Apresentação
Se você está procurando um curso, do ensino médio ao doutorado, abriu a revista certa. O Guia do Estudante da
UTFPR apresenta aos nossos futuros alunos o que a Universidade Tecnológica pode lhes oferecer em seus 12 câmpus.
São várias possibilidades em cursos técnicos (integrados ao ensino médio e subsequente), cursos superiores de tecnologia, bacharelados, formação de professores, licenciaturas, especializações, mestrados e doutorados. E não é só isso!
A Instituição possibilita uma formação completa, em que o aluno tem a possibilidade de se envolver em atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Os alunos da UTFPR também podem aprender uma nova língua, praticar esportes, dançar, cantar, fazer teatro, realizar intercâmbios e estágios, desenvolver projetos tecnológicos, de empreendedorismo e
inovação... Ufa! Para saber mais, é só começar a folhear este guia e acessar o Portal da UTFPR (www.utfpr.edu.br). Boa
leitura!
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Histórico da UTFPR

A

história da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) teve início com a criação das
Escolas de Aprendizes Artífices em várias capitais do país pelo então presidente Nilo Peçanha, em 23 de
setembro de 1909. No Paraná, a escola foi inaugurada no
dia 16 de janeiro de 1910, em um prédio na Praça Carlos
Gomes. Naquele período, o ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da sociedade.
Em 1936, a Instituição foi transferida para a esquina
da Avenida Sete de Setembro com a Rua Desembargador
Westphalen, onde funcionam hoje a Reitoria e a Curitiba
do Câmpus Curitiba. No ano seguinte (1937), a escola começou a ministrar o ensino de 1º grau, sendo denominada Liceu Industrial do Paraná.
Cinco anos depois (1942), foi instituída a rede federal
de instituições de ensino industrial e o Liceu passou a
chamar-se Escola Técnica de Curitiba. Em 1943, tiveram
início os primeiros cursos técnicos.
O ensino técnico no Brasil foi unificado em 1959 e a
escola passou a chamar-se Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os primeiros cursos
superiores de curta duração de Engenharia de Operação
(Construção Civil e Elétrica).
Quatro anos depois (1978), a Instituição foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do
Paraná (Cefet-PR), passando a ministrar cursos de graduação plena. A partir da implantação dos cursos superiores,
a Instituição pôde avançar na pesquisa e na pós-graduação, criando, em 1988, o primeiro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Engenharia Elétrica
e Informática Industrial (CPGEI).
Em 1990, o Programa de Expansão e Melhoria do

Ensino Técnico fez
com que o Cefet-PR
se expandisse para
o interior do Paraná, inaugurando a
Unidade de Ensino
Descentralizada de
Medianeira.
Em 1998, a diretoria do então Cefet-PR criou um projeto
de
transformação
da Instituição em
Universidade
Tecnológica. Os cursos
superiores de Tecnologia começaram
a ser ofertados na
Instituição em 1999.
Após sete anos e com o aval do Governo Federal, o
projeto tornou-se lei no dia 7 de outubro de 2005. O Cefet-PR passou a ser Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), a primeira do Brasil. Atualmente, a Universidade Tecnológica conta com doze câmpus, distribuídos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio
Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa
e Toledo.
Depois da transformação em universidade, a Instituição continua crescendo, principalmente após a adesão,
em 2008, ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

Perfil da Universidade

A UTFPR é a primeira e, ainda hoje, a única universidade especializada na área tecnológica do Brasil. A Instituição oferta cursos de
graduação e pós-graduação, especialmente nas áreas de Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias e, também, oferece
cursos de Licenciatura, atuando na formação de professores, e cursos técnicos de nível médio. Apesar da vocação para a tecnologia,
a UTFPR também oferta cursos de graduação nas áreas de Ciências
Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes e Ciências da Saúde.
Sua atuação no ensino é complementada pelas atividades de pesquisa e de extensão.
Como universidade multicâmpus, a UTFPR segue uma organização descentralizada. A Instituição também tem como princípio a
articulação e a integração verticalizada entre os diferentes níveis e
modalidades de ensino e a integração horizontal com o setor produtivo e os segmentos sociais. Em sua atuação, a
Universidade Tecnológica busca, também, vincular a tecnologia ao humanismo, em busca da construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e produção solidárias.
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Câmpus da UTFPR

A UTFPR tem 12 câmpus espalhados por diversas regiões do Estado do Paraná. Conheça um pouco de cada um deles.*

Curitiba

Início das atividades: 1910
Número de cursos: 39
Número de alunos: 10.711
Número de servidores: 1.075
Área construída Curitiba Central: 39.121,37 m²
Área construída Unidade Ecoville: 22.581,83 m²
Endereços: Curitiba Central: Avenida Sete de Setembro, 3165 – Rebouças – Curitiba - PR – CEP 80.230-901– Fone: (41) 3310-4545/ Unidade
Ecoville: Rua Deputado Heitor de Alencar Furtado, 4900 - Ecoville – CEP
81280-340 – Fone: (41) 3373-0832
http://www.utfpr.edu.br/curitiba

Guarapuava

Início das atividades: 2011
Número de cursos: 02
Número de alunos: 260
Número de servidores: 45
Área construída**: 3.209,50 m²
Endereço: Rua Padre Salvador Renna (antiga Rua Presidente Zacarias
de Góes), 875 – Santa Cruz – Guarapuava - PR – CEP 85.015-430
Fone: (42) 3621-6850
http://www.utfpr.edu.br/guarapuava
** Dados referentes à futura Curitiba do Câmpus Guarapuava, prevista para ser inaugurada em 2013. Atualmente o câmpus funciona em Curitiba provisória na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Apucarana

Londrina

Campo Mourão

Medianeira

Início das atividades: 2007
Número de cursos: 06
Número de alunos: 667
Número de servidores: 112
Área construída: 11.839,44m²
Endereço: Rua Marcílio Dias, 635 – Apucarana - PR – CEP 86.812-460 –
Fone: (43) 3425-6460
http://www.utfpr.edu.br/apucarana
Início das atividades: 1995
Número de cursos: 09
Número de alunos: 2005
Número de servidores: 214
Área construída: 14.010,80m²
Endereço: BR 369 – km 0,5 – Caixa Postal 271 – Campo Mourão - PR –
CEP 87.301-006 – Fone: (44) 3518-1400
http://www.utfpr.edu.br/campomourao

Cornélio Procópio

Início das atividades: 1993
Número de cursos: 15
Número de alunos: 1.815
Número de servidores: 227
Área construída: 20.190,54m²
Endereço: Avenida Alberto Carazzai, 1640 – Cornélio Procópio - PR –
CEP 86.300-000 – Fone: (43) 3520-4000
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio

Dois Vizinhos

Início das atividades: 2003
Número de cursos: 09
Número de alunos: 734
Número de servidores: 126
Área construída: 14.888,99m²
Endereço: Estrada para Boa Esperança, km 4 – Comunidade de São Cristóvão – Dois Vizinhos - PR – CEP 85.660-000
Fone: (46) 3536-8900
http://www.utfpr.edu.br/doisvizinhos

Francisco Beltrão

Início das atividades: 2008
Número de cursos: 03
Número de alunos: 463
Número de servidores: 90
Área construída: 4.911,78m²
Endereço: Linha Santa Bárbara, s/nº – Caixa Postal 135 – Francisco Beltrão - PR – CEP 85.601-970 – Fone: (46) 3523-7111
http://www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao

* Dados de março/2012.
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Início das atividades: 2007
Número de cursos: 07
Número de alunos: 809
Número de servidores: 118
Área construída: 13.036,12m²
Endereço: Avenida dos Pioneiros, 3131 – Londrina - PR – CEP 86.036-370
Fone: (43) 3315-6100
http://www.utfpr.edu.br/londrina
Início das atividades: 1990
Número de cursos: 12
Número de alunos: 1.999
Número de servidores: 253
Área construída: 27.313,70m²
Endereço: Avenida Brasil, 4232 – Bairro Parque Independência – Medianeira - PR – CEP 85.884-000
Fone: (45) 3240-8000
http://www.utfpr.edu.br/medianeira

Pato Branco

Início das atividades: 1993
Número de cursos: 17
Número de alunos: 3.054
Número de servidores: 347
Área construída: 46.564, 37m²
Endereço: Via do Conhecimento, km 1 – Pato Branco - PR – CEP 85.503-390
Fone: (46) 3220-2511
http://www.utfpr.edu.br/patobranco

Ponta Grossa

Início das atividades: 1993
Número de cursos: 21
Número de alunos: 2.332
Número de servidores: 247
Área construída: 27.929,94m²
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, s/nº – km 4 – Ponta Grossa - PR
– CEP 84.016-210
Fone: (42) 3220-4800
http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa

Toledo

Início das atividades: 2007
Número de cursos: 05
Número de alunos: 674
Número de servidores: 105
Área construída: 6.953,00m²
Endereço: Rua Cristo Rei, 19 – Toledo - PR – CEP 85.902-490
Fone: (45) 3379-6800
http://www.utfpr.edu.br/toledo

Cursos ofertados

A UTFPR oferta cursos regulares e de educação continuada.

Cursos regulares

 alunos selecionados por Exame de Seleção (nível

médio), Sistema de Seleção Unificada (graduação) e
processo seletivo específico (pós-graduação Stricto Sensu);
 permitem ao aluno a mudança no seu nível formativo;
 promovem a sua profissionalização;

 possibilitam a continuidade de estudos no próximo

nível de ensino;

 conferem uma determinada titulação e um diploma,

Educação continuada
 oferta periódica;

 conferem aos participantes uma complementação
e/ou atualização em uma determinada área de conhecimento;

 são, em geral, de curta duração;

 os alunos recebem um certificado de conclusão.

reconhecido nacionalmente.

Técnico

A UTFPR oferta três modalidades de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Os cursos
técnicos integrados são destinados aos alunos que concluíram o ensino fundamental e que buscam, num único curso, tanto a formação do ensino médio quanto a
formação técnica profissional. É um curso com duração
de quatro anos e que confere ao formado o diploma de
técnico de nível médio, garantindo-lhe o direito de prosseguir seus estudos no nível superior, bem como o de
exercer uma atividade profissional técnica.
O técnico integrado – Proeja faz parte do Programa
de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), tem duração de três anos e é voltado para o egresso
do ensino fundamental com mais de 18 anos que ainda
não cursou o ensino médio.
Já o curso técnico subsequente tem duração de um
ano e meio até dois anos e é voltado para os alunos que
já concluíram o ensino médio e estão interessados em
uma formação técnica profissional.
Além disso, a Universidade deu início à sua atuação
na Educação Profissional Técnica de Nível Médio a Distância, por meio do programa Escola Técnica Aberta do
Brasil (e-Tec Brasil), ofertando atualmente seis cursos.
Os alunos matriculados assistem às aulas em laboratórios
de informática em colégios estaduais nos municípios em
que moram e o conteúdo é veiculado pelos câmpus da
UTFPR responsáveis pelos cursos. O programa propõe
articular instituições públicas federais e estaduais, que
ministram ensino técnico de nível médio, interessadas
em ofertar seus cursos na modalidade a distância, e os
governos estaduais e municipais, que desejam estabelecer os polos regionais em escolas de ensino fundamental e médio, para sediar os cursos de educação técnica e
profissional.

Tecnologia

Os cursos superiores de tecnologia propõem formar
profissionais focados na inovação tecnológica em áreas
que exigem elevado grau de especialização. A organização curricular desses cursos traz, entre seus diferenciais,
a estruturação baseada na junção de Ciência, Tecnologia e Gestão, propiciando ao estudante o domínio da
ciência pela aplicação em processos tecnológicos e o
desenvolvimento de habilidades gerenciais. Ao término
do curso é conferido o grau de tecnólogo e seu diploma
é reconhecido nacionalmente, além de permitir a continuidade de estudos em cursos de pós-graduação.

Bacharelado

Caracterizados por uma formação ampla na área em
que são ofertados, os cursos de bacharelados possuem
uma estrutura curricular que contempla disciplinas de
formação básica, de formação profissional, de cunho
tecnológico e também conteúdos de formação complementar. Ao concluir esses cursos, recebe-se o grau de
bacharel, o que possibilita a continuidade de estudos
em cursos de pós-graduação.
Entre os cursos de bacharelado, há as engenharias,
que têm sua base em uma formação generalista com
essência científica, sólida formação em técnicas de engenharia e desenvolvimento da capacidade de interpretação, bem como análise crítica e reflexiva de fatos
e situações. Como diferencial, 50% da carga horária são
utilizadas em atividades de laboratório. Ao formado, que
tem capacidade para buscar e gerar novos conhecimentos, preparo para enfrentar situações novas com iniciativa e criatividade e, ainda, consciência para desenvolver
uma conduta ética, humanista, social e ambientalmente
responsável, confere-se o diploma de engenheiro.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

A formação pedagógica é um programa que objetiva habilitar profissionais portadores de diploma de nível
superior para o exercício do magistério, em disciplinas
que integram as quatro últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio.

EXTENSÃO

Os cursos de extensão são de curta duração e objetivam a atualização e o aprimoramento profissional,
dando direito a um certificado de conclusão.

Licenciatura

Os cursos de licenciatura visam à formação de professores para as áreas em que são ofertados. A estrutura curricular desses cursos contempla as disciplinas de
formação específica, aliadas às disciplinas necessárias
à atividade didática, inerente à profissão. Ao formado,
confere-se o diploma de licenciado, que possibilita
atuar como professor nos sistemas de ensino público
e privado, bem como a continuidade de sua formação
acadêmica em curso de pós-graduação.

PÓS-GRADUAÇÃO

LATO E STRICTO SENSU

A Universidade Tecnológica oferta também cursos
de pós-graduação destinados aos portadores de diploma de graduação. São cursos Lato – especialização – ou
Stricto Sensu – mestrado e doutorado. Sob a orientação de professores altamente capacitados, contando
com laboratórios equipados, infraestrutura de biblioteca, convênios, parcerias e bolsas de estudos, os alunos
de pós-graduação podem realizar pesquisas de ponta, apresentar trabalhos acadêmicos em congressos,
workshops, aprimorar seus conhecimentos e dar continuidade solidamente à sua formação.
Os cursos de especialização objetivam a atualização
tecnológica em áreas específicas. Os concluintes recebem certificado.
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Os cursos de mestrado possuem duas modalidades:
acadêmico e profissional. O mestrado acadêmico tem
duração de dois anos e exige a elaboração de uma dissertação. Com a mesma duração, o mestrado profissional
exige ou estágio prático e a elaboração de uma dissertação; ou patente com registro de propriedade intelectual;
ou projetos técnicos; ou publicações tecnológicas; ou desenvolvimento de aplicativos aderentes às linhas de pesquisa ou projeto de aplicação ou adequação tecnológica.
Destinado a quem tenha concluído o mestrado, os
cursos de doutorado têm duração de quatro anos e exigem, para sua conclusão, a elaboração de uma tese.
Ambos os trabalhos acadêmicos são apresentados
com defesa pública perante banca examinadora.

Como ingressar

Há várias maneiras de ingressar na UTFPR, dependendo do curso que você quer fazer. Confira como fazer para se
tornar aluno da Universidade Tecnológica.

Cursos de nível técnico integrado ou subsequente
Se você está interessado em fazer um curso técnico integrado ao ensino médio ou técnico subsequente,
você precisará se inscrever no exame de seleção. O processo seletivo é realizado duas vezes ao ano, com inscrições no mês de maio e outubro. Neste exame, 50% das
vagas são destinadas aos alunos que cursaram o ensino
fundamental na rede pública de ensino.
Outra forma de ingressar nos cursos técnicos é atra-

vés do processo de transferência e aproveitamento de
cursos. Os editais costumam ser lançados por volta de
um mês após o início das aulas, para que o aluno seja
transferido para a UTFPR no semestre seguinte. Para se
inscrever, o candidato deve estar matriculado, ou com
matrícula trancada, numa instituição de ensino brasileira, ou ser egresso de cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio.

Cursos de graduação

Desde 2010, a UTFPR seleciona seus alunos de graduação pelo
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que utiliza as notas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Se o seu interesse é por um curso de graduação (tecnologia, bacharelado ou licenciatura), então
você precisa, em primeiro lugar, se inscrever no Enem.
O Enem é realizado apenas uma vez ao ano, no segundo semestre. Você deve se manter informado sobre o exame, consultando o
site http://enem.inep.gov.br.
Caso você já tenha feito inscrição no Enem 2012, não deixe de
comparecer nos dias das provas. Em janeiro, o Ministério da Educação (MEC) deverá divulgar o edital de seleção e abrir o período
de inscrições do Sistema de Seleção Unificado. Aí é só se inscrever
através do site http://sisu.mec.gov.br e aguardar o resultado.
Para os cursos de graduação, também há o processo de transferência e aproveitamento de cursos. Os editais
costumam ser lançados por volta de um mês após o início das aulas, para que o aluno seja transferido para a UTFPR
no semestre posterior. Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado, ou com matrícula trancada, numa
instituição de ensino superior brasileira, ou ser egresso de cursos de graduação.

Cursos de pós-graduação
As seleções para os cursos de pós-graduação são realizadas através de editais públicos. As datas e formas de
ingresso variam, de acordo com cada curso. As especializações, por exemplo, podem abrir inscrições durante todo
o ano. Mas, normalmente, isto acontece um pouco antes ou no início de cada semestre e, mais frequentemente, no
primeiro semestre. Fique atento, acessando o Portal da UTFPR (www.utfpr.edu.br) e os portais dos 12 câmpus da
Universidade Tecnológica.
Já os mestrados e doutorados costumam lançar editais e realizar seleções no segundo semestre, para início das
aulas no ano seguinte. Mas também há seleção em regime de fluxo contínuo. Cada programa de pós-graduação tem
autonomia para realizar o seu processo seletivo, que, normalmente, consiste em prova escrita, análise de currículo e
de projeto de pesquisa e entrevista. O primeiro passo é encontrar o curso que você quer fazer. Depois, acesse o site do
programa que lhe interessou ou entre em contato para se informar sobre modos de ingresso e calendário da seleção.

Mais informações estão disponíveis em www.utfpr.edu.br/futuros-alunos
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Apresentação dos Cursos
Para o estudante saber mais informações do que encontrará em cada curso ofertado pela

UTFPR, o Guia do Estudante preparou uma relação completa dos cursos técnicos e de graduação, com sua descrição, duração, turnos e câmpus em que são ofertados.

Os turnos podem ser manhã (M), tarde (T) ou noite (N). Aqueles ofertados em período integral
estarão descritos com M e T, ou T e N, dependendo de cada câmpus. Os que tiverem disponibilidade de vagas em mais de um período estarão descritos por: M ou T; T ou N; M ou N.

Na relação dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, são listadas as grandes áreas e câmpus

dos cursos ofertados. Nos de Stricto Sensu, são apresentados os programas da UTFPR com informações sobre áreas de concentração, nível, câmpus, área de avaliação e o conceito Capes.

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

TÉCNICO INTEGRADO EM AGRIMENSURA
Para atender as necessidades de pessoas que utilizam ou precisam
utilizar mapas, plantas e cartas digitais em diversos campos, o profissional mais indicado é o técnico em Agrimensura. Ao terminar o curso na
UTFPR, o aluno terá capacidade para trabalhar em conjunto, além de
conhecimento técnico, formação tecnológica e capacidade de mobilização desses conhecimentos, para atuar no mercado de trabalho de
forma criativa, ética, empreendedora e consciente dos impactos socioculturais. Por isso, receberá uma sólida formação humanística, científica
e tecnológica nas áreas de conhecimentos que envolvem a Ciência e a Tecnologia de Informações Espaciais,
além das disciplinas do ensino médio.
O técnico em Agrimensura poderá efetuar medições de parcelas e levantamentos territoriais; elaboração,
desenvolvimento e manutenção de Cadastros Técnicos Territoriais; projeto e execução de parcelamento do
solo urbano e rural; locação topográfica de obras, de parcelamentos, de rodovias e de ferrovias; análises espaciais ambientais que compreendem as atividades de produção, aquisição e armazenagem, análise, disseminação e gerenciamento de informações espaciais relacionadas com o ambiente e com recursos terrestres.
DURAÇÃO DO CURSO
4 anos
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Ofertado em/(turno)
Pato Branco (M)

REGIME
Anual

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

TÉCNICO INTEGRADO EM ELETRÔNICA
A eletrônica pode ser definida como o ramo da ciência que estuda
o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos,
com o objetivo principal de captar, armazenar, transmitir e processar
informações. O curso técnico de nível médio em Eletrônica tem como
objetivo formar profissionais com capacidade para atuar em atividades de desenvolvimento, instalação, supervisão e manutenção de
dispositivos e sistemas eletrônicos. Sua atuação não se limita somente ao desenvolvimento técnico destas atividades, mas se estende ao
treinamento e avaliação de operadores, à utilização da comunicação oral e escrita para agilizar e organizar
os locais de trabalho e à redação de documentação técnica.
O técnico de nível médio em Eletrônica pode atuar em indústria eletroeletrônica, em assistência técnica em áreas correlatas, em empresas de consultoria na área, em comércio de componentes e equipamentos, em empresas de telecomunicações e em prestação de serviços.
DURAÇÃO DO CURSO
4 anos

Ofertado em/(turno)
Curitiba (M ou T)

REGIME

Semestral

TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
A informática está inserida em todos os segmentos do setor produtivo. A adoção de redes de computadores cada vez maiores e amplas, como a Internet e as intranets empresariais, justifica a qualificação de profissionais na área para atender a essa demanda. Assim, o
curso objetiva formar técnicos com visão ampla sobre informática e
ênfase em administração de redes e desenvolvimento Web, integrando conteúdos do ensino médio à educação profissional, ofertando
disciplinas teóricas e práticas e estágio obrigatório.
O técnico de nível médio em Informática, com habilitação em redes e desenvolvimento para Web, tem
formação para atuar em assistência técnica de computadores, manutenção e gerenciamento de redes,
desenvolvimento de sistemas informatizados para Internet, entre outras áreas. Ele pode atuar em empresas públicas, privadas e de economia mista, como profissional liberal, em empresas provedoras de acesso
à Internet, em empresas de softwares e gerenciamento de redes, em empresas de vendas e assistência
técnica de computadores e materiais de informática e realizando treinamentos neste ramo .
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Campo Mourão (M ou T)

Anual
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

TÉCNICO INTEGRADO EM MECÂNICA
O curso técnico em Mecânica tem por objetivo a formação de profissionais técnicos de nível médio
com conhecimento para atuar na área Industrial Mecânica. O estudante adquire competências para auxiliar no projeto de produtos e executar processos de fabricação, considerando, também, o planejamento
do sistema produtivo envolvendo a logística, a manutenção e a qualidade. No decorrer de sua formação,
o aluno cursa as disciplinas do ensino médio articuladas às unidades
curriculares da formação técnica e realiza estágio curricular obrigatório em empresa ou indústria manufatureira, complementando o
conhecimento adquirido na Istituição e sendo inserido no mercado
de trabalho.
O técnico de nível médio em Mecânica pode atuar em diversas
áreas, como indústrias de mecânica, automotiva, de siderurgia, metalúrgicas e de mineração, em institutos e empresas de pesquisa e
desenvolvimento de soluções para a otimização de processos industriais e em empresas de consultoria e prestação de serviços.
DURAÇÃO DO CURSO
4 anos

Ofertado em/(turno)
Cornélio Procópio (M)
e Curitiba (M ou T)

REGIME

Semestral (Curitiba) e Anual
(Cornélio Procópio e Ponta Grossa)

TÉCNICO INTEGRADO EM mODELAGEM DO VESTUÁRIO
O curso tem como objetivo formar profissionais técnicos habilitados para atuar como modelista, operador de sistema informatizado
de modelagem, em gradação, encaixe, risco e corte, desenvolvimento
de ficha técnica e operacionalização de projetos de moda.
O técnico em Modelagem do Vestuário deverá desenvolver ao
longo do curso as seguintes competências: interpretar desenho técnico do vestuário para o desenvolvimento de modelagens, utilizando
métodos de modelagem plana e tridimensional, partindo de técnicas
manuais ou computadorizadas; conhecer a organização e o processo de risco e corte, o controle de desperdícios no setor e distinguir o
melhor método para a confecção de produtos do vestuário utilizando
novas tecnologias. Além disso, esse mesmo profissional deverá demonstrar habilidades para coordenar o
desenvolvimento de produtos do vestuário, com a construção de modelagens, desenhos manuais e computadorizados, elaborar fichas técnicas e costurar peças-piloto para a indústria de confecção do vestuário.
Novidade na UTFPR, as aulas serão realizadas em regime integral, no período da manhã e tarde.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Apucarana (M e T)

Anual
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

TÉCNICO INTEGRADO EM QUÍMICA
O técnico em Química poderá atuar profissionalmente tanto em
grandes indústrias, que utilizam tecnologia de ponta, como naquelas
de pequeno porte, com processos rudimentares. O curso da UTFPR
possui uma interface entre as Ciências Naturais do ensino médio e a
área profissional do Meio Ambiente. Através dos conteúdos abordados no ensino médio, o aluno terá a base necessária para formação
técnica na área através de conhecimento das Ciências Exatas, com
desdobramentos nas Ciências Biológicas e Humanas. O curso é realizado com aulas práticas e teóricas, além de estágio obrigatório.
O técnico em Química poderá atuar nas indústrias químicas, petrolíferas, de papel e celulose, de medicamentos, de alimentos, de
bebidas, de pigmentos e tintas, de plásticos e borrachas, além de institutos e empresas de pesquisa e desenvolvimento, em empresas que prestam assessoria nas áreas de Química e Ambiental e em laboratórios
de análises físico-químicas.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Medianeira (T)

Anual

TÉCNICO INTEGRADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
O técnico em Segurança do Trabalho tem formação na área de saúde e segurança do trabalho, ergonomia, programas e levantamentos de ambientes de trabalho, gestão de segurança e saúde do trabalho
(SST), qualidade e meio ambiente. Os alunos desse curso têm disciplinas ofertadas no ensino médio integradas às disciplinas específicas de saúde e segurança no trabalho e devem realizar estágio obrigatório,
que visa complementar o conhecimento adquirido na Instituição,
ao mesmo tempo em que insere o aluno no mercado de trabalho.
O técnico em Segurança do Trabalho pode atuar na área da saúde, em indústrias em geral (construção civil, metal mecânica, química, etc.) e no comércio e na promoção técnica de equipamentos
de segurança. Esse profissional poderá implementar programas de
saúde e segurança no trabalho, avaliar agentes de riscos físicos, químicos e biológicos e propor ações para minimizá-los, acompanhar
auditorias na área e tomar ações preventivas e corretivas e promover discussões sobre o assunto com corporações de diversas áreas.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (M ou T) e
Medianeira (M)

Semestral (Curitiba) e Anual
(Medianeira)
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Técnico Subsequente em Informática para Internet
O curso técnico em Informática para Internet, subsequente na modalidade de Educação a Distância,
é destinado aos egressos do ensino médio que pretendem realizar um curso de educação profissional
técnica de nível médio. Ele é ofertado a toda comunidade próxima a um dos polos autorizados da Rede
e-Tec Brasil-MEC.
O aluno que participar deste curso terá habilidades para escrever
programas de computador para Internet, seguindo as especificações
e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação; utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, na
construção de soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos;
desenvolver e realizar a manutenção de sítios e portais na Internet e
na Intranet. O profissional terá ainda capacidade para resolver problemas de ordem técnica, capacidade criativa e inovadora, capacidade de gestão e visão estratégica.
DURAÇÃO DO CURSO
1 ano e meio a 2 anos

Ofertado POR
Ponta Grossa

REGIME

Semestral

TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
O curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática, subsequente na modalidade Educação a Distância, é destinado aos egressos
do ensino médio que pretendem realizar um curso de educação profissional técnica de nível médio.
O técnico em Manutenção e Suporte em Informática é um profissional com visão sistêmica do papel da informação e comunicação na
sociedade, que aplica seus conhecimentos de forma independente e
inovadora, acompanhando a evolução de seu eixo tecnológico. Contribui na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas e possui
conhecimento em negócios, permitindo uma visão da dinâmica organizacional. Conhece softwares e hardwares de acordo com as necessidades do cliente, bem como a arquitetura básica de equipamentos de informática e/ou comunicação. É um profissional que detém conhecimento
técnico para: instalar, configurar e manter softwares diversos; montar, instalar, configurar e manter computadores e periféricos; implantar e manter redes de computadores; e oferecer suporte a usuários em relação
ao uso destes recursos.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado POR

REGIME

1 ano e meio

Medianeira

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

TÉCNICO SUBSEQUENTE EM LOGÍSTICA
O curso técnico subsequente em Logística, na modalidade de
Educação a Distância, é destinado aos egressos do ensino médio que
pretendem realizar um curso de educação profissional técnica de nível médio. Ele é ofertado a toda comunidade próxima a um dos polos
autorizados da Rede e-Tec Brasil-MEC.
O objetivo é formar técnicos capazes de mobilizar e articular com
pertinência conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar com autonomia em diferentes situações, com criatividade e flexibilidade em
um mercado competitivo que requer profissionais para exercerem atividades relacionadas ao planejamento, execução, controle e avaliação
de funções de apoio logístico em organizações públicas e privadas.
Esses profissionais podem atuar em qualquer ponto da cadeia logística nos processos de movimentação, distribuição, armazenamento, logística internacional e reversa, além das relações interpessoais dos
agentes nas organizações.
DURAÇÃO DO CURSO
1 ano e meio a 2 anos

Ofertado POR

REGIME

Curitiba

Semestral

Técnico Subsequente em Meio Ambiente
O curso técnico em Meio Ambiente subsequente, na modalidade
de Educação a Distância, é destinado aos egressos do ensino médio
que pretendem realizar um curso de educação profissional técnica
de nível médio. Ele é ofertado a toda comunidade próxima a um dos
polos autorizados da Rede e-Tec Brasil-MEC.
O estudante desse curso desenvolverá potencial para atuar na
gestão dos recursos naturais, na produção sustentável, na redução
dos impactos ambientais e no tratamento e destino final adequado
dos resíduos, podendo ainda estruturar ações de educação ambiental para comunidades em consonância com as tendências tecnológicas e demandas regionais dos polos atendidos. O técnico poderá
coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais; identificar as intervenções ambientais, analisar suas consequências e operacionalizar a execução de ações para preservação,
conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos, colaborar na elaboração de laudos,
relatórios e estudos ambientais; auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental; atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação
de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem.
DURAÇÃO DO CURSO
1 ano e meio a 2 anos

Ofertado POR
Campo Mourão

REGIME

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS
O curso técnico subsequente em Multimeios Didáticos, na modalidade de Educação a Distância, é destinado aos egressos do ensino
médio que pretendem realizar um curso de educação profissional
técnica de nível médio. Ele é ofertado a toda comunidade próxima a
um dos polos autorizados do Programa e-Tec Brasil-MEC.
Destina-se a formar profissionais capazes de mobilizar e articular
com pertinência conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar
com criatividade e flexibilidade, com visão integrada e com o domínio de técnicas e de tecnologias para contribuir com a melhoria da
qualidade das práticas educacionais, em atividades relacionadas ao
planejamento, execução, controle e avaliação de funções de apoio
pedagógico em escolas públicas, privadas e demais instituições, orientando e apoiando a comunidade escolar na utilização de multimeios didáticos e tecnologias disponíveis. Poderá também atuar em empresas
e centros culturais no setor de treinamento e comunicação social que utilizem multimeios para atividades
educativas.
DURAÇÃO DO CURSO
2 anos

Ofertado POR
Curitiba

REGIME

Semestral

TÉCNICO SUBSEQUENTE EM REDES DE COMPUTADORES
O curso técnico subsequente em Redes de Computadores, na
modalidade de Educação a Distância, é destinado aos egressos do
ensino médio que pretendem realizar um curso de educação profissional técnica de nível médio. Ele é ofertado a toda comunidade
próxima a um dos polos autorizados da Rede e-Tec Brasil-MEC.
Durante o curso, os alunos desenvolverão habilidades para se tornarem profissionais capazes de mobilizar e articular com pertinência
conhecimentos e atitudes para atuar com criatividade e flexibilidade
na área de Redes de Computadores. O estudante desse curso será
estimulado a desenvolver visão empreendedora para atuar em atividades como: instalação e manutenção de redes de computadores;
execução de projetos de cabeamento estruturado, para interligação física e lógica de equipamentos, seguindo normas e códigos de boas práticas amplamente adotados; configuração de serviços de rede; administração de recursos de rede; e elaboração de documentação técnica.
DURAÇÃO DO CURSO
1 ano e meio a 2 anos
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Ofertado POR

Cornélio Procópio

REGIME

Semestral

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em Alimentos
O graduado em tecnologia em Alimentos – tecnólogo em Alimentos – está apto para atuar nas áreas de economia e gestão da indústria
de alimentos, sistemas de produção e transformação de alimentos e
bebidas, desenvolvimento de produtos, gestão da qualidade, pesquisa de novos processos e metodologias, elaboração e supervisão de
análises físicas, químicas, bioquímicas e microbiológicas de alimentos,
implementação e gerenciamento de programas de interesse da indústria, bem como avançar seus estudos em pós-graduação (mestrado/
doutorado) atuando diretamente na pesquisa. O registro do profissional é feito no Conselho Regional de Química (CRQ).
A estrutura curricular possui disciplinas tecnológicas relativas aos
processos de industrialização de alimentos em geral e disciplinas da área gerencial e humana, direcionadas
para desenvolvimento dessas capacidades, atualmente muito solicitadas pelo mercado. Além disso, há o
estágio obrigatório com carga horária de 400 horas e o trabalho de conclusão de curso, que visa a aplicação
do conhecimento adquirido durante o curso na solução de problemas e desenvolvimento de produtos.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Campo Mourão (N), Francisco Beltrão (N),
Londrina (N), Medianeira (N) e Ponta Grossa (N)

Semestral

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O curso tem como objetivo geral a formação de profissionais capazes de atuar no uso das modernas
tecnologias da informação e também de se adaptarem às mudanças sociais e à evolução tecnológica, atendendo, assim, as necessidades do mercado. O aluno aprenderá a desenvolver, implantar e gerenciar sistemas
para uso em processos organizacionais, passando pela infraestrutura e
pela manutenção de sistemas.
O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas poderá
atuar como analista e programador de sistemas de informação, integrador de sistemas de informação e de soluções em tecnologias
de informação, coordenador, gerente de projetos de sistemas de informação, responsável técnico pelo desenvolvimento de aplicativos
e sistemas, diretor técnico, gerente em informática, consultor em
tecnologias de desenvolvimento e implantação de sistemas, como
profissional liberal, pesquisador ou empreendedor na área.
DURAÇÃO DO CURSO
3 anos

Ofertado em/(turno)

Cornélio Procópio (N), Pato
Branco (N) e Ponta Grossa (N)

REGIME
Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em automação industrial
A automação é um processo indispensável às indústrias que objetivam o aumento da sua produtividade, a melhoria de qualidade, a redução do tempo de lançamento de novos produtos e, consequentemente, a melhoria da sua competitividade neste acirrado mercado globalizado. A automação consiste basicamente na substituição do trabalho manual, rotineiro, desgastante ou perigoso pelo trabalho de máquinas
e equipamentos controlados por dispositivos programáveis e computadores. O curso superior de tecnologia em Automação Industrial
objetiva formar o profissional especializado que irá desenvolver,
implantar e manter esses sistemas automatizados. Para tal, o aluno
receberá uma sólida formação humanística, científica e tecnológica
nas áreas de conhecimento que envolvem a Automação Industrial.
O tecnólogo em Automação Industrial poderá se registrar no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e desenvolver atividades como gerência de sistemas automatizados, instalação
e manutenção de sistemas e programação de controladores lógicos
programáveis, microcontroladores e sistemas de automação em
computadores.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Curitiba (N) e Ponta Grossa (N)

Semestral

Tecnologia em COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
O curso superior de tecnologia em Comunicação Institucional visa
formar profissionais com competência para gerenciar a comunicação
dos mais variados tipos de organizações. Habilitado para planejar e implementar ações de comunicação interna e externa, em ambientes virtuais ou não, o comunicador institucional atua em agências e veículos de
comunicação e em organizações de pequeno, médio e grande porte dos
mais diversos setores da economia.
A matriz curricular do curso foi organizada com o intuito de formar
comunicadores capazes de compreender os diferentes contextos do
mundo das organizações. O conjunto de disciplinas abrange o campo
das humanidades e das ciências sociais aplicadas, de modo que o aluno
trabalha tanto com a leitura, análise e produção de textos, quanto com
o planejamento e aplicação de técnicas de comunicação. O curso oferece disciplinas como: Políticas da Comunicação Empresarial e Institucional, Laboratório de Textos Empresariais, Legislação e Comunicação, Psicologia
da Comunicação, Linguagem Visual, Marketing, Cultura Organizacional e Comunicação, Crítica Cultural, História
das Ideias, História da Comunicação no Brasil, entre outras.
O comunicador institucional tem as seguintes competências: definir objetivos de comunicação e mensagens
prioritárias; criar e editar publicações internas e externas para clientes, consumidores e colaboradores; mensurar
resultados da política de comunicação desenvolvida pela instituição; gerenciar a comunicação em situações de
crise; gerenciar a comunicação com os diversos públicos da empresa, organizar e redigir publicações técnicas ou
comemorativas; planejar, organizar eventos empresariais e desenvolver relações com a imprensa.
DURAÇÃO DO CURSO
2 anos e meio
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Ofertado em/(turno)
Curitiba (M)

REGIME

Semestral

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em DESIGN DE MODA
O curso forma profissionais em Design de Moda com capacidade para elaborar e gerenciar projetos
para a indústria do vestuário, considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e produtivos. As
aulas práticas, a partir do 1º semestre, são o diferencial do curso, e, juntamente com o estágio obrigatório,
possibilitam que o aluno vivencie o conhecimento adquirido em sala
de aula.
O tecnólogo em Design de Moda poderá pesquisar tendências
da moda quanto ao comportamento, cores, formas, textura e acabamento, propor estilos e desenvolver produtos da moda dentro da
visão histórica, sociológica e prospectiva. Poderá elaborar portfólios
e dossiês, representar graficamente as suas criações, produzir protótipos e modelos, analisar e gerenciar tecnicamente projetos e considerar os impactos ambientais gerados pelos processos produtivos
de moda.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Apucarana (N)

Semestral

Tecnologia em DESIGN GRÁFICO
O trabalho do tecnólogo em Design Gráfico poderá ser visto em embalagens, livros, revistas, jornais,
camisetas, aberturas e vinhetas de cinema e televisão, sites, jogos, sistema de identidade visual de organizações, entre outros. O estudante deste curso receberá toda a qualificação para atuar na indústria
gráfica, em escritórios de design, agências de propaganda e jornais, no desenvolvimento e acompanhamento de projetos gráficos, produção de imagem, ilustração, finalização de arquivos digitais e web
design.
O aluno aprenderá a desenvolver e acompanhar projetos gráficos
desde a pré-impressão até o acabamento final; representar e analisar desenhos bidimensionais e tridimensionais; elaborar ilustrações
por meio de técnicas manuais ou utilizando o computador; planejar, elaborar e desenvolver projetos gráficos; manipular técnicas de
tratamento de imagens digitais; utilizar e criar fontes tipográficas;
produzir imagens fotográficas utilizando filme ou processos digitais;
elaborar planilha de custos de materiais impressos; finalizar arquivos digitais e encaminhá-los para a impressão e gerenciar setores
de pré-impressão.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Curitiba (M ou N)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em FABRICAÇÃO MECÂNICA
A fabricação mecânica está praticamente presente no desenvolvimento de qualquer produto, desde tijolos e pregos a espaçonaves,
incluindo automóveis, navios, brinquedos, alimentos, lentes de
contato, equipamentos para informática e eletrônicos, entre outros.
O curso formará tecnólogos capazes de desenvolver o processo de
fabricação, de forma a planejá-lo e estruturá-lo visando à otimização
de recursos, podendo atuar também na construção das máquinas e
equipamentos empregados na fabricação dos produtos. Na UTFPR,
o estudante receberá, inclusive, orientações quanto às questões relacionadas à segurança e ao meio ambiente durante a fabricação dos produtos.
Durante o curso, o aluno aprenderá a efetuar levantamento de custos inerentes à execução de serviços
de fabricação; efetuar o controle de qualidade; conduzir trabalhos técnicos; efetuar instalação, montagens
e reparos; operar e cuidar da manutenção de equipamentos; executar desenhos técnicos; fiscalizar obras
e serviços técnicos e produções técnico-específicas.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Ponta Grossa (N)

Semestral

Tecnologia em GESTÃO AMBIENTAL
O profissional que receber o título de tecnólogo em Gestão Ambiental sairá da UTFPR com conhecimento para propor medidas corretivas de controle e gestão do meio ambiente, identificar e propor tecnologias para proteger o meio ambiente, além de saber avaliar riscos
químicos e biológicos.
A formação prepara o estudante para planejar, gerenciar e
executar as atividades de diagnóstico; avaliar impactos; propor
medidas mitigadoras; recuperar áreas degradadas; acompanhar e
monitorar a qualidade ambiental, regular o uso, controle, proteção
e conservação do meio ambiente; avaliar conformidades legais; analisar impactos ambientais, produzir laudos e pareceres, podendo
elaborar e implantar políticas e programas de educação ambiental e
contribuir assim para a melhoria da qualidade de vida e a preservação da natureza.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Medianeira (N)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
A manutenção promove maior produtividade e competitividade empresariais, incrementando os níveis de qualidade e segurança, melhoria da gestão dos recursos e otimização dos índices de confiabilidade
e disponibilidade dos processos produtivos. As empresas necessitam confiar em seus equipamentos, para
que possam atender os clientes nos prazos acordados com a qualidade exigida. É nesse cenário que o tecnólogo em Manutenção Industrial se destaca. O curso é desenvolvido com atividades teóricas e
práticas e possui em seu currículo estágio obrigatório, possibilitando
ao estudante uma formação completa.
O tecnólogo em Manutenção Industrial tem direito a registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA)
e poderá atuar no planejamento, supervisão e execução de projetos
de tem como campo de atuação o planejamento e implantação de
instalações industriais, a supervisão e execução de sistemas de manutenção industrial, a implementação de processos, treinamentos e
capacitação de equipes e o fomento de novos processos produtivos.
DURAÇÃO DO CURSO
3 anos

Ofertado em/(turno)

Cornélio Procópio (N), Medianeira (N)
e Pato Branco (N)

REGIME
Semestral

Tecnologia em MECATRÔNICA INDUSTRIAL
A palavra mecatrônica é a integração de tecnologias das áreas de mecânica, eletrônica, computação e
controle, visando ao projeto, à automação de equipamentos e de processos manufaturados. O estudante
terá competências para automatizar equipamentos e processos industriais, atuando no planejamento,
implantação, administração, execução, manutenção e integração de equipes de projeto.
Ao final do curso, o aluno poderá atuar no desenvolvimento de empreendimentos e novas oportunidades de trabalho e renda na área de mecatrônica; especificação, instalação e integração de equipamentos de manufatura em sistemas automatizados industriais; utilização de máquinas de comando numérico
computadorizado e de sistemas auxiliados por computador; integração de equipes de projeto e análise de comportamento estrutural
e cinemático de sistemas mecatrônicos utilizando ferramentas computacionais; utilização de processos de conformação, usinagem
e soldagem em aplicações industriais; especificação e aplicação de
equipamentos de instrumentação e software de supervisão e controle de sistemas; atualização de sistemas e execução de manutenção
em equipamentos industriais; e organização e coordenação dos recursos necessários à produção e aplicações técnicas que viabilizem
a obtenção econômica de produtos e sistemas automatizados.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Curitiba (N)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em PROCESSOS AMBIENTAIS
O curso superior de tecnologia em Processos Ambientais foi configurado para atender à demanda de
profissionais para atuarem na resolução de problemas ambientais, ocasionados pelo grande crescimento populacional e industrial. A estrutura curricular visa formar um profissional na área de Química com
conhecimentos específicos das áreas de Gestão e Meio Ambiente,
preparando os acadêmicos para serem especialistas em soluções sustentáveis nos diversos processos socioeconômicos, gerindo a minimização dos impactos ambientais.
O tecnólogo em Processos Ambientais poderá desenvolver atividades como: conduzir pesquisas, análises químicas, físico-químicas,
químico-biológicas e microbiológicas qualitativas e quantitativas;
expedir laudos, pareceres e relatórios técnicos; planejar e ser responsável por Sistemas de Gestão Integrada e Educação Ambiental nas
organizações.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Curitiba (N)

Semestral

Tecnologia em PROCESSOS QUÍMICOS
O curso forma profissionais para atuar no controle de qualidade
de processos e produtos químicos, em análises químicas, físico-químicas, químico-biológicas, padronização de produtos e processos e,
ainda, na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. O tecnólogo em Processos Químicos está habilitado a planejar, gerenciar
e realizar ensaios e análises laboratoriais envolvidas no controle de
qualidade de matérias-primas, reagentes e produtos. Este profissional pode atuar em indústrias químicas, farmacêuticas e agroindustriais, laboratórios de análises físico-químicas e microbiológicas, institutos e empresas de pesquisa e desenvolvimento de produtos e em
instituições de ensino.
Os egressos serão capazes de seguir as atribuições legais estabelecidas pela Resolução Normativa nº
36, de 25 de abril de 1974, do Conselho Federal de Química, podendo ser responsáveis técnicos e exercer
quaisquer atividades na área da Química Tecnológica.
O estudante que optar por este curso deve ter aptidão para Ciências Exatas, gostar de leitura e pesquisa, possuir habilidades manuais para trabalhar com equipamentos e possuir raciocínio lógico para tomada de decisões.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Apucara (N) e Toledo (N)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em RADIOLOGIA
O desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico radiológico exige cada vez mais profissionais qualificados, com capacitação
para operar modernos equipamentos e liderar equipes de trabalho
envolvidas nestes procedimentos. O curso superior de tecnologia em
Radiologia da UTFPR tem como objetivo a formação de um profissional
qualificado para atuar nas diversas áreas da imaginologia médica, das
aplicações terapêuticas que utilizem radiações ionizantes, ressonância
magnética e também em vários setores industriais e comerciais.
O tecnólogo será capaz de realizar exames e otimizar processos a fim de melhorar a qualidade das
imagens, reduzindo custos e a dose de radiação. Os exames poderão ser de: tomografia computadorizada,
mamografia, radioterapia, radiologia convencional, radiologia odontológica, ressonância magnética, medicina nuclear e outros. O egresso do curso estará preparado para aprimorar novos métodos de execução
de exames, novos acessórios e equipamentos; aplicar normas de proteção radiológica; gerir protocolos de
controle de qualidade; supervisionar aplicações das técnicas radiográficas; e manusear adequadamente
materiais radioativos.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Curitiba (T)

Semestral

Tecnologia em SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
O curso prepara profissionais para atuar nas áreas de gestão, desenvolvimento, implantação de
projetos, operação e manutenção de sistemas de telecomunicações. Ao terminar o curso, o tecnólogo
poderá atuar no planejamento, na implantação e na operação de sistemas de telecomunicações em
empresas que produzam ou comercializem equipamentos e serviços de telecomunicações e em empresas
públicas e privadas que utilizem sistemas de radiotransmissão, telemática, telefonia fixa e móvel, televisão
aberta e por assinatura, Internet, entre outros.
O tecnólogo aprenderá no curso a pesquisar e desenvolver
hardwares e softwares para equipamentos e sistemas de
telecomunicações; projetar, implantar, efetuar a manutenção de
redes, componentes e sistemas de telecomunicações; assessorar,
coordenar, supervisionar e treinar equipes de trabalho em redes de
telecomunicações de dados, de curta e longa distância; assessorar
operadoras em call center - centrais de atendimento; e elaborar
documentação técnica.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Curitiba (N)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Tecnologia em SISTEMAS PARA INTERNET
O curso de tecnologia em Sistemas para Internet tem por objetivo formar um profissional de nível
superior com habilidade para o desenvolvimento de aplicações para a web, gerência de redes de computadores e serviços para Internet. O tecnólogo em Sistemas para Internet é o profissional com capacidade para planejar, implementar, administrar, promover e aprimorar com técnica o desenvolvimento de
sistemas para Internet; gerenciar projetos de sistemas, inclusive com
acesso a banco de dados, desenvolvendo projetos de aplicações para
a rede mundial de computadores integrando mídias em suas páginas
web; cuidar da análise de desempenho e demais características de
uma rede de computadores para otimizar o seu funcionamento; bem
como tratar da segurança dos sistemas para Internet.
O tecnólogo em Sistemas para Internet poderá atuar nas áreas de
Desenvolvimento Web, Administração e Projeto de Redes de Computadores, Administração de Serviços e Sistemas para Internet.

DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

3 anos

Guarapuava (N)

Semestral

ADMINISTRAÇÃO
O curso objetiva formar e capacitar profissionais holísticos e com
visão sistêmica para atuação no vasto campo das Ciências Administrativas, enfatizando as posturas gerenciais, decisórias, de controle e
de análise, a partir da compreensão de questões científicas, técnicas,
sociais, ambientais, econômicas e financeira, em âmbito nacional e
internacional, nos diferentes modelos de organizações, empresariais
ou não, públicas ou privadas, assegurando o domínio de ferramentas
tecnológicas e responsabilidades ético-funcionais em atividades envolvendo planejamento, controle, arbitragens e de quantificações e análise de informações para subsidiar
as tomadas de decisões.
O bacharel em Administração pode atuar nas áreas de Administração Agroindustrial, Administração de
Cooperativas, Administração de Empresas Públicas e Privadas, Administração Hospitalar, Análise de Sistemas, Comércio Exterior, Controladoria, Marketing ou Mercadologia, Orçamento e Finanças e Produção.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (M) e Pato Branco (N)

Semestral (Curitiba) e
Anual (Pato Branco)
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

AGRONOMIA
O curso de Agronomia é um dos mais amplos que existem. Nele,
o aluno estuda todos os reinos da natureza, tendo, assim, opções de
atuação extremamente variadas. O profissional de Agronomia, chamado engenheiro agrônomo, recebe formação que lhe permite atender às necessidades dos produtores rurais e atuar nos setores público
e privado, nas atividades de planejamento, produção, ensino, pesquisa e extensão.
Basicamente, o curso divide-se, dentro das Ciências Agrárias, nas
áreas de Fitotecnia (cultura de lavoura, fruticultura, olericultura, parques e jardins), Solos (fertilidade, manejo e conservação do solo), Fitossanidade (fitopatologia, entomologia e plantas daninhas), Socioeconomia (economia rural, sociologia, planejamento e administração), Alimentos (tecnologia de produtos de
origem vegetal e animal), Engenharia Rural (irrigação e drenagem, construções rurais, máquinas agrícolas
e topografia) e Zootecnia (pastagens, nutrição e produção animal). Essas são as principais áreas que o engenheiro agrônomo deverá dominar e poderá atuar, além de áreas mais recentes, como Meio Ambiente,
Plantas Medicinais e Bioenergia.
DURAÇÃO DO CURSO
5 anos

Ofertado em/(turno)

Dois Vizinhos (M e T) e Pato
Branco (M e T)

REGIME

Semestral (Dois Vizinhos) e
Anual (Pato Branco)

ARQUITETURA E URBANISMO
O curso tem como principal enfoque a formação de profissionais capazes de compreender e traduzir
as necessidades da comunidade como um todo nas questões de concepção, organização e construção
dos espaços tanto interiores como exteriores, passando pelo urbanismo, a edificação, o paisagismo, assim
como a conservação e valorização do patrimônio construído, protegendo e preservando o equilíbrio do ambiente natural, utilizando de
maneira racional os recursos disponíveis, além de desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos, visando o desenvolvimento sustentável.
O arquiteto e urbanista poderá desenvolver atividades como projeto, coordenação e planejamento urbano e paisagístico; gestão, supervisão, coordenação e orientação técnica de projetos e obras; estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental de projetos; design
de mobiliário urbano; coordenação e projetos de arquitetura de interiores; avaliação e perícia de imóveis; e restauração de edificações.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Curitiba (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
O curso possibilita que o egresso analise, modele e especifique soluções usando os conceitos, métodos,
técnicas e ferramentas apresentados; implemente e valide sistemas computacionais; administre recursos
de software e hardware de organizações do ramo comercial, industrial ou de ensino e pesquisa; investigue
e desenvolva conhecimento teórico na área de computação e valide
e transmita a solução de problemas de uma forma efetiva e contextualizada. Também forma um profissional que respeita os princípios
éticos da área de Computação, desenvolve sistemas que melhoram
as condições de trabalho, levando em consideração as condições dos
usuários e do meio ambiente, promove o conhecimento na área e
tem uma visão contextualizada de sua atuação em termos econômicos, políticos, sociais e humanos.
O bacharel em Ciência da Computação pode atuar como desenvolvedor de soluções computacionais, gerente de infraestrutura de
tecnologia da informação, gestor de sistemas de informação, analista
de negócios, profissional liberal e pesquisador.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Campo Mourão (T e N), Medianeira
(M ou T) e Ponta Grossa (M e T)

Semestral

CIÊNCIAs CONTÁBEIS
O curso está focado no desenvolvimento contábil/gerencial de seus acadêmicos e tem como principal objetivo formar profissionais em Contabilidade altamente qualificados, éticos e com responsabilidade
social, com condições de satisfazer as necessidades do mercado e capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Seus principais eixos de formação são compostos pelas seguintes áreas: Contábil/Gerencial, Aplicadas, Legal,
Humanas, Tecnológica e Complementar.
O bacharel em Ciências Contábeis poderá desenvolver atividades como elaboração dos demonstrativos contábeis das empresas;
análise das demonstrações contábeis para o processo de tomada de
decisão; organização da gestão financeira da empresa, por meio de
orçamentos, fluxo de caixa, etc.; apuração do custo dos produtos e
serviços das empresas; desenvolvimento de perícias contábeis e auditorias contábeis em pequenas, médias e grandes empresas; assessoria tributária, contábil e financeira; e planejamento tributário/fiscal.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Pato Branco (N)

Anual
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

DESIGN
Criatividade e disposição para enfrentar desafios e buscar soluções
para problemas são características importantes no campo do Design. O
curso da UTFPR foi estruturado de maneira a formar um designer capaz
de desenvolver projetos e sistemas que conjuguem informações visuais,
artísticas, culturais e tecnológicas de forma contextualizada em relação
ao meio socioeconômico em que irá atuar.
O Design é a área do conhecimento que visa planejar e desenvolver
projetos na área gráfica e de produto, dentro de várias especialidades.
Para o desenvolvimento de conceitos, procura-se proporcionar ao aluno uma formação abrangente, envolvendo não apenas o instrumental
técnico, mas igualmente a reflexão crítica sobre o design inserido em um contexto sociocultural e econômico.
A valorização da profissão tem sido crescente, pois o design é reconhecido como fator de ampliação de competitividade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas.
As oportunidades de trabalho estão nas indústrias de diferentes portes, nos escritórios de desenvolvimento
de produtos e design de interiores, nas editoras, em departamentos de criação de órgãos públicos e agências
de publicidade, produtoras de multimídia e web design, estúdios de vídeo e animação, entre outros.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (M e T)

Semestral

EDUCAÇÃO FÍSICA
O objetivo do curso é formar profissionais qualificados para executar, avaliar, coordenar, supervisionar,
gerenciar e dirigir projetos e programas de atividades físicas e esportivas, em instituições públicas e privadas, buscando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Para garantir essa formação generalista, o curso propicia ao aluno formação nos conteúdos básicos e profissionalizantes que caracterizam a
formação do bacharel em Educação Física.
Além desta formação, o curso adota um núcleo temático de aprofundamento denominado de orientação de atividade física voltada
para a saúde da população, no qual o principal foco é a promoção,
a prevenção, a proteção e a recuperação da saúde em diversos ambientes sociais, empresariais e do setor produtivo.
O currículo também prevê estágio obrigatório e a realização do
trabalho de conclusão de curso, que deve abranger conhecimentos
de Educação Física, para que o estudante exercite a capacidade de
resolver problemas, de trabalhar em equipe e de comunicar-se, além
de desenvolver atitudes como iniciativa e determinação.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

ENGENHARIA DE ALIMENTOS
O engenheiro de alimentos é o profissional responsável por cuidar
de todas as etapas de preparo e conservação de alimentos de origem
animal e vegetal. Ele poderá ser o responsável por acompanhar e gerenciar o processo produtivo desde o recebimento da matéria-prima,
pela supervisão do processo de industrialização de alimentos e controle de qualidade de produtos acabados, incluindo análises de processos físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos; poderá também participar em pesquisa de desenvolvimento de novos produtos,
processos e metodologias analíticas na área de Alimentos.
Ao terminar o curso da UTFPR, este engenheiro terá formação necessária para atuar em áreas como a de processamento de alimentos,
controle de qualidade, planejamento do projeto industrial, gerenciamento e administração, marketing
e vendas, desenvolvimento de novos produtos, dimensionamento de equipamentos, fiscalização de alimentos e bebidas, armazenamento e consultoria.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

Campo Mourão (M e T) e
Medianeira (M e T)

5 anos

REGIME
Semestral

ENGENHARIA AMBIENTAL
O engenheiro ambiental é o profissional que cuidará do gerenciamento, planejamento, execução e
coordenação das atividades ligadas à área ambiental, garantindo a preservação e a conservação dos recursos naturais. O objetivo é formar profissionais que contribuam com a redução dos efeitos negativos das
atividades produtivas nos meios físicos e biológicos, oferecendo soluções em tempo real para as mais
diferentes demandas empresariais e governamentais.
Ao terminar o curso da UTFPR, o profissional poderá identificar os parâmetros de qualidade ambiental
dos recursos naturais (solo, água e ar), aplicando as legislações ambientais locais, estaduais e nacionais; identificar e propor métodos e
tecnologias ambientais, a fim de minimizar as fontes e o processo de
degradação natural de origem química, geológica e biológica; avaliar
os efeitos ambientais causados por resíduos sólidos, poluentes
atmosféricos e efluentes líquidos; planejar, implantar e coordenar sistemas de gestão ambiental em organizações; participar de pesquisa,
elaboração, implantação e gerenciamento de projetos ambientais;
elaborar estudos de impactos ambientais e relatórios de impactos
do meio ambiente; realizar plano de controle ambiental e auditorias
ambientais.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Campo Mourão (M e T), Francisco Beltrão (M e T),
Londrina (M e T) e Medianeira (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

ENGENHARIA CIVIL
A Engenharia Civil é uma área em destaque no cenário nacional.
O curso de Engenharia Civil da UTFPR tem como objetivo formar profissionais capazes de desenvolver projetos, dimensionar e especificar
estruturas, bem como os materiais a serem utilizados. Pode atuar chefiando equipes, supervisionando prazos, custos e o cumprimento das
normas de segurança, saúde e meio ambiente e garantindo a segurança da edificação, exigindo que os materiais empregados na obra
estejam de acordo com as normas técnicas em vigor.
O engenheiro civil poderá atuar na assessoria, assistência e consultoria de projetos de engenharia, em
institutos e empresas de pesquisa na área de construção civil, em empresas de construção civil, entre outros. Pode atuar ainda em atividades de fiscalização, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico, na
pesquisa, análise e experimentação, elaboração de orçamentos, padronização, mensuração e controle de
qualidade, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos.
DURAÇÃO DO CURSO
5 anos

Ofertado em/(turno)

Campo Mourão (M e T), Curitiba (T e N),
Pato Branco (M e T) e Toledo (M e T)

REGIME
Semestral

ENGENHARIA De COMPUTAÇÃO
O curso de Engenharia de Computação da UTFPR é o primeiro desta modalidade a ser oferecido por
uma Instituição Federal de Ensino Superior no Paraná.
O engenheiro de computação egresso da Instituição terá capacidade para investigar e desenvolver o
conhecimento teórico nas áreas de Computação e Eletrônica; capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma criativa, independente e inovadora contribuindo com a busca de soluções nas diferentes
áreas; preocupação constante com a atualização tecnológica; e habilidade de trabalho em grupo.
Durante o curso, receberá sólida formação nas áreas de Computação e Eletrônica, possibilitando alto desempenho na indústria no
desenvolvimento de programas para aplicações específicas incluindo sistemas operacionais e de redes, projeto e desenvolvimento de
sistemas de hardware e software, incluindo sistemas embarcados e
sistemas inteligentes, projetos de sistemas de planejamento, manutenção e suporte às tarefas gerenciais ou nas empresas de consultoria e prestação de serviços para organizações que façam uso de
sistemas de informação e comunicação, envolvendo avaliação e validação da segurança de sistemas computacionais e de comunicação
ou no ensino e na pesquisa.
DURAÇÃO DO CURSO
5 anos

Ofertado em/(turno)

Conélio Procópio (M e T), Curitiba (M e T) e
Pato Branco (T e N)

REGIME
Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

ENGENHARIA DE CONTROLE e automação
O engenheiro de controle e automação será um profissional flexível que poderá atuar nas mais diferentes áreas da indústria e em concessionárias de energia, bem como no setor de serviços. O curso da UTFPR
propicia ao aluno uma formação em processos automatizados, contando também com uma forte formação
nas áreas de Eletrotécnica e de Eletrônica. As disciplinas optativas permitem ao formando um aprofundamento no conhecimento de suas áreas de interesse. O aluno escolhe
dentre as áreas de Sistemas Elétricos Industriais (obrigatória), Eletrônica Industrial, Instalações e Gerenciamento de Energia em Edificações
ou Sistemas de Potência. Além disso, são previstas disciplinas de Gestão e Economia para preparar o egresso para atuar na área gerencial.
O engenheiro poderá atuar em concessionárias de energia, prioritariamente automatizando os setores de geração, transmissão ou distribuição de energia, em automação industrial, em sistemas de automação predial, na área de projetos, manutenção e instalações industriais,
comerciais e prediais, atendendo as necessidades de implantação, funcionamento, manutenção e operação destes sistemas.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Curitiba (M e T) e Cornélio Procópio (M e T)

Semestral

ENGENHARIA ELÉTRICA
O engenheiro eletricista é um profissional com formação nas áreas
de Eletricidade Aplicada e Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrotécnica, Eletrônica e Comunicação e Controle e Automação. Isto possibilita
ao profissional atuar em um amplo mercado da Engenharia Elétrica e de
Controle e Automação, envolvendo desde dispositivos elétricos simples
até sistemas industriais complexos. Atualmente, a Engenharia Elétrica é
uma das áreas com maior índice de empregabilidade imediata. O engenheiro estará preparado para atuar em pequenas, médias e grandes
empresas e também como profissional autônomo, apto a projetar, executar e vistoriar trabalhos técnicos e gerenciais, além de atuar em sistemas industriais e em concessionárias de serviços públicos.
O profissional poderá realizar projetos e condução de experimentos e de pesquisas tecnológicas; concepção, especificação e análise de sistemas; produtos e processos elétricos; planejamento, elaboração, supervisão
e coordenação de projetos e serviços em sistemas elétricos; supervisão na operação e na manutenção de
sistemas e equipamentos eletrônicos; avaliação da segurança e da viabilidade técnica em projetos; assessoria,
assistência técnica e consultoria em projetos; elaboração de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo
e parecer técnico de serviços; e capacitação e formação profissional de engenheiros eletricistas.

DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Cornélio Procópio (M e T), Curitiba (M e T ou T e N),
Pato Branco (M e T) e Medianeira (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

ENGENHARIA ELETRÔNICA
O curso ofertado pela UTFPR proporciona uma formação moldada em interesses futuros do estudante,
com um currículo que garante uma formação abrangente para que o egresso esteja sempre preparado para
o dinâmico mercado da Eletrônica. No decorrer do curso, as diferentes atividades acadêmicas enfatizam a
formação empreendedora, atendendo às recentes demandas de mercado. O engenheiro eletrônico é um
profissional com formação generalista, que atua na área de materiais eletroeletrônicos, sistemas de medição
e de controle eletroeletrônico, desenvolvimento de sistemas, produtos
e equipamentos eletrônicos, sistemas embarcados, conversores, equipamentos biomédicos e informática médica.
O engenheiro poderá trabalhar com: componentes, dispositivos e
equipamentos eletroeletrônicos, eletromecânicos, magnéticos, ópticos, de instrumentação, sensores e atuadores de transmissão e recepção de dados, de áudio/vídeo, de segurança patrimonial e de eletrônica
embarcada, sistemas de medição e instrumentação eletroeletrônica,
de acionamentos de máquinas, de controle eletrônico e de automação. Além disso, o profissional poderá realizar estudos de viabilidade
técnico-econômica, executar e fiscalizar obras e serviços técnicos e efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres.
DURAÇÃO DO CURSO
5 anos

Ofertado em/(turno)

Campo Mourão (M e T), Curitiba (T e N), Ponta
Grossa (M e T) e Toledo (M e T)

REGIME
Semestral

ENGENHARIA FLORESTAL
A atividade florestal está em franca expansão no Brasil, sendo o Paraná um dos maiores produtores de
florestas do país. O caráter empreendedor da profissão conta também com o crescimento dos plantios e
a diversificação da matriz produtiva das propriedades rurais. Além disso, é uma grande área para profissionais autônomos.
O engenheiro florestal poderá atuar no planejamento, orientação e execução de técnicas visando à
melhoria das atividades ligadas ao setor florestal, na cadeia produtiva dos madeiráveis e não-madeiráveis,
na conservação e restauração dos recursos naturais, com ênfase no desenvolvimento de tecnologias de base florestal, para a
sustentabilidade e o desenvolvimento regional, levando em consideração, portanto, as características da região onde estará inserido.
O profissional poderá ainda orientar o desenvolvimento de políticas
públicas sobre a conservação e uso de ecossistemas florestais; coordenar o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa
do meio ambiente; planejar e coordenar projetos de arborização e
paisagismo, de manejo de fauna silvestre, de avaliação e perícia ambiental e florestal, bem como laudos técnicos, de turismo rural e ecoturismo, entre outros ligados à área.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Dois Vizinhos (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura |Lato Sensu | Stricto Sensu

ENGENHARIA DE MATERIAIS
O engenheiro de materiais é o profissional responsável por oferecer soluções científicas e tecnológicas
na área de materiais. Este campo de conhecimento está associado a uma ampla e moderna área de atuação, envolvendo materiais cerâmicos, metálicos, ligas e superligas, filmes especiais, compósitos, biomateriais, ecomateriais e nanomateriais. Esta área está na linha de frente da alta tecnologia, sendo importante
para praticamente todos os campos da engenharia, incluindo as indústrias aeroespaciais, de telecomunicações, de tecnologia da informação, nuclear, de energia, eletroeletrônica, da agricultura, de construção
civil e mecânica, química, até as emergentes áreas de nanotecnologia
e dos biomateriais.
O curso engloba as áreas de materiais cerâmicos, metálicos e poliméricos, favorecendo a inserção no mercado de trabalho, incluindo
importantes setores da economia como os de eletroeletrônica e computação, comunicações, transporte, energia, petróleo e petroquímica, biomédica, construção mecânica, indústria de transformação, entre outros. As atividades típicas são: análise da estrutura dos materiais,
investigação e análise de falhas, projetos de materiais e de processos
de fabricação, caracterização e seleção de materiais e análise de desempenho de materiais e componentes.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Londrina (M e T)

Semestral

ENGENHARIA MECÂNICA
A formação em Engenharia Mecânica é focada nas grandes áreas da
mecânica aplicada, termodinâmica aplicada, fenômenos de transporte
e tecnologia mecânica, além de formação complementar na área de
gestão de processos através de uma percepção humanista e empreendedora. O engenheiro mecânico é o profissional capaz de desenvolver, projetar, dimensionar, fazer manutenção de sistemas mecânicos
(como equipamentos, máquinas, elevadores), de sistemas térmicos
(como câmaras frigoríficas, sistemas de aquecimento, caldeiras, condicionamento de ar), de processos de fabricação (como em indústrias de
fundição, usinagem, conformação mecânica) e de sistemas hidráulicos
e pneumáticos e bombas.
Isso permite ao engenheiro atuar nos mais variados tipos de indústrias e nas mais variadas etapas do processo industrial (desenvolvimento e concepção de novos produtos, definição de parâmetros de fabricação,
controle do processo de fabricação, controle de qualidade, atendimento pós-venda). Pode ainda estender
seu trabalho à área de serviços em firmas de consultoria e assessoramento, instituições científicas e de pesquisa ou no magistério. Essa versatilidade do profissional oferece-lhe uma ampla empregabilidade, podendo colocar-se no mercado de trabalho em um amplo espectro de atuação.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Cornélio Procópio (M e T), Curitiba (M e T ou T e N),
Guarapuava (M e T), Pato Branco (M e T) e Ponta
Grossa (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
O curso se dedica ao estudo, projeto e gestão de sistemas integrados de pessoas e recursos, e tem como
objetivos principais melhorar a produtividade de processos e operações, garantir a qualidade do produto ou
serviço e a do ambiente de trabalho das pessoas em suas atividades. A formação do engenheiro de produção permite o atendimento de necessidades das empresas, já que possui extensa aplicabilidade de métodos
de várias áreas, tais como Administração, Economia, Sociologia, Ciências Ambientais, Psicologia, Matemática
e Computação. Dessa forma, o engenheiro de produção é um profissional interdisciplinar que agrega o conhecimento técnico-científico ao sólido embasamento humanístico.
Na UTFPR, o aluno estará preparado para incentivar o desenvolvimento de pesquisas no setor; solucionar problemas logísticos nas
indústrias, assim como problemas de estoques, utilizando conhecimentos da área de produção; solucionar problemas de colocação de
produtos no mercado com o uso de técnicas, estratégias de marketing
e de projeto de produto; qualificar a indústria regional, agregando valor a produção primária. O engenheiro poderá trabalhar em indústrias,
empresas industriais, empresas de transportes, órgãos públicos, empresas de compra e venda, traders nacionais e internacionais, empresas
de produtos industrializados, institutos de pesquisa e universidades,
empresas de consultoria e projetos e cooperativas.
DURAÇÃO DO CURSO
5 anos

Ofertado em/(turno)
Medianeira (M e T) e
Ponta Grossa (M e T)

REGIME
Semestral

ENGENHARIA QUÍMICA
O curso forma profissionais de nível superior com competência para atuar na área de Engenharia Química, com formação adequada à realidade do desenvolvimento tecnológico e inserido no contexto social
e humano, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitados para absorver e desenvolver novas tecnologias e estimulado para atuar na identificação e
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
O engenheiro químico é habilitado para trabalhar no setor industrial (como alimentos, cosméticos, biotecnologia, fertilizantes,
fármacos, cimento, papel e celulose; nos setores nuclear, automobilístico, de polímeros e de meio ambiente), nas áreas administrativa
e comercial. Além disso, pode atuar como engenheiro de produto,
de processo, de pesquisa e de desenvolvimento, em instituições de
pesquisa, em consultorias e no magistério superior.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Ponta Grossa (M e T)

Semestral
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ENGENHARIA TÊXTIL
O profissional desta área atuará nos mais diversos segmentos do
setor têxtil, desenvolvendo e implantando os processos de produção
têxtil. Em sua atividade, estuda, projeta e seleciona materiais, equipamentos e tecnologias relacionadas aos processos de transformações mecânicas e químicas da indústria têxtil; coordena equipes de
trabalho; realiza estudos de viabilidade técnico-econômica; executa
e fiscaliza serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações,
emitindo laudos e pareceres.
O engenheiro têxtil formado pela UTFPR poderá atuar na concepção, viabilização e operação de sistemas
de produção de bens e serviços. Portanto, este profissional terá como mercado de trabalho toda a cadeia
produtiva têxtil e de vestuário, estando apto a trabalhar na fabricação de fios têxteis, tecidos, malhas e não-tecidos, no beneficiamento de produtos têxteis que compreende tingimento, estamparia e lavanderia, na
indústria do vestuário e de calçados, e também nas indústrias que fornecem produtos e insumos para a cadeia têxtil-vestuário. O engenheiro têxtil poderá também desempenhar atividades em centros de pesquisa,
marketing, vendas técnicas, laboratórios, universidades, órgãos públicos, consultoria e projetos industriais.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

5 anos

Apucarana (M e T)

Semestral

QUÍMICA
A Química é a ciência que se ocupa do estudo da composição, da estrutura e propriedades das substâncias, da interação entre as mesmas e das transformações e combinações da matéria. Neste curso, o
acadêmico recebe uma sólida formação em Química, com caráter científico, tecnológico, social e humanístico. O aluno estuda diferentes disciplinas que lhe dão suporte para o entendimento dos processos tecnológicos e base para desenvolver pesquisas que envolvem as transformações da matéria e o capacitam
para atuar em diferentes ramos da indústria e comércio e também na
área ambiental.
A habilitação de bacharel em Química possibilita ao egresso atuar
nos processos de produção, tratamentos prévios e complementares
de produtos e resíduos, análises químicas e físico-químicas, químico-biológicas, bromatológicas, toxicológicas, biotecnológicas e legais,
na padronização e controle de qualidade, em operação e manutenção de equipamentos e instalações, em pesquisa e desenvolvimento
e gerenciamento, coordenação, orientação e responsabilidade técnica no âmbito de suas atribuições. Além destas atribuições, este curso forma o profissional com uma visão de processos sustentáveis de
vários ramos da indústria e comércio.
DURAÇÃO DO CURSO
4 anos
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Ofertado em/(turno)
Curitiba (M e T) e
Pato Branco (M e T)

REGIME
Semestral

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
O curso de bacharelado em Sistemas de Informação da UTFPR é uma graduação voltada diretamente à
aplicação da Informática em empresas e instituições públicas e privadas. O profissional formado pelo curso é
um dos mais procurados no mercado pela sua sólida formação técnica e por sua versatilidade.
A atuação do bacharel em Sistemas de Informação abrange áreas
como desenvolvimento, gerência, projeto, instalação e administração de
sistemas, redes de computadores, bancos de dados, sítios e portais para
Internet, comércio e marketing eletrônicos, sistemas móveis, sem fio e
outras tecnologias emergentes. Além disso, a formação abrangente o habilita a gerenciar atividades envolvendo tecnologias da informação em
geral, coordenando equipes de trabalho e definindo o uso, segurança e
planejamento de recursos informáticos para resolver problemas das organizações públicas ou privadas, assim como para consultoria em pesquisa e desenvolvimento.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (T e N)

Semestral

ZOOTECNIA
O curso objetiva a formação de profissionais que sejam capazes de planejar, orientar e executar técnicas,
visando à melhoria das atividades ligadas às diferentes cadeias agroindustriais envolvidas com a produção
animal, e que estejam capacitados a atuar nos meios de produção, pesquisa, ensino e extensão, contribuindo
para o aumento da produtividade animal.
O bacharel em Zootecnia pode trabalhar na formulação, preparação, balanceamento e controle da qualidade de rações para animais; na implantação e manejo
de pastagens (preparo, adubação e conservação do solo); na elaboração, orientação, administração e realização de projetos agropecuários na área de produção animal; na supervisão, assessoramento e organização de exposições e feiras
agropecuárias e de julgamento de animais; no planejamento e elaboração de
construções rurais específicas para a produção animal; na determinação e acompanhamento de formas padronizadas de abate, avaliação, classificação e tipificação de carcaças; no assessoramento em programas de controle sanitário, higiene,
profilaxia e rastreabilidade animal, visando à segurança alimentar humana; e no
planejamento e administração de propriedades agrícolas e de extensão rural. É
responsável também pelo manejo reprodutivo e aplicação de biotecnologias na
produção de animais domésticos.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos e meio

Dois Vizinhos (M e T)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
O curso tem por finalidade formar biólogos com sólida formação
pedagógica, que além de atuarem em todas as áreas de competência
constantes na legislação vigente do país, estarão plenamente capacitados para atuarem na docência e na gestão educacional dos anos
finais do ensino fundamental e do ensino médio. O profissional também estará apto a progredir em sua formação para atuar no ensino
superior. Para alcançar o perfil profissional pretendido, o curso está
estruturado para inserir os acadêmicos nas etapas de produção do
conhecimento, de transmissão e socialização dos saberes científicos na comunidade interna e externa à
Universidade.
Durante as aulas, o aluno aprenderá sobre a organização, funcionamento e diversidade dos seres vivos,
suas relações filogenéticas e evolutivas, bem como a distribuição no meio em que vivem. Também será capacitado para atuar como agente transformador da realidade presente, visando a melhoria da qualidade
de vida; o desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias na área de Ciências Biológicas e o atendimento às demandas da sociedade.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Dois Vizinhos (N)

Semestral

LICENCIATURA EM FÍSICA
O curso tem como objetivo formar profissionais para atuarem como professores de Física. Esse profissional deve, apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, ser capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e, através de uma transposição didática adequada, possibilitar aos seus alunos
o acesso ao saber e fazer científico e tecnológico. Ele será formado para planejar e desenvolver diferentes
experiências didáticas em Física e elaborar ou adaptar materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais.
O grande diferencial na organização do curso de licenciatura em
Física reside nas disciplinas denominadas projetos de ensino. Distribuídas ao longo do curso, praticamente desde o seu início, são disciplinas que oferecem uma oportunidade para que os alunos desenvolvam suas habilidades em transformar o conhecimento específico
de Física em conhecimento escolar destinado ao ensino fundamental e médio, onde atuarão como docentes. Além disso, característica
da formação da UTFPR, as disciplinas terão um forte componente de
atividades em laboratório.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (T)

Semestral
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LICENCIATURA EM INFORMÁTICA
A Informática é a área que mais vem avançando atualmente. Por
isso, formar licenciados torna-se ainda mais importante. O curso formará profissionais para serem docentes na área, comprometidos com
a transformação social e com o futuro, capacitados para contribuir
com a geração de inovações tecnológicas nos processos de ensino.
O licenciado em Informática atua como agente integrador no processo de ensino e aprendizagem, capaz de compreender o processo
educativo na sua diversidade e complexidade, dando sustentação ao
desenvolvimento tecnológico da Educação e da Informática, pretendendo atender às necessidades da sociedade.
Ao concluir o curso na UTFPR, o formado poderá atuar como professor de informática; coordenar laboratórios de informática; ofertar cursos de treinamento e qualificação,
gestão, desenvolvimento e avaliação de tecnologias e softwares educacionais; desenvolver pesquisa e
consultoria na área de Informática na Educação; atuar na gestão de tecnologias em ensino a distância;
além de coordenar o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem informatizados.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Francisco Beltrão (N)

Semestral

LICENCIATURA EM LETRAS-PORTUGUÊS/INGLÊS
O curso tem o objetivo de formar profissionais para atuarem
como professores de português, de inglês e das literaturas de língua
portuguesa e inglesa na educação básica, com a possibilidade de optar por outras áreas profissionais. A matriz curricular está baseada na
articulação de cinco eixos: conhecimento das línguas portuguesa e
inglesa e suas respectivas literaturas; conhecimentos metodológicos;
conhecimentos pedagógicos; conhecimentos complementares ou
interdisciplinares e prática pedagógica.
O campo de trabalho para o profissional licenciado é vasto e promissor, pois o egresso poderá atuar como professor de português e/
ou inglês no ensino fundamental e médio, professor de português
para falantes de outras línguas, professor em cursos de capacitação que visam ao aprimoramento do uso da
língua materna e/ou da língua inglesa, assessor técnico, editor da língua inglesa, revisor e redator de textos
e assessor cultural.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Curitiba (M ou T) e Pato Branco (N)

Semestral
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
O curso tem como objetivo formar profissionais para atuarem no ensino da Matemática na educação
básica, com sólida formação científica na área específica, além de pedagógica, humana e cultural, com
autonomia para formação continuada, capazes de buscar coletivamente, com a comunidade escolar, a
solução dos problemas existentes nas escolas de formação básica e assim intervir na realidade de seu entorno social em busca da consolidação da cidadania. Também forma pesquisadores em Matemática, em
Educação Matemática e outras áreas correlatas.
O licenciado pode atuar na formulação de conjecturas e generalizações, elaboração de argumentos e demonstrações matemáticas e
exame de consequências do uso de diferentes definições, utilizando
diferentes representações para um conceito matemático, na formulação de valores, concepções e crenças, na definição de finalidades
do ensino de matemática, na seleção, organização e tratamento do
conhecimento matemático a ser ensinado, na definição e escolha
de procedimentos e metodologias didático–pedagógicas que favoreçam a aprendizagem do aluno e na interpretação e utilização da
linguagem matemática com precisão e rigor.
DURAÇÃO DO CURSO

Ofertado em/(turno)

REGIME

4 anos

Cornélio Procópio (N), Curitiba (M),
Toledo (N) e Pato Branco (N)

Anual (Pato Branco) e Semestral
(Cornélio Procópio, Curitiba e Toledo)

LICENCIATURA EM QUÍMICA
O curso da UTFPR formará profissionais licenciados em Química que poderão atuar em atividades de ensino e pesquisa. A formação do futuro professor
não será a de um simples técnico reprodutor do conhecimento, mas de um
educador com capacidade de inovação, de participação no processo de tomada de decisão e de produção do conhecimento.
Ao término do curso, poderá atuar como professor de Química no ensino
básico, médio, técnico e superior, em cursos a distância e educação especial;
atuar na responsabilidade técnica em atividades no âmbito da Química dentro das atribuições do respectivo conselho; desenvolver pesquisas no desenvolvimento de métodos e produtos; ser analista químico, físico-químico e no
controle de qualidade; desenvolver metodologias e materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando e avaliando seus objetivos educacionais; ou
autônomo em empresa própria ou prestando consultoria com registro profissional no respectivo conselho.
DURAÇÃO DO CURSO
4 anos

Ofertado em/(turno)

Apucarana (N), Campo Mourão (N),
Londrina (N) e Medianeira (N)
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REGIME
Semestral

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Pós-Graduação LATO Sensu
Confira a relação das áreas e câmpus com cursos ofertados:
Administração

Comunicação

Pato Branco

Curitiba

Contabilidade

Eletroeletrônica

Pato Branco

Curitiba

Ensino de Ciências

Mecânica

Medianeira

Curitiba

Química
Toledo

Alimentos
Francisco Beltrão
Londrina

Automação
Cornélio Procópio
Curitiba

Design
Apucarana
Curitiba

Universidade Tecnológica Federal do Paraná • 37

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu
Línguas Estrangeiras
Curitiba

Curitiba

Matemática

Produção
Curitiba

Campo Mourão

Cornélio Procópio

Toledo

Educação

Engenharia Civil

Campo Mourão
Curitiba

Francisco Beltrão

Linguística/Literatura

Medianeira

Campo Mourão

Toledo

Toledo

Ponta Grossa

Londrina

Curitiba

Gestão
Cornélio Procópio
Curitiba

Londrina

Medianeira

Pato Branco

Ponta Grossa

Informática
Apucarana
Curitiba

Cornélio Procópio
Francisco Beltrão

Londrina

Medianeira

Pato Branco

Ambiental
Apucarana

Campo Mourão

Cornélio Procópio
Francisco Beltrão

Gestão e Economia
Londrina

Medianeira
Toledo
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Curitiba

Pato Branco

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu

Pós-Graduação Stricto Sensu
A Pós-Graduação Stricto Sensu da UTFPR oferta cursos em nível de mestrado e doutorado. Confira a relação
dos programas, áreas de concentração e câmpus:
Ciências Agrárias
Programa de Pós-Graduação em
Agronomia
Áreas de concentração:
Produção Vegetal

Contato:

Áreas de concentração:

URL: www.pb.utfpr.edu.br/ppga
E-mail: ppga-pb@utfpr.edu.br
Fone: (46) 3220-2610

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado e
Doutorado

Pato Branco

Agronomia

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia
Áreas de concentração:
Produção Animal

Contato:

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Dois Vizinhos

Zootecnia

Tecnologia de Alimentos

Conceito CAPES

Contato:
URL: www.md.utfpr.edu.br/ppgta
E-mail: ppgta-md @utfpr.edu.br
Fone: (45) 3240-8000

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Medianeira e
Campo Mourão

Ciência e Tecnologia
de Alimentos

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia de Alimentos
Áreas de concentração:

URL: www.dv.utfpr.edu.br/ppgzo
E-mail: ppgzo-dv @utfpr.edu.br
Fone: (46) 3536-8900

Nível

Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia de Alimentos

Tecnologia de Alimentos

Contato:
URL: www.ld.utfpr.edu.br/ppgtal
E-mail: ppgtal-ld@utfpr.edu.br
Fone: (43) 3315-6130

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado
Profissional

Londrina e
Francisco Beltrão

Ciência e Tecnologia de
Alimentos

Conceito CAPES
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Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu
Ciências Sociais Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional
Áreas de concentração:
Desenvolvimento Regional
Sustentável

Nível
Mestrado

Áreas de concentração:

Contato:
URL: www.pb.utfpr.edu.br/ppgdr
E-mail: ppgdr-pb@utfpr.edu.br
Fone: (46) 3220-2608

Câmpus

Área de Avaliação

Pato Branco

Planejamento Urbano e
Regional

Programa de Pós-Graduação em
Planejamento e Governança Pública

Conceito CAPES

Planejamento Público e
Desenvolvimento

Nível

Contato:
URL: www.ppgpgp.ct.utfpr.edu.br
E-mail: ppgpgp@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4611

Câmpus

Área de Avaliação

Curitiba

Planejamento
Urbano e Regional

Mestrado
Profissional

Conceito CAPES

Ciências Exatas e da Terra

Multidisciplinares

Programa de Pós-Graduação em
Matemática em Rede Nacional

Programa de Pós-Graduação em
Tecnologia

Áreas de concentração:
Ensino de Matemática

Nível
Mestrado
Profissional

Câmpus
Curitiba

Contato:

Áreas de concentração:

URL: www.profmat-sbm.org.br
E-mail: profmat@sbm.org.br
Fone: (41) 3310-4649
Área de Avaliação

Conceito CAPES

Matemática

Programa de Pós-Graduação em
Computação Aplicada
Áreas de concentração:
Engenharia de Sistemas
Computacionais

Nível
Mestrado
Profissional

Contato:

Câmpus

Área de Avaliação

Curitiba

Ciência da
Computação

Conceito CAPES

Ensino de Matemática

Nível
Mestrado
Profissional

Câmpus
Pato Branco

Contato:

Área de Avaliação

Curitiba

Multidisciplinar

Conceito CAPES

Matemática
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Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em Formação
Científica, Educacional e Tecnológica
Ciência, Tecnologia e Ambiente
Educacional

Nível

Contato:
URL: www.fcet.ct.utfpr.edu
E-mail: fcet-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4678

Câmpus

Área de Avaliação

Curitiba

Ensino de Ciências
e Matemática

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências e Tecnologia
Áreas de concentração:

URL: www.profmat-sbm.org.br
E-mail: profmat@sbm.org.br;
profmat-pb@utfpr.edu.br
Fone: (46) 3220-2550

Área de Avaliação

Câmpus

Mestrado
Profissional

Programa de Pós-Graduação em
Matemática em Rede Nacional
Áreas de concentração:

Nível
Mestrado e
Doutorado

Áreas de concentração:

URL: www.ppgca.ct.utfpr.edu.br
E-mail: ppgca-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4644

Contato:
URL: www.ppgte.ct.utfpr.edu.br
E-mail: ppgte-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4711

Tecnologia e
Desenvolvimento
Tecnologia e Interação
Tecnologia e Trabalho

Ciência, Tecnologia e Ensino

Contato:
URL: www.pg.utfpr.edu.br/ppgect
E-mail: ppgect-pg@utfpr.edu.br
Fone: (42) 3220-4805

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado
Profissional

Ponta Grossa

Multidisciplinar

Conceito CAPES

Cursos
Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu
Engenharias
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e Informática Industrial
Áreas de concentração:
Engenharia Biomédica
Telemática
Engenharia de Automação e Sistemas
Engenharia de Computação

Nível

Câmpus

Mestrado e
Doutorado

Curitiba

Contato:

Áreas de concentração:

URL: www.cpgei.ct.utfpr.edu.br
E-mail: cpgei-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4680
Área de Avaliação

Conceito CAPES

Engenharias IV

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção
Áreas de concentração:
Gestão Industrial

Contato:

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Ponta Grossa

Engenharias III

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica
Áreas de concentração:
Sistemas e Processamento de
Energia

Nível
Mestrado

Câmpus
Pato Branco

Contato:

Conceito CAPES

Engenharias IV

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Áreas de concentração:
Engenharia Biomédica
Física Médica

Contato:

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado
Profissional

Curitiba

Engenharias IV

Conceito CAPES

URL: www.ppgem.ct.utfpr.edu.br
E-mail: ppgem-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4852

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Curitiba

Engenharias III

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil
Construção Civil
Meio Ambiente

Contato:
URL: www.ppgec.ct.utfpr.edu.br
E-mail: ppgec-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4801

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Curitiba

Engenharias I

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica
Sistemas Eletrônicos Industriais

Contato:
URL: www.cp.utfpr.edu.br/ppgee
E-mail: ppgee-cp@utfpr.edu.br
Fone: (43) 3520-4800

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Cornélio
Procópio

Engenharias IV

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de
Processos Químicos e Bioquímicos
Áreas de concentração:

URL: www.ppgeb.ct.utfpr.edu.br
E-mail: ppgeb-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4625

Contato:

Mestrado e
Doutorado

Áreas de concentração:

URL: www.pb.utfpr.edu.br/ppgee
E-mail: ppgee-pb@utfpr.edu.br
Fone: (46) 3220-2610
Área de Avaliação

Engenharia de Manufatura
Engenharia de Materiais
Engenharia Térmica
Mecânica dos Sólidos e Vibrações

Áreas de concentração:

URL: www.pg.utfpr.edu.br/ppgep
E-mail: ppgep-pg@utfpr.edu.br
Fone: (42) 3220-4805

Mestrado e
Doutorado

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica e de Materiais

Tecnologia em Processos
Químicos e Bioquímicos

Contato:
URL: www.pb.utfpr.edu.br/ppgtp
E-mail: ppgtp-pb@utfpr.edu.br
Fone: (46) 3220-2608

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Pato Branco

Engenharias II

Conceito CAPES
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Técnico | Tecnologia | Bacharelado | Licenciatura | Lato Sensu | Stricto Sensu
Engenharias
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica
Áreas de concentração:
Controle e Processamento de
Energia

Contato:
URL: www.ppgee.pg.utfpr.edu.br
E-mail: ppgee-pg@utfpr.edu.br
Fone: (42) 3220-4871

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Ponta Grossa

Engenharias IV

Conceito CAPES

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental
Áreas de concentração:
Engenharia Ambiental

Contato:
URL: www.ld.utfpr.edu.br/ppgea
E-mail: ppgea-ld@utfpr.edu.br
Fone: (43) 3323-1133

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Londrina e
Apucarana

Engenharias I

Conceito CAPES

Ciências Ambientais
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica
Áreas de concentração:
Ciências Mecânicas

Contato:

Áreas de concentração:

URL: www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/
ppgem
E-mail: ppgem-cp@utfpr.edu.br;
dirppg-cp@utfpr.edu.br
Fone: (43) 3520-4030

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Cornélio
Procópio

Engenharias III

Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia Ambiental

Conceito CAPES
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Controle e Monitoramento
Ambiental
Avaliação de Bacias Hidrográficas

Contato:
URL: www.ppgcta.ct.utfpr.edu
E-mail: ppgcta-ct@utfpr.edu.br
Fone: (41) 3310-4666

Nível

Câmpus

Área de Avaliação

Mestrado

Curitiba

Multidisciplinar

Conceito CAPES

A UTFPR
muito além
do Ensino

Para garantir uma formação completa aos
estudantes, a UTFPR oferece, além do ensino,
todo apoio necessário aos seus alunos, como
bolsas de auxílio, acompanhamento estudantil, encaminhamento de estágios e empregos,
atividades culturais e esportivas, ensino de idiomas, restaurantes universitários, oportunidade
de estudo no exterior, e outras atividades que
venham a completar uma formação acadêmica
sólida, com capacitação tecnológica e desenvolvimento humano.
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Atividades Comunitárias
Além do objetivo educativo-profissional, a UTFPR procura oferecer oportunidades de integração de
seus alunos com a comunidade para
garantir a formação integral dos estudantes. O objetivo é que a Universidade seja reconhecida não somente pelas características tecnológicas,
mas, também, pelas ações desenvolvidas em atividades nas áreas ambiental e social, atividades físicas, artísticas, culturais e de
lazer oferecidas aos alunos, professores, técnicos-administrativos e comunidade externa.
São oferecidos cursos de dança, teatro, coral, orquestra de câmara, projeção de filmes, modalidades
esportivas, semanas acadêmicas, eventos científicos,
cursos de extensão e de capacitação, eventos culturais
e concursos.

Centro de Atividades Físicas
A UTFPR possui Centro de Atividades Físicas (CAFIS)
nos câmpus Curitiba, Pato Branco e Ponta Grossa, além
de ofertar algumas atividades nos demais câmpus. As
atividades oferecidas para a comunidade interna e externa incluem natação, hidroginástica, futebol, futsal,
voleibol, basquete, handebol, xadrez, badminton, atletismo, tênis de mesa, entre outros.
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Programa de Empreendedorismo e
Inovação (PROEM)
O Programa de Empreendedorismo e Inovação
(PROEM) possibilita a alunos e egressos, bem como a
servidores, parceiros e comunidade externa em geral,
o acesso a temas e projetos ligados ao empreendedorismo. O PROEM é gerenciado pela Agência de Inovação que coordena as ações dos Núcleos de Inovação
Tecnológica
nos
câmpus da UTFPR.
Os núcleos são responsáveis pela disponibilização de
mecanismos que
vão desde a proteção da propriedade intelectual até
a estruturação de
meios para o fomento ao empreendedorismo e à
inovação.
O PROEM oferece ainda à comunidade o Hotel
Tecnológico e as Incubadoras de Inovações Tecnológicas nos câmpus. Com o Hotel Tecnológico, alunos e
egressos têm a possibilidade de, em até dois anos, estruturar um plano de negócios e a cadeia produtiva da
empresa que se pretende desenvolver. A Incubadora
dá continuidade aos trabalhos desenvolvidos no hotel
(pré-incubação), além de acolher empresas oriundas
da comunidade interna e externa.

Cursos de Línguas Estrangeiras (Calem)

Mobilidade Estudantil Nacional (MEN)

A Instituição dispõe de um Centro Acadêmico de
Línguas Estrangeiras Modernas (CALEM), um espaço
pedagógico destinado ao ensino de línguas aos alunos,
servidores e seus dependentes. O CALEM oferece cursos
de línguas como alemão, espanhol, francês, inglês, além
de português para estrangeiros. Os Centros estão nos
câmpus Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba,
Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo.

A MEN promove
o intercâmbio entre
estudantes da UTFPR, de Universidades Federais e das
Estaduais paranaenses conveniadas,
proporcionando-lhes a possibilidade de ampliar seus conhecimentos através de vivências em outras instituições de ensino superior.

Relações internacionais e
interinstitucionais
Para buscar o
aprimoramento
das atividades
de ensino e pesquisa, propiciando aos estudantes, docentes e
funcionários da
UTFPR a vivência com outras
culturas e diferentes formas de aprendizagem, a Universidade conta com uma Diretoria de Relações Interinstitucionais. O objetivo é garantir as relações da Universidade Tecnológica com instituições de ensino e
pesquisa brasileiras e estrangeiras, além de ser o agente responsável pelo estabelecimento das diretrizes e
do processo de implementação da internacionalização
da Universidade, em consonância com a política emanada pelo MEC e com a demanda interna.

Mobilidade Estudantil Internacional (MEI)

Programa de Mobilidade Estudantil

Os programas de dupla diplomação estão em expansão na UTFPR. Os alunos encontrarão possibilidades na graduação e na pós-graduação. Atualmente,
a dupla diplomação na graduação é realizada na área
de Engenharia Mecânica e, em breve, na de Ciência da
Computação. Já na pós-graduação é possível realizar
dupla diplomação na área de Engenharia Elétrica. Informações podem ser obtidas com os departamentos
de Relações Interinstitucionais de cada câmpus.

O Programa de Mobilidade Estudantil (PME) da
UTFPR propicia mobilidade acadêmica a estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação,
ou seja, o afastamento temporário do estudante matriculado em uma instituição de ensino superior para
estudar em outra, prevendo que a conclusão do curso
se dê na instituição de origem. O programa abrange a
Mobilidade Estudantil Nacional e a Internacional.

A UTFPR mantém um programa de mobilidade de
estudantes e docentes do Brasil para o exterior e vice-versa. Institucionalizado desde abril de 2000, teve início
de modo assistemático em 1958 com os Estados Unidos, para a implementação do Centro de Formação de
Professores da Comissão Brasileiro-Americana (CBAI).
Mais tarde, em 1989, a UTFPR firmou convênio com a
Fachhochschule de Munique, na Alemanha. Atualmente, a UTFPR conta com acordos firmados com dez instituições da Alemanha, nove da França, uma da Espanha,
quatro dos Estados Unidos, duas de Portugal, uma da
Argentina, uma da Ucrânia, uma da África do Sul, uma
da Itália, uma da Suécia e uma da Dinamarca. Além disso, tramitam mais 15 acordos com outros países tanto
no continente europeu quanto americano e africano.

Dupla diplomação
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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
A UTFPR aderiu ao Ciência sem Fronteiras, um
programa que busca promover a consolidação,
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira
por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. O projeto prevê a utilização de até 75 mil
bolsas em quatro anos, para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação realizem estudos e atividades no exterior
com a finalidade de manter contato com sistemas
educacionais competitivos. Além disso, busca atrair
pesquisadores do exterior que queiram se fixar no
Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no
Programa.
A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de
fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino
Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. As chamadas públicas do Programa são publicadas pela
Diretoria de Relações Interinstitucionais da UTFPR.

Estágios e empregos
A UTFPR possui um cadastro com mais de 6.000
empresas e instituições conveniadas para oferta de
estágios e empregos aos estudantes e egressos da
Universidade, que possibilitou a oferta de 4.785 estágios obrigatórios e não-obrigatórios no ano de 2011.

Assistência à saúde
A UTFPR oferece aos estudantes serviços de atendimento médico, enfermagem e odontológico, de
acordo com a disponibilidade de servidores da área da
saúde de cada câmpus.

Projeto Rondon
A UTFPR também participa do Projeto Rondon, que é
coordenado pelo Ministério da Defesa, com objetivo de
envolver estudantes universitários voluntários no desenvolvimento de soluções para comunidades carentes. O
projeto é realizado em parceria com outros ministérios,
além das Forças Armadas, para garantir o suporte logístico e a segurança nas operações. A Universidade Tecnológica atua no Projeto desde 2007. No último ano, seis
grupos participaram do programa.

Assistência estudantil
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A UTFPR possui um Núcleo de Acompanhamento
Psicopedagógico e Assistência Estudantil (Nuape) em
cada câmpus para prestar toda a assistência aos estudantes da Instituição. O objetivo do Nuape é garantir
a continuidade dos estudos e a permanência do acadêmico na Universidade. Entre as ações dos núcleos
estão a de promover acompanhamento psicopedagógico aos alunos, executar os programas de assistência
estudantil, prestar atendimento médico-odontológico

emergencial, prestar atendimento a estudantes com
necessidades educacionais específicas, gerenciar
ações de educação inclusiva.
Além disso, cada câmpus da UTFPR também possui
um Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne), sob responsabilidade dos Nuapes. O
objetivo é implementar ações de inclusão de Pessoas
com Necessidades Específicas (PNEs) para criar na Instituição a cultura da “educação para todos”, aceitação
da diversidade e, principalmente, buscar a quebra das
barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais.

Programa CIMCO (Comunidade Integrada na Multiplicação do Conhecimento)
O Programa CIMCO (Comunidade Integrada na
Multiplicação de Conhecimentos) tem o objetivo de
implementar a política social da UTFPR através da definição de diretrizes básicas voltadas para a promoção
da qualidade de vida de seus servidores, alunos e comunidade.
O Programa CIMCO elaborou uma estratégia de trabalho preventivo-educativo na área de saúde, cujos alvos
eram a escola, a família e a sociedade que, devido à forte
atuação dos multiplicadores, ganhou reconhecimento
da comunidade interna e externa. Hoje, sob a ótica da
qualidade de vida, da promoção humana e dentro das
atividades desenvolvidas de voluntariado, o Programa
busca disseminar conhecimentos sobre mercado de trabalho, cidadania, educação e saúde, pois a UTFPR entende ser necessário implementar a sua política social.

Restaurante Universitário (RU)
A UTFPR conta com Restaurantes Universitários
(RUs) nos câmpus Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Medianeira, Pato Branco e
Ponta Grossa. Nos demais câmpus, as obras dos RUs
já foram iniciadas e a previsão é que os restaurantes
comecem a funcionar a partir de dezembro de 2012.

Programas Acadêmicos
Programa de Monitoria
O programa é voltado aos estudantes dos cursos de
graduação para realizarem atividades de monitoria. O
objetivo é melhorar o processo ensino-aprendizagem
na Instituição. A Monitoria funciona como uma atividade optativa dentro dos cursos de graduação da UTFPR,
podendo ser pontuada como atividade complementar
e constar no histórico escolar do estudante.
Para ser monitor, o estudante deve estar matriculado em curso de graduação da UTFPR, estar cursando,
no mínimo, o 2º período e ter sido aprovado na disciplina que caracteriza a área da monitoria pretendida.

Programa Bolsa Permanência
O Programa Bolsa Permanência tem a finalidade
de apoiar o estudante para sua permanência na Instituição, buscando reduzir os índices de evasão decorrentes de dificuldades socioeconômicas. O valor
total da bolsa é de R$ 350, sendo que R$ 150 são para
uso exclusivo em refeições no Restaurante Universitário (RU), nos câmpus que o possuem, e também uma
Bolsa-Auxílio no valor de R$ 200 depositados em conta
corrente, para que os alunos custeiem suas despesas
com transporte, moradia, material pedagógico e outras despesas. Nos câmpus que não possuem RU, é depositado o valor integral de R$ 350.
Para poder participar do programa, o estudante
deve ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio (valor nacional), de acordo com o Decreto
nº 7.234, de 19 de julho de 2010, estar matriculado em
curso presencial e regular da UTFPR, não estar cursando apenas Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso e/
ou Atividade Complementar.
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Programa de Educação Tutorial (PET)
O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por grupos de estudantes de graduação, sob
a tutoria de um docente, orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
além de outros objetivos como:
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de
excelência;
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação
de estudantes de graduação;
- Estimular a formação de profissionais e docentes de
elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e
acadêmica;
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social
da educação superior.

Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PibiD)
A UTFPR aprovou o seu Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em 2010. O programa visa valorizar o magistério e apoiar estudantes
de licenciatura plena das instituições federais e estaduais de educação superior.

PROGRAMA ESPECIAL de Formação
Pedagógica

Programa de Assistência ao Ensino (PAE)
O Programa de Assistência ao Ensino (PAE) foi iniciado em 2009. Com recurso proveniente do Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais), o programa implanta bolsas direcionadas aos alunos de mestrado acadêmico da
Instituição, que passam a atuar no auxílio às atividades
docentes de graduação realizadas na Universidade.
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Os Núcleos de Ensino (Nuens) dos câmpus da UTFPR
são responsáveis pelos Programas Especiais de Formação Pedagógica (Profop), que possuem o objetivo de
habilitar diplomados em cursos de graduação para o
exercício do magistério em disciplinas de ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional de
nível médio.

Pesquisa e extensão
A UTFPR oferta alguns programas de bolsas de pesquisa e extensão para graduação e educação profissional como:

Programa de Apoio a Ações
Afirmativas para Inclusão Social
O programa oferece bolsas para estudantes universitários que ingressaram na UTFPR pelo sistema de cotas
institucionais para alunos oriundos de escola pública. As
bolsas são divididas em 50% para Atividades de Pesquisa e 50% para Extensão. O objetivo é estimular a inclusão dos mesmos em atividades de pesquisa e extensão
universitária, direcionadas a temas de interesse social.

Programa Institucional de Bolsas de
Extensão (PIBEXT)
O objetivo do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEXT) visa proporcionar ao bolsista, orientado
por servidor extensionista, a oportunidade de repassar
seus conhecimentos e prestar serviços à comunidade,
contribuindo para a formação e inserção de estudantes
em atividades de extensão. As bolsas são concedidas
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic)
O PIBIC serve como incentivo para estudantes iniciarem pesquisas científicas em todas as áreas do conhecimento. O programa é apoiado pelo CNPq, Fundação Araucária e UTFPR com a concessão de bolsas. O
objetivo é despertar a vocação científica dos alunos e
prepará-los para ingressar na pós-graduação.

Programa Institucional de Bolsas de
Inovação (PIBIN)
O Programa Institucional de Bolsas de Inovação
(PIBIN) visa proporcionar ao bolsista, orientado por
docente da UTFPR, a aprendizagem e aplicação de técnicas e métodos de pesquisa tecnológica, bem como
estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras, a partir de demandas específicas da comunidade.
Os objetivos do Programa são o de contribuir para a
formação e inserção de estudantes em atividades desenvolvimento tecnológico e inovação, formar recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da
capacidade inovadora das empresas no país, além de
permitir a formação de profissionais com perfil empreendedor. Também neste Programa, quem concede as
bolsas é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti)
O PIBITI proporciona ao bolsista, orientado por
pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas
e métodos de pesquisa tecnológica, bem como estimula o desenvolvimento do pensar tecnológico e da
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo
confronto direto com os problemas de pesquisa.

Programa de Bolsas de Iniciação Científica para alunos do Ensino Técnico e
Médio (Pibic-JR e Pibic-EM)
Trata-se de um programa de financiamento de bolsas pela Fundação Araucária, CNPq e UTFPR para despertar talentos potenciais para a ciência e estimular a
iniciação científica de alunos que cursam o ensino fundamental, médio ou profissional da Instituição ou da
rede pública.
Obs: A vigência das três modalidades de bolsas é de
12 meses, iniciando-se no mês de agosto de cada ano.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná • 49

Plano Institucional de Qualificação
Docente da IFET de origem (PIQDTec)

Programa de Bolsas de Demanda
Social (DS)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), em parceria com a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec), disponibiliza cotas anuais institucionais de bolsas de mestrado e
doutorado a docentes, técnicos e gestores que sejam
admitidos como alunos regulares em Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu. O objetivo é viabilizar a
formação, em nível de pós-graduação, dos integrantes
do quadro de pessoal permanente da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica. A administração
das bolsas é da própria UTFPR.

O Programa de Bolsas de Demanda Social concede
cota de bolsas aos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu, definida com base nos resultados do sistema de
acompanhamento e avaliação coordenado pela Capes,
para que mantenham em tempo integral alunos de
excelente desempenho acadêmico. Cada programa
de pós-graduação é responsável pela concessão de
bolsas, chamadas bolsas Capes-DS.

Prodoutoral

A UTFPR possui grande destaque em participação e
criação de Grupos de Pesquisas.
Tratam-se de grupos de pesquisadores, estudantes
e pessoal de apoio técnico organizados em torno à
execução de linhas de pesquisa, segundo uma regra
hierárquica fundada na experiência e na competência
técnico-científica. Esse conjunto de pessoas utiliza, em
comum, facilidades e instalações físicas. Os grupos
são essenciais para o desenvolvimento da pesquisa e
articulação de cursos de pós-graduação tanto Stricto
Sensu como Lato Sensu. Para criar um grupo, há a
necessidade da existência de um líder e também que
todos os participantes – pesquisadores e estudantes
– tenham seu currículo na plataforma Lattes/CNPq. O
líder precisa, além de ter um currículo Lattes no CNPq,
estar cadastrado como líder de grupo pelo dirigente
de pesquisa da universidade.

O Prodoutoral tem como objetivo geral estimular a
elaboração e a implementação de estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão da UTFPR,
apoiando esforços institucionais para a capacitação e
para o aprimoramento da qualificação de seus docentes, visando à consolidação de grupos de pesquisa e à
formação de programas de pós-graduação. É um programa que se caracteriza por favorecer a mobilidade
dos bolsistas da UTFPR para as instituições de ensino
superior de destino durante o tempo de duração da
capacitação docente, bem como a dos professores
orientadores, como forma de integração. O Programa
é realizado de forma compartilhada entre a Capes e as
instituições participantes. Cada programa de pós-graduação é responsável pela concessão de bolsas.
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Grupos de Pesquisa

UTFPR em números*

* Dados de março/2012.
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