 
não tem dúvida! Quando olhamos a história de 
Apucarana, nós percebemos o ponto de inflexão, a 
força que a UNESPAR/FECEA imprimiu na cidade de 
Apucarana.

Cursos de ponta, cursos da área da Economia, 
cursos da área da Administração, que formaram e 
formam tantos profissionais e sobre suas costas, 
através desse conhecimento gera emprego, gera renda, 
gera riquezas para a cidade de Apucarana.

A UNESPAR/FECEA é um componente essencial 
da história de Apucarana, faz parte da identidade de 
Apucarana.

Não  há  como  falar  de  Apucarana,  sem  falar 
da  UNESPAR/FECEA.  Tantos movimentos começaram 
aqui,   tantos  empresários  se  formaram  aqui.    Tantos

Patrocínio: ACIA, Conecta Apucarana, Prof. Tiago Correia da Cunha e Prof. Tiago Ferreira Ribeiro.

profissionais, seja da área pública, seja da área privada, que 
passaram por aqui.

E isso foi feito a muitas mãos! Quantos professores, eu 
me lembro aqui José Brasil Camargo e tantos outros que 
passaram, que deixaram a sua vida, deixaram a sua marca, 
até chegar no prof. Vanderley Ceranto, no prof. Galdino 
Vicenzi, tantos! Prof. Benedito Cândido da Silva! Tantos! 
Rogério Ribeiro, até chegar nesse grande professor que 
temos, que é uma estrela para nós, uma inspiração para nós. 
O carinho com o qual ele trata as pessoas. O carinho com que 
ele faz esse relacionamento da Unespar com a cidade de 
Apucarana, que é o professor Daniel Fernando Mateus 
Gomes.

É uma honra muito grande para Apucarana ter aqui, 
junto conosco, todas as atividades feitas pela 
UNESPAR/FECEA, esse grande campus da UNESPAR que 
dá orgulho para cada um de nós apucaranenses.

Junior da FEMAC
Prefeito do Município de Apucarana


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

