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Comissão da UNIFAP segue na produção de protetores faciais 
para a saúde do Amapá 

 

A equipe produz entre 30 e 40 protetores faciais em impressão 3D, por semana. 

 

A Comissão dos EPIs, formada por professores, técnicos e alunos da Universidade Federal do 
Amapá (UNIFAP), efetuou a entrega de mais 20 protetores faciais, agora para a Maternidade 
Mãe Luzia, em Macapá. Na semana anterior, foram entregues 61 unidades para a Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMSA) e 10 unidades ao Hospital da Criança.  

Produção 
 
A equipe de produção conta com colaboradores dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Matemática, Física e Ciência da Computação. As hastes dos protetores faciais são 
confeccionadas em duas impressoras 3D, que completam a produção de cada peça num 
intervalo entre 1h20min a 1h40min, resultando, semanalmente, na produção e montagem 
de 30 a 40 unidades. 
 
O coordenador do curso de Engenharia Civil da UNIFAP, Profº Ms. Adenilson Oliveira, explica 
que possuem três impressoras, sendo uma em manutenção, diminuindo a eficiência de 
produção. De acordo com o docente, a Comissão aguarda a chegada de novas impressoras 
em 20 dias, sendo assim a produção poderá chegar aproximadamente em 500 unidades. 
 
Demanda 
 
Segundo a vice-diretora do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), Profª 
Drª Cristina Baddini, foram 250 máscaras solicitadas e as entregas estão sendo efetuadas 
conforme a demanda das entidades e os atuais limites de produção da Universidade.  
 

Conheça outras iniciativas da UNIFAP/COVID-19: http://www.unifap.br/coronavirus/   

 

Contato para Entrevista:  

Profª Drª Cristina Baddini Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Vice-diretora do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET)-UNIFAP 

http://www.unifap.br/coronavirus/


 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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