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1. Apresentação
Prezado Leitor, Prezada Leitora
Este documento, denominado de Carta de Serviços ao Cidadão, é direcionado a todos aqueles que buscam, junto a Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) e aos
seus 12 Câmpus, informações sobre os serviços que ela presta como instituição pública federal. Nesta Carta, que atende o Decreto governamental nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, você saberá como acessar esses serviços e também conhecerá quais são
os nossos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
Estamos à disposição para acolher as sugestões de melhorias e correções ou prestar os devidos esclarecimentos a outros assuntos que por ventura não tenham sido
abordados. As críticas e sugestões devem ser registradas no endereço: www.acessoainformacao.gov.br/sistema.
Boa leitura!
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2. Identidade Organizacional
2.1. Informações Básicas

denominação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
natureza jurídica
Autarquia de Regime Especial
órgão de vinculação
Poder Executivo da União – Ministério da Educação
principal atividade
Ensino, pesquisa e extensão
endereço da sede
Avenida Sete de Setembro 3165, Curitiba – PR – CEP 80230-901
Telefone Geral: +55 (41) 3310-4545
E-mail: falecomoreitor@utfpr.edu.br
Portal: www.utfpr.edu.br
documentoS INSTITUIDOR E DEFINIDOR Do funcionamento da utfpr e seus câmpus
• Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005, que transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) em Universidade Tecnológica Federal
do Paraná.
• Estatuto da UTFPR aprovado pela Portaria SESu nº 303, de 16/04/2008; alterado pelo Conselho Universitário – Deliberações nº 08/2008, de 31/10/2008, e nº
11/2009, de 25/09/2009, disponível em www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/estatuto-1.
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2.2. Missão/Visão/Valores da UTFPR

missão
Promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética e produtiva com a comunidade para o desenvolvimento social
e tecnológico.
visão
Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área tecnológica.
valores
• Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade.
• Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social.
• Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento social e tecnológico.
• Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora.
• Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos
para a satisfação da sociedade.

2.3. Breve Histórico

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) teve início no século passado. Iniciou-se com a criação da Escola de Aprendizes Artífices, na capital
paranaense, no dia 16 de janeiro de 1910. Nesta Instituição, o ensino era destinado
a garotos “filhos dos desfavorecidos da fortuna”, conforme transcrito no Decreto de
Criação destas Escolas. Em 1936, a Instituição foi transferida da Praça Carlos Gomes
para a Avenida Sete de Setembro com a Rua Desembargador Westphalen, onde sua
Sede permanece até hoje. O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no
ano seguinte (1937), a escola começou a ministrar o ensino de 1º grau, sendo denominada de Liceu Industrial do Paraná. Cinco anos depois (1942), a organização do
ensino industrial foi estabelecida em todo o país. Com a reforma, 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: Construção de
Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores.
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Antes dividido em ramos diferentes, em 1959 o ensino técnico no Brasil foi unificado pela legislação. A Escola ganhou, assim, maior autonomia e passou a chamar-se
Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os primeiros cursos
superiores de curta duração e, 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. Nas décadas de 80 e 90, foram criados os
primeiros Programas de Pós-Graduação.
A partir de 1990, iniciou a expansão para o interior do Paraná. Em 2005 foi transformada em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – a primeira universidade especializada do Brasil. Atualmente, a Universidade Tecnológica conta com
doze câmpus.

2.4. Câmpus

A UTFPR atua em 12 municípios do Estado do Paraná, com câmpus em Apucarana,
Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo.
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2.5. Equipe Gestora 2012 a 2016
Reitoria
R E I TO R

ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

Carlos Eduardo Cantarelli

Cion Cassiano Basso

V I C E - R E I TO R

ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Luiz Alberto Pilatti

Vilson Ongaratto

C H E FE D E G A B I N E T E

A S S ES S O R ES PEC I A L

Cleonice Mendonça Pirolla

Paulo Osmar Dias Barbosa

D I R E TO R A D E G ES TÃO DA AVA L I AÇÃO
INSTITUCIONAL

D I R E TO R D E G ES TÃO DA T EC N O LO G I A
DA I N FO R M AÇÃO

Isaura Alberton de Lima

Ivantuil Lapuente Garrido

D I R E TO R A D E G ES TÃO DA C O M U N I CAÇÃO

C H EFE DA AU D I TO R I A I N T ER N A

Noemi Henriqueta Brandão de Perdigão

Sadi Daronch

D I R E TO R A D E G ES TÃO D E PES S OA S

C H E FE DA PR O C U R A D O R I A J U R Í D I CA

Adelaide Strapasson

Leslie de Oliveira Bocchino

PROGRAD

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PR Ó - R E I TO R

PR Ó - R E I TO R A D J U N TO

Mauricio Alves Mendes

Carlos Henrique Mariano

PROPPG

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PR Ó - R E I TO R

PR Ó - R E I TO R A D J U N TO

Luiz Nacamura Junior

Fabio Kurt Schneider

PROPLAD

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PR Ó - R E I TO R

PR Ó - R E I TO R A D J U N TO

Paulo Roberto Ienzura Adriano

Sandroney Fochesatto

PROREC

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS

PR Ó - R E I TO R

PR Ó - R E I TO R A D J U N TO

Paulo André de Camargo Beltrão

Carlos Cziulik
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CÂMPUS DA UTFPR
Apucarana

Guarapuava

D I R E TO R - G E R A L

D I R E TO R - G E R A L

Aloysio Gomes de Souza Filho

João Paulo Aires

Campo Mourão

Londrina

D I R E TO R - G E R A L

D I R E TO R - G E R A L

Narci Nogueira da Silva

Marcos Massaki Imamura

Cornélio Procópio

Medianeira

D I R E TO R - G E R A L

D I R E TO R - G E R A L

Devanil Antonio Francisco

Antonio Luiz Baú

Curitiba

Pato Branco

D I R E TO R - G E R A L

D I R E TO R A - G E R A L

Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho

Tangriani Simioni Assmann

Dois Vizinhos

Ponta Grossa

D I R E TO R - G E R A L

D I R E TO R A - G E R A L

Sérgio Miguel Mazaro

Elenise Sauer

francisco Beltrão

Toledo

D I R E TO R - G E R A L

D I R E TO R - G E R A L

Paulo Apelles Camboim de Oliveira

Carlos Roberto Juchen

2.6. Estrutura Deliberativa

•

Conselho Universitário (COUNI)

•

Conselho de Graduação e Educação Profissional (COGEP)

•

Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (COPPG)

•

Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD)

•

Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias (COEMP)
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2.7 Estrutura Gerencial
•

Reitoria

•

Pró-Reitorias

•

Diretorias de Gestão

•

Auditoria

•

Diretorias-Gerais dos câmpus Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio,
Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira,
Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo

2.8. Formas de Comunicação com o Usuário
página na internet
As principais notícias da UTFPR, atualizadas diariamente, estão disponíveis no endereço: www.utfpr.edu.br.
ouvidoria
Possui um sistema de Ouvidoria que pode ser acessado através do site
www.utfpr.edu.br/contato/ouvidoria-1.
fale com o reitor
falecomoreitor@utfpr.edu.br.
fale com os diretores dos câmpus
Formulário disponível no www.utfpr.edu.br/(nome do câmpus), no link Contato > Fale
com o diretor.
lista de ramais da utfpr
www.ct.utfpr.edu.br/busca.
serviço de informação ao cidadão
Sua solicitação pode ser feita eletronicamente através do link:
www.acessoainformacao.gov.br/sistema.
utfpr notícias
www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/diretores-gerentes/dircom/noticias/materiais
-institucionais-da-comunicacao/utfpr-noticias.
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3. Cursos Oferecidos

A UTFPR atua em diversos níveis e modalidades de formação, com cursos regulares
presenciais e a distância, abrangendo: Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Cursos Técnicos), Graduação (Cursos Superiores de Tecnologia, Bacharelados e
Licenciaturas), Pós-Graduação Lato Sensu (Aperfeiçoamento e Especialização), PósGraduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), Formação de Professores, Ensino
a Distância (Cursos Técnicos e Especialização) e diversos cursos de extensão em
diferentes áreas do conhecimento.

3.1. Cursos Técnicos

A Universidade oferta Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na
modalidade Integrada e Subsequente e no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA). O ingresso a esses cursos é realizado através de Exame de Seleção. Para obter mais informações, consulte: www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/
pro-reitorias/prograd/cursos/tecnicos.
isenção de taxas
Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição para o Exame de Seleção ao
candidato carente que comprove essa condição, segundo critérios pré-determinados
pela Instituição e que podem ser consultados junto ao Departamento de Processos
Seletivos (DEPPS). As solicitações de isenção da taxa de inscrição deverão ser feitas
no período estabelecidos em editais próprios. Para obter mais informações, consulte:
www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/cursos/tecnicos.
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3.2. Graduação/Presencial

cursos superiores de tecnologia
Os Cursos Superiores de Tecnologia são uma modalidade da graduação, porém com
menor duração que os cursos de Bacharelado ou Licenciatura, e objetivam formar profissionais focados na inovação, no desenvolvimento e na aplicação da tecnologia.
Consulte as formas de ingresso aos Cursos Superiores de Tecnologia e o Catálogo
de Cursos da UTFPR no link www.utfpr.edu.br/futuros-alunos.
bacharelados
Os Cursos de Bacharelado são cursos de graduação que conferem ao diplomado
competências em determinado campo do saber para o exercício da atividade acadêmica ou profissional.
Consulte as formas de ingresso aos Cursos de Bacharelado e o Catálogo de Cursos
da UTFPR no link www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/cursos/
bacharelados.
licenciatura
Os Cursos de Licenciatura são cursos de graduação que habilitam seus diplomados
a serem professores em escolas de Ensino Fundamental e Médio.
Consulte as formas de ingresso aos Cursos de Licenciatura e o Catálogo de Cursos
da UTFPR no link www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/cursos/licenciaturas.

3.2.1. Informações Complementares

políticas afirmativas
Na UTFPR, em atendimento ao Decreto nº 7.824, de 11/10/2012, há a reserva de
50% das vagas para os estudantes candidatos aos cursos técnicos ou de graduação que tenham concluído integralmente o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio,
respectivamente, em escola pública. Deste percentual há, ainda, a reserva de vagas
para estudantes com renda de até 1,5 salário mínimo per capita ou que se declarem
pretos, pardos ou índios.
Para mais informações, acesse: www.utfpr.edu.br/futuros-alunos.
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sistema de seleção unificada (sisu)
A partir de 2010, a seleção de estudantes para os cursos de graduação é realizada
pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, que classifica
os estudantes de acordo com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). Para mais informações, acesse: www.utfpr.edu.br/futuros-alunos.
transferência
A transferência é destinada ao candidato que, oriundo de outra Instituição de Ensino
Superior, nacional ou estrangeira, pública ou privada, deseja concluir seu curso de
graduação na UTFPR. O processo de transferência é definido de acordo com Regulamento da Instituição. O quadro de cursos afins poderá ser consultado na página
www.utfpr.edu.br. As dúvidas devem ser enviadas para depps@utfpr.edu.br.
aproveitamento de vagas remanescentes
A UTFPR divulga, semestralmente, editais públicos destinados ao preenchimento
de vagas remanescentes a partir do 2º período dos cursos de graduação e dos cursos técnicos de nível médio. Para mais informações, acesse: www.utfpr.edu.br/futuros-alunos.
mobilidade estudantil
O Programa de Mobilidade Estudantil (PME) da UTFPR tem como objetivo propiciar a mobilidade acadêmica de estudantes regularmente matriculados em cursos de
graduação. Por mobilidade acadêmica entende-se o processo que possibilita o afastamento temporário ao 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 PME da UTFPR é regido por Regulamento próprio e abrange a Mobilidade
Estudantil Nacional e a Internacional.
mobilidade estudantil nacional (men)
A Mobilidade Estudantil Nacional é voltada somente aos estudantes da UTFPR, regularmente matriculados em cursos de graduação e os de Instituições Federais de
Ensino Superior brasileiras e/ou de Instituições de Ensino Superior do estado do Paraná que tenham integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro e segundo semestres letivos do curso, e possuam, no máximo, uma reprovação por período
letivo. Tem por objetivo promover o intercâmbio entre estudantes da UTFPR e de
Universidades Federais e das Estaduais Paranaenses conveniadas, proporcionandolhes a possibilidade de ampliar seus conhecimentos por intermédio da vivências em
outras Instituições de Ensino Superior. Importante: A Mobilidade Acadêmica não é
transferência de Instituição, nem de curso.
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mobilidade estudantil internacional (mei)
Este Programa de Cooperação Internacional objetiva permitir que alunos de universidades
estrangeiras estudem e estagiem no Brasil, do mesmo modo que estudantes brasileiros possam fazê-lo em universidades de outros países.
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 eur
A Diretoria de Relações Interinstitucionais (Dirinter), vinculada à Pró-Reitoria de Relações
Empresariais e Comunitárias, tem por objetivo buscar o aprimoramento das atividades de
ensino e pesquisa, propiciando a estudantes, docentes e técnicos-administrativos da UTFPR
a vivência de outras culturas e diferentes formas de aprendizagem. Para mais informações,
consulte: www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prorec/diretoria-de-relacoes
-interinstitucionais.
O Departamento de Relações Interinstitucionais (Derint) é o setor responsável em cada
câmpus pela estruturação e gerenciamento dos Programas de Mobilidade.
Na Tabela 1, encontram-se os contatos nos câmpus onde esta atividade já se encontra
implementada.
Tabela 1 – Lista de contatos nos câmpus para atendimento aos Programas de Mobilidade.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1484

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/intercambio

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4078

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4886
+55 (41) 3310-4436

www.utfpr.edu.br/internacional

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Guarapuava

+55 (42) 3621-6852

www.utfpr.edu.br/guarapuava/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamento-de-relacoes-interinstitucionais

Londrina

+55 (43) 3315-6138

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamento-de-relacoes-interinstitucionais

Medianeira

+55 (45) 3240-8073

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/derint

Pato Branco

+55 (46) 3220-2622

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/derint

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4882

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamento-de-relacoes-interinstitucionais

Toledo

+55 (45) 3379-6821

derint-td@utfpr.edu.br
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3.3. Pós-Graduação

Especialização
Estes cursos são voltados às expectativas de aprimoramento acadêmico e profissional e têm caráter de educação continuada. São oferecidos exclusivamente aos
portadores de diploma de graduação e usualmente têm objetivo técnico-profissional
específico.
A UTFPR oferece cursos de Pós-Graduação Lato Sensu presencial e também a distância (EAD) em diferentes áreas do conhecimento.
A Tabela 2 apresenta os telefones e endereços nos câmpus para a obtenção de
informações sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu.
Tabela 2 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre Pós-Graduação Lato Sensu.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460
Ramal 227

http://www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao-lato-sensu

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1476

http://www.utfpr.edu.br/campomourao/
estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/cursos-de-especializacao-em-andamento

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4071

http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/
estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/especializacao

Curitiba

+55 (41) 3310-4934

http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/especializacoes

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8948

http://www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370

http://www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao/lato-sensu

Guarapuava

+55 (42) 3621-6852

http://www.utfpr.edu.br/guarapuava

Londrina

+55 (43) 3315-6130

http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/especializacoes

Medianeira

+55 (45) 3240-8071

http://www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/
diretorias/dirppg/especializacao

Pato Branco

+55 (46) 3220-2557

http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao/especializacao

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4865

http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/especializacao

Toledo

+55 (45) 3379-6836

http://www.utfpr.edu.br/toledo/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/especializacoes-2
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Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado)
Em razão da sua origem, a UTFPR, diferentemente das outras universidades brasileiras, é uma universidade especializada, tendo como foco principal de atuação as
áreas tecnológicas. Mais especificamente, são consideradas prioritárias as áreas das
Engenharias, das Ciências Exatas e da Terra, das Ciências Agrárias e, complementarmente, a Formação de Professores e Cursos de Licenciatura.
As atividades de Pós-Graduação Stricto Sensu na UTFPR iniciaram-se em 1988
com a criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática
Industrial, no Câmpus Curitiba, alinhado à vocação institucional. Nos anos seguintes
diversos programas foram criados, como a Pós-Graduação em Tecnologia (1995), em
Engenharia Mecânica e de Materiais (2000) e em Engenharia Civil (2009), todos em
Curitiba. O processo de interiorização da Pós-Graduação iniciou-se em 2004 com a
criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção no Câmpus
Ponta Grossa. Foram ainda criados os Programas de Pós-Graduação em Agronomia
(2007) e Engenharia Elétrica (2009) em Pato Branco, e o Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências e Tecnologia (2008) em Ponta Grossa.
A partir de 2010 a expansão da Pós-Graduação se intensificou, com a criação de
mais programas: (a) no Câmpus Curitiba, o Programa de Pós-Graduação em Ciência
e Tecnologia Ambiental (2010), e os Mestrados Profissionais em Computação Aplicada (2010), em Engenharia Biomédica (2011), em Planejamento e Governança Pública
(2011), em Formação Científica e Tecnológica (2011) e em Matemática (2011), este dedicado à formação de professores e realizado em rede nacional (PROFMAT/CAPES);
(b) em Pato Branco, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
(2010) e em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos (2011); (c) em Cornélio Procópio, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (2010); (d) em
Dois Vizinhos, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (2011); (e) em Medianeira/
Campo Mourão, o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (2011); e
finalmente (f) em Londrina/Francisco Beltrão, o Mestrado Profissional em Tecnologia
de Alimentos (2011). Em 2012, três novos programas foram criados: Engenharia Mecânica em Cornélio Procópio, Engenharia Elétrica em Ponta Grossa e Engenharia Ambiental em Londrina/Apucarana, além de um novo polo do PROFMAT/CAPES em Pato
Branco. Outros dois programas foram aprovados para início de atividades em 2013:
Informática em Cornélio Procópio e Tecnologias Ambientais em Medianeira. Há cinco
programas que também ofertam o doutoramento: o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Informática Industrial (desde 1999), o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (desde 2008), e desde 2012 os Programas de Pós-Graduação em
Agronomia (Pato Branco), Engenharia Mecânica (Curitiba) e Engenharia de Produção
(Ponta Grossa).
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A lista com todos os cursos encontra-se disponível no endereço: www.utfpr.edu.br/
estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/programas-de-pos-graduacao.
A Tabela 3 apresenta os Programas Stricto Sensu na área das Engenharias, com os
respectivos endereços para informações detalhadas:
Tabela 3 – Programas Stricto Sensu na área das Engenharias.
programa

Nível

câmpus

Conceito

Engenharia Elétrica e Informática
Industrial

Mestrado/Doutorado

Curitiba

5

Engenharia Mecânica e de
Materiais

Mestrado/Doutorado

Curitiba

4

Engenharia de Produção

Mestrado/Doutorado

Ponta Grossa

4

Mestrado

Curitiba

3

Engenharia Civil
Engenharia Biomédica

Mestrado Profissional

Curitiba

3

Engenharia Elétrica

Mestrado

Pato Branco

3

Engenharia Elétrica

Mestrado

Cornélio Procópio

3

Engenharia Elétrica

Mestrado

Ponta Grossa

3

Tecnologia de Processos
Químicos e Bioquímicos

Mestrado

Pato Branco

3

Engenharia Ambiental

Mestrado

Londrina/Apucarana

3

Tecnologia Ambiental (em
implantação)

Mestrado

Medianeira

3

A Tabela 4 apresenta os Programas Stricto Sensu na área das Ciências Exatas e da
Terra, com os respectivos endereços para informações detalhadas:
Tabela 4 – Programas Stricto Sensu na área das Ciências Exatas e da Terra.
programa

Nível

câmpus

Conceito

Computação Aplicada

Mestrado Profissional

Curitiba

3

Matemática em Rede Nacional
(Polo Curitiba)

Mestrado Profissional

Curitiba

3

Matemática em Rede Nacional
(Polo Pato Branco)

Mestrado Profissional

Pato Branco

3

Informática (em implantação)

Mestrado Profissional

Cornélio Procópio

3
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A Tabela 5 apresenta os Programas Stricto Sensu na área das Ciências Agrárias,
com os respectivos endereços para informações detalhadas:
Tabela 5 – Programas Stricto Sensu na área das Ciências Agrárias.
programa

Nível

câmpus

Conceito

Agronomia

Mestrado/Doutorado

Pato Branco

4

Zootecnia

Mestrado

Dois Vizinhos

3

Tecnologia de Alimentos

Mestrado

Medianeira/Campo
Mourão

3

Tecnologia de Alimentos

Mestrado Profissional

Londrina/Francisco
Beltrão

3

A Tabela 6 apresenta os Programas Stricto Sensu na área das Ciências Sociais Aplicadas, com os respectivos endereços para informações detalhadas:
Tabela 6 – Programas Stricto Sensu na área das Ciências Sociais Aplicadas.
programa
Desenvolvimento Regional
Planejamento e Governança
Pública

Nível

câmpus

Conceito

Mestrado

Pato Branco

3

Mestrado Profissional

Curitiba

3

A Tabela 7 apresenta os Programas Stricto Sensu Multidisciplinar, com os respectivos endereços para informações detalhadas:
Tabela 7 – Programas Stricto Sensu Multidisciplinar.
programa

Nível

câmpus

Conceito

Tecnologia

Mestrado/Doutorado

Curitiba

4

Ciência e Tecnologia Ambiental

Mestrado

Curitiba

3

Ensino de Ciências e Tecnologia

Mestrado Profissional

Ponta Grossa

3

Formação Científica,
Educacional e Tecnológica

Mestrado Profissional

Curitiba

3

As informações dos processos seletivos são anunciadas na página de cada programa de pós-graduação. As inscrições para candidatura aos processos seletivos
podem ser realizadas no link www.utfpr.edu.br/stricto_sensu_inscricao.
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3.4. Ensino a Distância

Técnico
Os Cursos Técnicos e-Tec da UTFPR são ofertados na modalidade subsequente e
destinam-se a estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou equivalente.
Os cursos e-Tec são gratuitos e ofertados no âmbito da Rede e-Tec – Escola Técnica
Aberta do Brasil, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná e
os municípios de Foz do Iguaçu, Nova América da Colina, Nova Fátima, São Jerônimo
da Serra e Santo Antônio do Paraíso.
As dúvidas sobre os Cursos e-Tec podem ser enviadas para o e-mail: depps@utfpr.
edu.br e mais informações podem ser obtidas no endereço: www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/cotedu/ead/etec.
Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização
As especializações a distância, na modalidade semipresencial, são resultado de
uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é o órgão do Ministério
da Educação responsável pelo ensino a distância, e prefeituras.
A partir do mês de agosto de 2012, a UTFPR ampliou a oferta de vagas para 1.250
nos cursos de especialização a distância.
O processo de seleção será baseado em currículos de alunos que tenham concluído
uma graduação até o início da abertura dos editais.
Universidade Aberta do Brasil
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem como prioridade a formação de
professores para a Educação Básica.
As especializações a distância, na modalidade semipresencial, são resultado de
uma parceria entre a UTFPR, a UAB e as prefeituras das cidades.
Atualmente os cursos são ofertados a partir dos câmpus Curitiba, Medianeira, Pato
Branco.
Para obter mais informações, acesse: ead.utfpr.edu.br.
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3.5. Formação de Professores

Programa Especial de Formação Pedagógica
O Programa Especial de Formação Pedagógica (PROFOP) da UTFPR tem como
objetivo habilitar profissionais portadores de diploma de graduação (bacharéis e tecnólogos) para o exercício de magistério em disciplinas do currículo que integram as
quatro últimas séries do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional de Nível Médio nos diferentes sistemas de ensino.
Para mais informações a respeito do PROFOP, acesse: www2.utfpr.edu.br/estrutura
-universitaria/pro-reitorias/prograd/cursos/formacao-de-professores-cofop.

3.6. Cursos de Qualificação Profissional (Extensão)

Cursos de Qualificação Profissional
Os Cursos de Qualificação Profissional, também denominados de Cursos de Extensão, têm como objetivo o enriquecimento curricular, o aperfeiçoamento e o treinamento profissional da comunidade interna e externa da UTFPR. Os cursos são
ministrados por seus servidores docentes e/ou técnicos-administrativos.
São organizados em duas modalidades:
a) Cursos comunitários: ofertados em diversas modalidades e níveis, são destinados à comunidade em geral.
b) Cursos empresariais: ofertados em diversas modalidades e níveis, são desenvolvidos por solicitação de empresas nas instalações da UTFPR ou em localização proposta pela contratante, cujos participantes são por ela definidos.
A Divisão de Cursos de Qualificação Profissional (DICPRO) é o setor responsável em
cada câmpus pela estruturação e gerenciamento desta modalidade de cursos.
Na Tabela 8, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra
implementada e que podem prestar as informações pertinentes.

21

Tabela 8 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre Cursos de Extensão.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1484

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/cursos-de-qualificacao-profissional

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4016

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4569
+55 (41) 3310-4571
+55 (41) 3310-4570

www.cursoqualificacao.ct.utfpr.edu.br

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Guarapuava

+55 (42) 3621-6852

www.utfpr.edu.br/guarapuava

Londrina

+55 (43) 3315-6118

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-visitas-tecnicas

Medianeira

+55 (45) 3240-8057

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/cursos-de-extensao

Pato Branco

+55 (46) 3220-2621

depec-pb@utfpr.edu.br

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4813

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-cursos-de-qualificacao-profissional

Toledo

+55 (45) 3379-6832

depec-td@utfpr.edu.br

3.7. Diplomas (Certificados)

Revalidação de diplomas de Graduação
A UTFPR poderá efetuar, sob determinadas condições, a revalidação de diplomas
de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Para
obter informações sobre este processo, acesse: www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/revalidacao-de-diplomas.
Para obter informações sobre o processo de revalidação de diplomas de pós-graduação, acesse: www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/revalidacao-de-diplomas.
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4. Atividades Diversas

4.1. Eventos Culturais/Artísticos

Dia da Indústria
Nacionalmente, no dia 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria. Na UTFPR, o
evento tem como objetivo condecorar as empresas, os empresários e os egressos da
Instituição que se destacaram nas atividades de interação com a Universidade.
A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (Direc) é o setor responsável
em cada câmpus pela organização da atividade Dia da Indústria.
Na Tabela 9, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra
implementada.
Tabela 9 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre o Dia da Indústria.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1481

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4013

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Curitiba

+55 (41) 3310-4555
+55 (41) 3310-4560

mayer@utfpr.edu.br

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8937

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Londrina

+55 (43) 3315-6136

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Medianeira

+55 (45) 3240-8050

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc

Pato Branco

+55 (46) 3220-2620

 ww.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-univerw
sitaria/diretorias/direc

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4885

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-projetos-tecnologicos

Toledo

+55 (45) 3379-6821

direc-td@utfpr.edu.br
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4.2. Eventos de Divulgação Científica e Tecnológica

ExpoUT
A Exposição da Universidade Tecnológica (ExpoUT) é um evento anual que tem
como objetivo divulgar os cursos ofertados pelos câmpus da UTFPR e envolve a participação de toda comunidade universitária – professores, técnicos-administrativos e
estudantes.
A Exposição também conta com a apresentação de trabalhos científicos e tecnológicos, palestras e atividades recreativas, entre outras atividades envolvendo a comunidade interna e externa.
A ExpoUT destina-se principalmente aos alunos do Ensino Fundamental e Médio
que intencionam estudar na UTFPR.
As informações sobre a ExpoUT são disponibilizadas no Portal da UTFPR e os Portais de cada câmpus, na época apropriada.

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
O Seminário de Iniciação Cientifica e Tecnológica (SICITE) é um evento anual realizado pela PROPPG da UTFPR. O evento tem como objetivo discutir, apresentar, difundir
e avaliar os trabalhos de iniciação cientifica e tecnológica (PIBIC/PIBITI) desenvolvido
pelos alunos dos 12 câmpus da UTFPR, bem como de outras instituições de ensino e
pesquisa. Atualmente o evento engloba a apresentação de aproximadamente 800 trabalhos. Ao longo dos anos este evento vem ganhando destaque na UTFPR e tem sido
realizado em vários câmpus da UTFPR (Curitiba, Pato Branco, Cornélio Procópio e
Ponta Grossa), de forma a proporcionar maior interação entre bolsistas e orientadores.
Todo ano os alunos são convidados a participar do evento tendo a informação do
evento disponibilizada no endereço: conferencias.utfpr.edu.br.
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Seminário de Extensão e Inovação
O Seminário de Extensão e Inovação (SEI) da UTFPR é um evento que busca atender o Plano Nacional de Extensão, o qual define como diretrizes para a extensão, a
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, a interdisciplinaridade e a relação bidirecional com a sociedade.
O Seminário é uma oportunidade para discentes, docentes e técnicos-administrativos que desenvolvem atividades de extensão, cultura e inovação, conhecerem e divulgarem, socializarem e apresentarem o que está sendo produzido na UTFPR nas áreas
de conhecimento, que marcam a extensão no âmbito das oito áreas temáticas, nas
quais se constitui a ação extensionista universitária e, ao mesmo tempo, resultados,
tanto para a comunidade universitária como para o público externo.
Tem por objetivo apresentar propostas e experiências, bem como promover discussões acerca do papel de cada um na composição da construção de uma forte política
extensionista na Universidade, proporcionando a integração de todos, oportunizando
trocas de saberes, de ideias e garantindo espaço para o diálogo múltiplo e multicultural.
O SEI é aberto à comunidade em geral, tanto para submissão de artigos quanto
para participação das palestras e apresentações que são programadas.
A PROREC em conjunto com as Diretorias de Relações Empresariais e Comunitárias dos câmpus são os responsáveis pela realização anual do SEI. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (41) 3310-4427 ou no endereço: www.sei.utfpr.edu.
br/index.php.
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4.3. Outros Serviços Oferecidos

Apoio Laboratorial
A prestação de apoio laboratorial caracteriza-se por uma atividade rápida, que envolve uso de equipamentos, laboratórios e servidores da UTFPR.
Destinam-se às:
• instituições públicas e privadas;
• empresas comerciais, industriais, de serviços e rurais;
• empreendedores e empresas iniciantes;
• organizações não governamentais.
A Divisão de Apoio e Consultorias (DIACON) é o setor responsável em cada câmpus
pela estruturação e gerenciamento de Apoios Laboratoriais.
Na Tabela 10, encontram-se os contatos nos Câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 10 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre os Apoios Laboratoriais.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4014

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4573
+55 (41) 3310-4575

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc/apoio-laboratorial

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Londrina

+55 (43) 3315-6146

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-servicos-e-projetos-tecnologicos

Medianeira

+55 (45) 3240-8050
+55 (45) 3240-8054

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/departamento-de-apoio-e-projetos-tecnologicos

Pato Branco

+55 (46) 3220-2624

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depet/diacon

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4885

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-apoio-e-consultorias

Toledo

+55 (45) 3379-6831

depec-td@utfpr.edu.br
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Projeto Tecnológico
Na UTFPR, um Projeto Tecnológico caracteriza-se pela aplicação de conhecimentos tecnológicos, inovação, desenvolvimento de produtos, sistemas ou processos. O
desenvolvimento de Projeto Tecnológico prescinde da elaboração de um Documento
Jurídico, baseado no Plano de Trabalho e na Planilha Financeira, quando for o caso.
Destinam-se às:
• instituições públicas e privadas;
• empresas comerciais, industriais, de serviços e rurais;
• empreendedores e empresas iniciantes;
• organizações não governamentais.
A Divisão de Projetos Tecnológicos (DIPET) é o setor responsável em cada câmpus
pela estruturação e gerenciamento dos Projetos Tecnológicos.
Na Tabela 11, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 11 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre os Projetos Tecnológicos.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1484

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/apoio-e-projetos-tecnologicos

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4014

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4572
+55 (41) 3310-4434
+55 (41) 3310-4575

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc/projeto-tecnologico-1

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Londrina

+55 (43) 3315-6146

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-servicos-e-projetos-tecnologicos

Medianeira

+55 (45) 3240-8050

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/departamento-de-apoio-e-projetos-tecnologicos

Pato Branco

+55 (46) 3220-2624

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depet/dipet

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4885

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-projetos-tecnologicos

Toledo

+55 (45) 3379-6831

depet-td@utfpr.edu.br
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Consultoria Tecnológica
A Consultoria Tecnológica consiste no desenvolvimento de trabalhos que envolvem
consultorias, assessorias, orientação e informação para demandas com duração de
até 40 horas.
Destinam-se às:
• instituições públicas e privadas;
• empresas comerciais, industriais, de serviços e rurais;
• empreendedores e empresas iniciantes;
• organizações não governamentais.
A Divisão de Apoio e Consultorias (DIACON) é o setor responsável em cada câmpus
pela estruturação e gerenciamento de Consultorias Tecnológicas.
Na Tabela 12, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 12 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre as Consultorias Tecnológicas.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1484

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/apoio-e-projetos-tecnologicos

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4014

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4573
+55 (41) 3310-4575

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc/consultoria-tecnologica

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Londrina

+55 (43) 3315-6146

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-servicos-e-projetos-tecnologicos

Medianeira

+55 (45) 3240-8050

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/departamento-de-apoio-e-projetos-tecnologicos

Pato Branco

+55 (46) 3220-2624

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depet/diacon

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4885

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-apoio-e-consultorias

Toledo

+55 (45) 3379-6831

depec-td@utfpr.edu.br

28

Hotel Tecnológico
O Hotel Tecnológico é uma pré-incubadora com características próprias da UTFPR,
com possibilidade do empreendedor estudar e compreender como se estrutura uma
empresa. Os alunos, egressos e servidores têm a possibilidade de, em até dois anos,
estruturar um plano de negócios, a cadeia de valores e produtiva da empresa que ele
está desenvolvendo.
A Divisão de Empreendedorismo e Inovação (DIEMI) é o setor responsável em cada
câmpus pela estruturação e gerenciamento de ações referentes ao Hotel Tecnológico.
Na Tabela 13, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 13 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre os Hotéis Tecnológicos.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1486

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/hotel-tecnologico

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4052

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4847

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc/empreendedorismo/hotel-tecnologico-1

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8427

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Londrina

+55 (43) 3315-6146

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/nit

Medianeira

+55 (45) 3240-8051

www2.md.utfpr.edu.br/iut

Pato Branco

+55 (46) 3220-2625

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depet/diemi

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4814

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-empreendedorismo-e-inovacao

Toledo

+55 (45) 3379-6831

diemi-td@utfpr.edu.br

Incubadora Tecnológica
A Incubadora Tecnológica da UTFPR é uma incubadora de base tecnológica, que
apoia, por um período de até três anos, empresas nascentes de sua comunidade interna e externa, auxiliando no desenvolvimento empreendedor e inovador em âmbito
regional.
As Incubadoras e Hotéis Tecnológicos da UTFPR, são associados a Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos (REPARTE) e a Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC).
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A Divisão de Empreendedorismo e Inovação (DIEMI) é o setor responsável em
cada câmpus pela estruturação e gerenciamento de ações referentes à Incubadora
Tecnológica.
Na Tabela 14, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 14 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre as Incubadoras Tecnológicas.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4067

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4847

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc/empreendedorismo/incubadora-de-inovacoes-1

Medianeira

+55 (45) 3240-8051

www2.md.utfpr.edu.br/iut

Pato Branco

+55 (46) 3220-2625

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depet/diemi

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4814

www.pg.utfpr.edu.br/incubadora

Café Empresarial
O Café Empresarial da UTFPR é uma atividade coordenada pelo Programa de Empreendedorismo e Inovação que envolve a participação dos pré-projetos de empresas
hospedadas no Hotel Tecnológico e com as empresas da Incubadora de Inovações
Tecnológicas da UTFPR. O Café Empresarial tem periodicidade anual com o intuito
de proporcionar aos hóspedes e incubados oportunidades de negócios. A Divisão de
Empreendedorismo e Inovação (DIEMI) é o setor responsável em cada câmpus pela
estruturação e realização da atividade Café Empresarial.
Na Tabela 15, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 15 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre o Café Empresarial.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Curitiba

+55 (41) 3310-4847

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8427

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Pato Branco

+55 (46) 3220-2625

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depet/diemi

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4885

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Toledo

+55 (45) 3379-6831

depet-td@utfpr.edu.br
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Tecnologia Assistiva
O Programa de Tecnologia Assistiva da UTFPR tem por objetivo promover uma reabilitação mais humanizada de portadores de deficiência, proporcionando ao processo de reabilitação um enfoque educativo e de desenvolvimento na comunidade.
Também, espera-se contribuir para a substituição de equipamentos importados (geralmente, de custos proibitivos) e que se alavanquem soluções com conteúdo inovador.
Especificamente no Câmpus Curitiba, o Programa de Tecnologia Assistiva é responsável pelo atendimento a comunidade externa por meio da fabricação e fornecimento
de bengalas articuláveis para deficientes visuais e pela manutenção de outros itens de
uso cotidiano do deficiente, como regletes, sorobãs, máquinas de escrever Braille e cadeira de rodas. Também é responsável pelo fornecimento, às pessoas com paralisia cerebral, do Software ETM (Emulador Teclado Mouse) e seus sensores de acionamento.
O Núcleo de Trabalho, Tecnologia e Produção (NUTTEP) é o setor responsável em
cada câmpus por desenvolver ações vinculadas ao desenvolvimento de tecnologias
assistivas.
Na Tabela 16, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra
implementada.
Tabela 16 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre as Tecnologias Assistivas.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4016

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4561
+55 (41) 3310-4554
+55 (41) 9159-5869

www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/direc/tecnica-assistiva

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8938

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Pato Branco

+55 (46) 3220-2626

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depex

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4813

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamento-de-extensao

Toledo

+55 (45) 3379-6843

depex-td@utfpr.edu.br
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Núcleo de Cultura e Comunicação
O Núcleo de Cultura e Comunicação (NUCEC), oferece atividades artísticas aos alunos e servidores da UTFPR e à comunidade em geral. Os grupos artísticos oferecem
oportunidade a inúmeras pessoas de vivenciarem as artes como realizadores e espectadores.
Com o objetivo de criar espaços para aprendizado e práticas artísticas, potencializar a expressão e promover cultura na UTFPR e a partir dela, o NUART propõe três
modalidades diferentes de projetos visando trabalhar com diferentes níveis de conhecimento artísticos:
• Cursos: são cursos e oficinas de curta ou média duração para iniciantes, viabilizados pelo DICPRO, que realiza as inscrições e fornece certificados. Possuem
uma taxa de inscrição (sem mensalidades) e, em geral, tem período de inscrição
no início dos semestres;
• Práticas de grupo: promovem o exercício e prática artística coletivas. Em alguns casos exigem um conhecimento básico prévio e teste de seleção. O ingresso nestes grupos se dá diretamente com os professores responsáveis e exigem
um compromisso de no mínimo um semestre, sendo o tempo de permanência
ilimitado. Não possuem taxa de inscrição;
• Grupos avançados: exigem um conhecimento mais aprofundado na área e funcionam como laboratórios de pesquisa e aperfeiçoamento. O ingresso nestes
grupos se dá diretamente com os professores responsáveis que avaliarão o nível
dos interessados. Não possuem taxa de inscrição.
São vinculadas ao NUCEC, atividades típicas de: dança, música e teatro.
As atividades realizadas em cada câmpus são variadas e sua ocorrência deve ser
verificada localmente, a partir dos contatos na Tabela 17.
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Tabela 17 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre atividades do Núcleo de Cultura e
Comunicação.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1485

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/projetos-sociais/departamento-de-extensao

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4016

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4413

www.orquestra.ct.utfpr.edu.br
www.ct.utfpr.edu.br/tut

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8938

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Guarapuava

+55 (42) 3621-6852

www.utfpr.edu.br/guarapuava/estrutura-universitaria/diretorias/direc/atividades-esportivas-e-culturais

Londrina

+55 (43) 3315-6145

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamento-de-extensao-depex

Medianeira

+55 (45) 3240-8177

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/departamento-de-extensao

Pato Branco

+55 (46) 3220-2626

www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/direc/depex

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4813

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamento-de-extensao/

Toledo

+55 (45) 3379-6843

depex-td@utfpr.edu.br
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5. Trabalhe na UTFPR

Concursos Públicos e Processos Seletivos
Para trabalhar na UTFPR é necessário realizar concurso público para os cargos efetivos ou
processos seletivos, em conformidade com o disposto no Artigo 37 da Constituição Federal.
Os concursos públicos visam atender a duas carreiras de servidores: a de docentes do
magistério superior, tratada pela Lei nº 11.344/2006, e a de técnicos-administrativos em educação, de acordo com a Lei nº 11.091/2005.
Os processos seletivos atendem a situações previstas na Lei nº 8.745/1993 e têm caráter de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal.
Esses processos seletivos são realizados para a contratação de professores substitutos e
podem ter a duração de até dois anos.
Para mais informações consulte: www.utfpr.edu.br/concursos.

Estágio Interno
O Estágio Interno é destinado a estudantes de outras instituições de ensino conveniadas
com a UTFPR e estudantes da própria UTFPR.
De acordo com a Lei nº 11.788/2008, estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
É a oportunidade de integração do estudante com a sociedade, oferecendo aos estudantes
a adaptação psicológica e social à sua futura atividade social, trocando experiências através
da aplicação prática de seus conhecimentos, renovando e enriquecendo os Recursos Humanos atuais e futuros da comunidade.
Poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, com as seguintes caracterizações:
•

Estágio Obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária
é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Somente é realizado sem ônus para
os órgãos e entidades.
• Estágio Não-Obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à
carga horária regular e obrigatória.

Para mais informações consulte: www.utfpr.edu.br/servidores/estagio-interno.
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6. Encaminhamento a Trabalhos Externos e Estágios

Estágio Externo e Empregos
A UTFPR dispõem de mecanismos que permitem às empresas buscar alunos para
desenvolverem atividades de estágio em suas organizações, bem como ofertar vagas, tanto de estágio, quanto de emprego.
No caso dos estágios, estes podem ser:
• Estágio Obrigatório: o Estágio Obrigatório deverá ser realizado nas áreas de
formação do estudante em consonância com o perfil profissional descrito no
projeto pedagógico do curso. Os horários desenvolvidos nas atividades de estágio obrigatório não podem coincidir com os horários das aulas em que o estudante está matriculado;
• Estágio Não-Obrigatório: o Estágio Não-Obrigatório pode ser realizado pelos
estudantes que possuam coeficiente de rendimento igual ou maior que 0,5 e
que estejam matriculados, no mínimo, no 3º período nos cursos semestrais e,
no mínimo, no 2º período (2º ano) nos cursos anuais, nas áreas de formação do
estudante, em consonância com o perfil profissional descrito no projeto pedagógico do curso. Os estudantes que já tiverem concluído todas as atividades obrigatórias previstas no curso, não poderão iniciar ou continuar realizando Estágio
Não-Obrigatório.
A Divisão de Estágios e Empregos (DIEEM) é o setor responsável em cada câmpus
pela oferta de oportunidades de estágios e empregos, bem como pela formalização
das atividades de estágio. A UTFPR dispõe de um Sistema Integrado de Estágios, via
internet, que pode ser acessado em: www.gerec.ct.utfpr.edu.br/estagioemprego.
O Departamento de Estágios e Cursos de Extensão (DEPEC) desenvolve atividades
com o propósito de aproximar empresas, agentes de integração e consultoria de
recursos humanos dos alunos, egressos e professores, oferecendo divulgação de
vagas para emprego e realização de eventos visando o auxílio destes alunos no ingresso ao mercado de trabalho e a melhoria do processo administrativo-educacional
da UTFPR.
Na Tabela 18, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
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Tabela 18 – Lista de contatos nos câmpus para informações sobre Estágios ou Empregos aos estudantes da UTFPR.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1484

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/estagios-e-empregos

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4015

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4564
+55 (41) 3310-4565
+55 (41) 3310-4567

www.gerec.ct.utfpr.edu.br/estagioemprego

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Guarapuava

+55 (42) 3621-6852

www.utfpr.edu.br/guarapuava/novo-menu

Londrina

+55 (43) 3315-6118

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-visitas-tecnicas

Medianeira

+55 (45) 3240-8052
+55 (45) 3240-8170

www.utfpr.edu.br/medianeira/estagios-e-empregos/estagios-fora-da-utfpr

Pato Branco

+55 (46) 3220-2621

www.gerec.ct.utfpr.edu.br/estagioemprego/pb

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4813

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estagios-e-empregos/estagios-na-utfpr

Toledo

+55 (45) 3379-6832

depec-td@utfpr.edu.br
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Feira de Estágios e Empregos
A Feira de Estágios e Empregos, voltada para alunos e ex-alunos da UTFPR e aberta
à comunidade externa, possibilita que seus visitantes entrem em contato direto com
as organizações expositoras, com o objetivo de conhecê-las e também de cadastrar
seus currículos para oportunidades de estágios e empregos.
Além de stands na Feira, as empresas, normalmente, oferecem aos visitantes palestras sobre temas como empregabilidade, relacionamento interpessoal e mercado de
trabalho.
A Divisão de Estágios e Empregos (DIEEM) é o setor responsável em cada câmpus
pelo desenvolvimento de atividades vinculadas aos eventos de estágio.
Na Tabela 19, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 19 – Lista de contatos nos câmpus para a Feira de Estágios e Empregos.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4015

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4564
+55 (41) 3310-4565
+55 (41) 3310-4567

www.gerec.ct.utfpr.edu.br/estagioemprego

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Medianeira

+55 (45) 3240-8052
+55 (45) 3240-8170

www.utfpr.edu.br/medianeira/estagios-e-empregos/estagios-fora-da-utfpr

Pato Branco

+55 (46) 3220-2621

depec-pb@utfpr.edu.br

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4813

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-empregos

Toledo

+55 (45) 3379-6832

depec-td@utfpr.edu.br
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7. Egressos (alunos que já se formaram na UTFPR)

A UTFPR possui um Programa de Acompanhamento de Egressos, cujos principais
objetivos são:
• propiciar à UTFPR o cadastramento dos principais empregadores de nossos
egressos, bem como um cadastro atualizado de nossos ex-alunos;
• desenvolver meios para a avaliação e adequação dos currículos dos cursos, por
meio da realimentação por parte da sociedade e especialmente dos ex-alunos; e
• criar condições para a avaliação de desempenho dos egressos em seus postos
de trabalho.
Normalmente, antes da colação de grau, os alunos são convidados a realizar cadastro junto ao Programa, para que possam receber informações a respeito da UTFPR.
O Departamento de Estágios e Cursos de Extensão (DEPEC) é o setor responsável
em cada câmpus pelo desenvolvimento de atividades com Egressos.
Na Tabela 20, encontram-se os contatos nos câmpus onde a atividade já se encontra implementada.
Tabela 20 – Lista de contatos nos câmpus para o Programa de Egressos da UTFPR.
CÂMPUS

CONTATO PARA ATENDIMENTO

LINK PARA ATENDIMENTO

Apucarana

+55 (43) 3425-6460

www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Campo Mourão

+55 (44) 3518-1484

www.utfpr.edu.br/campomourao/estrutura-universitaria/diretorias/direc/egressos

Cornélio Procópio

+55 (43) 3520-4015

www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/departamentos

Curitiba

+55 (41) 3310-4557

egressos@ct.utfpr.edu.br
egressos-ct@utfpr.edu.br
www.facebook.com/exaluno.utfpr

Dois Vizinhos

+55 (46) 3536-8939

www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Francisco Beltrão

+55 (46) 3523-6370
Ramais 149 e 132

www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/estrutura-universitaria/diretorias/direc

Londrina

+55 (43) 3315-6118

www.utfpr.edu.br/londrina/estrutura-universitaria/diretorias/direc/divisao-de-estagios-e-visitas-tecnicas

Medianeira

+55 (45) 3240-8130

www.utfpr.edu.br/medianeira/estrutura/diretorias/direc/aluno-egresso

Pato Branco

+55 (46) 3220-2621

depec-pb@utfpr.edu.br

Ponta Grossa

+55 (42) 3220-4813

www.utfpr.edu.br/pontagrossa/estrutura-universitaria/diretorias/direc/programa-de-egressos

Toledo

depec-td@utfpr.edu.br

(45) 3379-6832
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Reitoria

Av. Sete de Setembro, 3165 – Rebouças
Curitiba – Paraná – CEP 80230-901
Telefone: (41) 3310-4545
www.utfpr.edu.br

