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Município de Paranavaí 

 Um dos Pólos da Messoregião Noroeste Paranaense junto com Umuarama e 

Cianorte; 

 Pólo da Microrregião de Paranavaí e da Associação dos Municípios do Noroeste 

Paranaense – AMUNPAR contando com 28 Municípios; 

 

 



Município de Paranavaí 

 Economia ainda baseada na agropecuária, principalmente em Pecuária de 

Corte e Leite seguido por: Citricultura, Mandiocultura, Cotonicultura 

(algodão), Cafeicultura, Sericicultura, Fruticultura e Sojicultura; 

 Além da agropecuária, tem 340 indústrias nacionais e internacionais; 

 Conta com aproximadamente 400 vagas de hotéis, sendo que no início de 

2020 será inaugurado um novo hotel; 

 Conta com um Teatro, um Centro de Eventos, Parque Internacional de 

Exposições com dois auditórios e auditórios particulares, variando as suas 

capacidades de 50 a 850 pessoas; 

 Conta com grandes supermercados, hipermercados e um Shopping Center, que 

faz da cidade referência no setor de comércio, serviços e lazer; 
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Município de Paranavaí 

 A população universitária de Paranavaí cresceu vertiginosamente e a cidade 

se consolidou como polo da Educação Superior da região Noroeste do Paraná; 

 Na área de Engenharia presencial, desponta a UNIFATECIE, pertencente ao 

grupo Educacional FATECIE - Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do 

Paraná, com os Cursos de Gestão Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia 

Agronômica e Engenharia de Produção; 



UNIFATECIE 

 Baseada em 3 pilares: 

 

 MISSÃO: “Promover educação transformadora, inclusiva e de qualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento humano, formando cidadãos éticos, 

comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”. 

 VISÃO: “Ser reconhecida como um Grupo Educacional de excelência, 

consolidado no ensino nos seus diversos níveis e modalidades” 

 VALORES: “Comprometimento, Inovação, Respeito, Responsabilidade Social, 

Sustentabilidade e Transparência”. 



Localização 

 Atualmente, o Grupo Educacional Fatecie encontra-se em 5 sedes, sendo que 

a última aquisição foi uma propriedade rural as margens da BR 376 que dista 

apenas 5 km da Sede IV, sentido Paranavaí/Loanda; 



Localização 
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