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Comemorar 111 anos de história é algo ímpar. Em um 
país onde instituições tendem a ser temporárias, ter uma 
trajetória centenária representa muito para a própria so-
ciedade brasileira. A Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR) tem uma história de transformações. 
Desde a fundação como Escola de Aprendizes Artífices, 
nossa instituição soube se adaptar ao tempo e, princi-
palmente, às necessidades de cada momento histórico. 
Sempre, no entanto, com os olhos voltados ao futuro, 
buscando novas oportunidades de inovação nas deman-
das societárias.

Basta percorrer um dos nossos 13 câmpus para consta-
tar o poder de transformação que a Universidade tem em 
cada localidade onde está inserida. A presença de uma 
universidade pública gera desenvolvimento e bem-estar 
social para as populações locais. 

Mas, para que seja efetivamente transformadora, é pre-
ciso refletir sobre o ideal do que seja uma Universidade 
Tecnológica. Percebe-se nas mais importantes universi-

Mensagem do Reitor
A Message from the Rector

Celebrating 111 years of history is such a unique 
accomplishment. In a country where institutions do not 
usually last long, having a century-long trajectory means 
a lot to Brazilian society itself.  Federal University of 
Technology – Paraná (UTFPR) has a history of evolution. 
Established as the School of Apprentices and Artificers 
(Escola de Aprendizes Artífices), the institution has been 
able to adjust to the times and, specially, to the needs of 
each historical moment. With an eye on the future, it keeps 
searching for new opportunities of innovation for the 
demands of society. 

Just get around one of our 13 campuses and you will be 
able to see the transformative power that the University has 
over each community where it belongs. Public universities 
bring progress and social welfare to the local people. 

However, in order for it to be actually transformative, it is 
necessary to reflect upon the ideal of what a technological 
university should be.  It is clear that technological universities 
all over the world have been turning to Humanities, since 
many of the world’s problems cannot be approached or 
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dades tecnológicas do mundo um avanço das e para as 
humanidades, à medida que muitos problemas, atuais e 
futuros, não podem ser abordados e solucionados sem 
que se leve em conta a gênese e a finalidade do conhe-
cimento, tecnológico ou de outra natureza: o próprio ser 
humano.

Ser a única tecnológica no Brasil nos faz, necessaria-
mente, referência nacional e na América Latina. É algo 
que está longe de ser simples, trivial, para uma jovem 
Universidade. Assim, devemos criar um lastro muito fir-
me nos propósitos que nos criaram e manter esta cons-
tância do projeto.

E, sim, somos uma Universidade preparada para os de-
safios deste novo tempo porque temos estudantes e ser-
vidores que sonham e fazem diferente. Com as constru-
ções coletivas, de forma contínua e inexorável, estamos 
ganhando a condição de protagonistas no cenário edu-
cacional brasileiro. Queremos, podemos e sonharemos 
ainda mais.

Luiz Alberto Pilatti
Reitor da UTFPR

solved without taking into account the genesis and the 
purpose of knowledge, either technological or of any other 
kind: the human being.

Being the only technological university in Brazil makes 
us, necessarily, a reference in the country and in all 
Latin America. It is far from being a simple or trivial 
accomplishment for a young university. Hence, we must 
maintain a steady foundation, rooted in the goals once 
used to build us, and keep it strongly connected to our 
purposes and projects. 

And, yes, we are a University prepared for the challenges of 
this new era, because we have students and fellow workers 
who dream and make a difference. By building collectively, 
in a continuous and abiding way, we reached a leading 
status in the Brazilian educational scenario. We want, we 
can and we will dream bigger and bigger.

Luiz Alberto Pilatti
Rector of UTFPR
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Uma história de 111 anos. De fato, um marco significativo 

para a instituição federal de ensino superior mais antiga 

do Sul do Brasil. Ao longo deste tempo, a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) passou por inú-

meras transformações, mas sempre com um trabalho vol-

tado ao desenvolvimento das pessoas e da sociedade. 

Em sua fundação, no início do século passado, a então de-

nominada Escola de Aprendizes Artífices tinha como obje-

tivo atender as crianças de baixa renda de Curitiba-PR. O 

ano era 1909 e, desde então, a instituição passou a trazer 

em sua essência a missão de transformar vidas por meio 

da educação.

Com as mudanças nas políticas educacionais, a insti-

tuição ganhou outras denominações: Liceu Industrial 

Paranaense, Escola Técnica de Curitiba, Escola Técnica 

Federal do Paraná e, por fim, Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná (Cefet-PR). Foi com esta última 

denominação que a instituição passou a ser fortemente 

conhecida em Curitiba. 

Apresentação
Presentation

A 100-year history is indeed a significant milestone for the 
oldest federal institution of higher education in Southern 
Brazil. Over the years, the Federal University of Technology 
– Paraná (Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
– UTFPR) has gone through a lot of changes, but always 
focusing on the development of people and society. 

At the time of its founding, the then called School of 
Apprentices and Artificers (Escola de Aprendizes Artífices) 
aimed at teaching children from low-income families 
in Curitiba-PR. The year was 1909, and since then, the 
institution has had as its mission to transform people’s 
lives through education.

Over the years and following political changes, the institution 
received different names: Industrial Lyceum of Paraná 
(Liceu Industrial Paranaense), Federal Technical School 
of Curitiba (Escola Técnica de Curitiba), Federal Technical 
School of Paraná (Escola Técnica Federal do Paraná), 
and finally Federal Center of Technological Education 
of Paraná (Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná – Cefet-PR). The last one was responsible for 
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O Cefet-PR passou a ser uma espécie de selo de qualidade 
para empregadores da capital paranaense. Não era para 
menos. Os egressos da instituição faziam a diferença em 
seus locais de trabalho porque carregavam consigo o ob-
jetivo de sempre desenvolver as melhores soluções. E não 
se tratava apenas da oferta à sociedade de profissionais 
extremamente capacitados, mas de construir as soluções 
para o setor produtivo em conjunto com os profissionais 
da área. Foi esse intercâmbio de ideias que possibilitou 
que a instituição sonhasse mais longe.

Surge, assim, no final da década de 1990 o sonho da 
Universidade Tecnológica. Apostar em um modelo de 
Universidade até então desconhecido no Brasil parecia 
ser contraproducente. No entanto, a capacidade de fa-
zer sempre diferente inspirava os servidores e estudan-
tes do Cefet-PR.

Após um intenso e estreito diálogo com a sociedade, a 
instituição foi transformada em 2005 em Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Uma conquista coletiva 
que possibilitou novos projetos, novos cursos e novos 
câmpus. Hoje, a UTFPR é uma das maiores e principais 
Universidades federais brasileiras. Seus 13 câmpus ofer-
tam mais de 10 mil vagas anuais em mais de 100 cursos 
de graduação. Uma atuação articulada entre ensino, pes-
quisa e extensão que faz a Universidade ser cada vez mais 
reconhecida em rankings nacionais e internacionais.

Mesmo em um cenário de adversidade global, em decor-
rência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 
UTFPR demostra seu vigor pelas inúmeras pesquisas e 
projetos desenvolvidos por seus servidores e estudantes. 
Ações que permitiram o atendimento de demandas de 60 
cidades, sendo 58 do Paraná e duas de Santa Catarina. 

the institution’s solid reputation in the educational field in 
Curitiba, offering vocational training programs, as well as 
technical high school programs in various fields.

No wonder the institution’s name became a kind of “quality 
seal” for employers in the state capital. Its alumni made a 
difference in their workplaces because they always had in 
mind the goal of finding the best solutions. It was not only 
about providing society with highly trained professionals, 
but finding solutions to the productive sector along with 
experts of the industry. It was this exchange of ideas that 
enabled this prestigious school to dream bigger.

The dream of a technological university started in the late 
1990’s. It seemed odd to invest in a model of education 
that was unknown so far. However, the ability to innovate 
and evolve had always been the inspiration for faculty, staff 
and students at Cefet-PR.

After an intense and close dialogue with society, the school 
had its status changed to Federal University of Technology 
– Paraná in 2005, a collective achievement that made new 
projects, new courses and new campuses possible. Today, 
UTFPR is one of the most important federal universities 
in the country. Its 13 campuses offer over 10 thousand 
annual admission places for new students in over 100 
undergraduate courses.  A multidisciplinary network of 
teaching and research faculty, alumni  and partners puts 
the University in a leading position, renowned nationally 
and internationally.

Even in a scenario of global adversity, caused by the 
novel Coronavirus pandemic (Covid-19), UTFPR shows 
its strength through several projects and researches 
performed by its faculty and students. Such actions met 
the needs of 60 cities, 58 from those in Paraná and the 
other two in the state of Santa Catarina.
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Esta obra, com fotos feitas antes do período de isolamento 
social, tem como objetivo fazer um registro temporal de 
que a UTFPR é e sempre será mais. Uma forma simples 
de relembrar o quanto de vida e beleza há nesta Univer-
sidade.

This book, produced with pictures taken before the social 
distancing period, reminds us how UTFPR will always 
make it through the hard times. It shows how much life 
and beauty there is in all the University campuses.
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A história do Câmpus Curitiba se confunde com a da própria 

UTFPR. Tudo teve início ainda no último século, com a criação 

da Escola de Aprendizes Artífices, em 1909, como parte de uma 

política do governo federal da época. Em Curitiba, a Escola foi 

inaugurada em um prédio localizado na praça Carlos Gomes, no 

ano de 1909.

Com o passar dos anos, o número de alunos, que inicialmente 

era 45, tornou-se mais volumoso, o que gerou a necessidade de 

mais turmas abertas e um espaço amplo para o prosseguimen-

to das atividades. Assim, no ano de 1936, a Escola foi transferi-

da para a Av. Sete de Setembro, onde mantém até hoje uma de 

suas sedes.

Tendo um espaço maior e sua capacidade de alunos aumenta-

da, a qualidade de ensino também evoluiu e, no ano de 1937, a 

instituição começou a lecionar o 1º grau, mudando seu nome 

para Liceu Industrial Paranaense. Poucos anos depois, houve 

uma reforma no ensino industrial no país, o que acabou trazen-

do novas modalidades de ensino para a instituição, que passou 

a ser chamada, em 1942, de Escola Técnica de Curitiba. Apenas 

um ano depois, deu-se início às primeiras turmas de curso téc-

Câmpus Curitiba
Curitiba Campus
Inaugurado em 1909
Founded in 1909

It is difficult to tell apart the history of UTFPR campus in Curitiba 

from the history of the institution itself. Its inception goes back 

to the last century, with the called School of Apprentices and 

Artificers, in 1909, as part of a policy of the Federal Government of 

the time. The School started its activities in a building located at 

Carlos Gomes Square, in Curitiba, in 1910.

As years went by, a school that started with only 45 students saw 

its size grow fast, which required more classrooms and a larger 

building to keep the institution up and running. Thus, in 1936, 

the school was transferred to a building located on Avenida 7 de 

Setembro, where one of its facilities still remains.

After the new building was inaugurated and it was possible to 

house more students, in 1937 the school started its Elementary 

School, and it was then named Industrial Lyceum of Paraná A few 

years later, there was a reform in industrial education in the country, 

which ended up bringing new types of education courses to the 

school, and the institution was renamed as Technical School of 

Curitiba, in 1942. Only one year later, the first classes of technical 

training courses began: Construction of Machines and Engines, 

Building Construction, Technical Design, and Interior Decoration.
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nico: Construção de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho 

Técnico e Decoração de Interiores.

Com a unificação dos cursos técnicos no Brasil, no ano de 1959, 

a Escola passou a ser chamada de Escola Técnica Federal do 

Paraná e, após alguns anos, começou a ofertar o curso de Enge-

nharia de Operação.

Em 1978, a Escola passou por sua maior transformação até en-

tão. Após implementar cursos superiores de graduação plena, 

foi transformada em Centro Educacional Tecnológico Federal do 

Paraná (Cefet-PR) e, a partir da década de 80, iniciou seus pro-

jetos em cursos de pós-graduação.

Mas foi na década de 90, mais precisamente no ano de 1998, 

que tudo mudou. A então Diretoria-Geral do Cefet-PR investiu 

na criação do projeto de transformar o Centro de Ensino numa 

Universidade Tecnológica. O projeto teve anos de aprimora-

mento e espera por sanção governamental e, em 2005, o então 

Cefet-PR passou a ser chamado de Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. 

Além de marco na história da UTFPR, a Sede Centro do Câmpus 

Curitiba é o coração do conhecimento tecnológico da cidade. 

Localizada na região mais central da capital paranaense, a sede 

possui um total de 49 cursos em graduação e pós-graduação, 

divididos em bacharelado, licenciatura, curso superior de tecno-

logia e pós-graduação, que qualificam e preparam os melhores 

profissionais para a vida e para o mercado. Além da sede princi-

pal, o câmpus conta com outras duas unidades: Sede Ecoville e 

Sede CIC-Neoville. É por meio da atuação articulada dessas três 

sedes que a UTFPR contribui ativamente para fazer de Curitiba 

uma tecnópolis, um projeto macro com o objetivo de atrair em-

presas de alta tecnologia e sustentáveis que possam garantir 

mais desenvolvimento para a cidade. 

With the unification of technical courses in Brazil, in 1959, the 

School was renamed the Federal Technical School of Paraná and, 

some years later, began to offer the Operation Engineering course.

In 1978, the School underwent its greatest transformation until 

then. After implementing full undergraduate courses, it was 

transformed into the Federal Center of Technological Education 

of Paraná (Cefet-PR) and, from the 80’s on, started its projects in 

graduate courses.

But it was in the 1990s, more precisely in 1998, that everything 

changed. The then General Board of Cefet-PR invested in the 

creation of the project to transform the Education Center into a 

Technological University. The project took years to be improved 

and was waiting for government sanction, and in 2005, the then 

Cefet-PR became the Federal Technological University of Paraná. 

Besides being a milestone in the history of the UTFPR, the 

Downtown Building of UTFPR – Curitiba is the heart of 

technological knowledge of the city. Located in the most central 

region of the capital city of Paraná, the building hosts a total of 

49 undergraduate and graduate courses, divided into bachelor’s, 

teaching degrees and graduate courses, which qualify and prepare 

the best professionals for life and the labor market. Besides the 

main office, the campus has two other units: Ecoville Branch and 

CIC-Neoville Branch. It is through the articulated performance of 

these three units that UTFPR actively contributes to make Curitiba 

a technopolis, a large project with the objective of attracting high 

technology and sustainable companies that can boost the city’s 

development.

Curitiba is the perfect place for projects of such magnitude. All the 

urban planning, innovations and concern with the environment 

that have been thought over the years have made the city be has 

earned the title: ‘Brazilian Ecological Capital’. 
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E Curitiba apresenta um terreno fértil para projetos de tal enver-

gadura. Todo o planejamento urbano, as inovações e a preocu-

pação com o meio ambiente que foram desenvolvidos ao longo 

dos anos trouxeram à cidade a fama de ‘Capital Ecológica Bra-

sileira’. Em 2012, por exemplo, Curitiba foi classificada pelo Índi-

ce Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) como a melhor 

capital do Brasil no ranking de desenvolvimento, pois oferece a 

maior oportunidade de empregos e acesso aos serviços básicos 

de saúde e de educação. 

Ao longo de todos esses anos, o Câmpus Curitiba firmou coope-

rações que o ajudaram em seu crescimento e na busca de um en-

sino de qualidade. Atualmente é possível destacar as parcerias 

com as seguintes entidades: Secretaria Municipal da Educação  

(SME) de Curitiba, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micros e Pequenas Empresas (Sebrae-PR), Hospital Pequeno 

Príncipe, Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), 

Companhia Paranaense de Energia (Copel) e Petrobras. 

Curitiba was ranked by the Firjan Index of Municipal Development 

(IFDM) as the best capital in Brazil in the development ranking in 

2012, because of its great job offers and access to basic health 

and education services. 

Throughout all these years, the University has signed cooperation 

agreements that to boost the city growth and quality education. 

Currently it is possible to highlight the partnerships with the 

following entities: Curitiba Education Secretariat, National Council 

for Scientific and Technological Development (CNPq),   Brazilian 

Micro and Small Business Support Service (Sebrae-PR), Little 

Prince Hospital, Federation of Industries of the State of Paraná, 

Copel and Petrobras.
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Um câmpus marcado por muita história e que representou o 

primeiro passo para que a UTFPR se tornasse uma das maio-

res e mais importantes Universidades multicâmpus do Brasil. 

Em 1987, a cidade de Medianeira foi a primeira a receber uma 

Unidade Descentralizada de Ensino (Uned) do então Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR). Em 

1990, as primeiras turmas iniciam suas atividades com os cur-

sos técnicos de nível médio em Alimentos e Eletromecânica.

Em pouco tempo o Câmpus Medianeira ganha robustez e pas-

sa a ofertar, em 1996, seu primeiro curso de nível superior: 

Tecnologia em Alimentos – modalidade industrialização de 

carnes. A área escolhida visava atender à crescente especia-

lização da indústria alimentícia da região, uma das de maior 

destaque do Paraná.

Na sequência, em 1999, o câmpus inicia a oferta de mais qua-

tro cursos de nível superior: Eletromecânica, Laticínios, Carnes 

e Meio Ambiente. E, em janeiro de 2000, começa a funcionar, 

também, o Curso Superior de Tecnologia em Informática.

This is a campus that represents the first step for UTFPR to 

become one of the biggest and most important multicampi 

universities in Brazil. In 1987, the city of Medianeira was the first 

to receive a Descentralized Education Unit (Uned) of the Federal 

Center of Technological Education of Paraná (Cefet-PR). In 

1990, the first classes started their activities in the technical high 

school programs in Food Technology and Eletromechanics. 

In a short period of time, the Medianeira Campus shows its 

strength and offers its first graduate program in Food Technology 

– focused on meat processing. The focus of the course was 

chosen to meet the needs of the food industry in that region, one 

of the most important of its area in Paraná.

Shortly after, in 1999, three more graduate courses started being 

offered: Eletromechanics, Dairy Production, and Environment. In 

January 2000, a graduate course in Informatics Technology was 

added to the portfolio. 

After Cefet-PR had its status changed to become the UTFPR in 

2005, Uned acquires a university campus status. The following 

year a graduate course in Agroindustrial Engineering was added 

Câmpus Medianeira
Medianeira Campus
Inaugurado em 1990
Founded in 1990
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Com a transformação do Cefet-PR em UTFPR no ano de 2005, 

a Uned passa a ser um câmpus universitário. O ano seguinte é 

marcado pela implantação do primeiro curso de engenharia do 

câmpus, Engenharia de Produção Agroindustrial – atualmente, 

Engenharia de Produção. 

O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) encontrou no Câmpus Medianeira um ambien-

te propício à implantação de novas graduações. Dessa forma, 

a partir de 2010, são inaugurados diversos novos cursos: En-

genharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elé-

trica, Ciência da Computação, Licenciatura em Química. 

A consolidação do câmpus veio também com uma atuação 

forte na pesquisa a partir da implementação dos mestrados 

em Tecnologia de Alimentos (2011), Tecnologias Ambien-

tais (2012), Tecnologias Computacionais para o Agronegócio 

(2014), Física em Rede Nacional (2016) e Química em Rede Na-

cional (2017).

Em 30 anos de atividades, o câmpus acompanha a mudança 

do perfil econômico do município de Medianeira. Parcerias 

com empresas e instituições viabilizam o desenvolvimento de 

pesquisas científicas, inovações tecnológicas, incubação de 

startups e oportunidades de estágios e empregos aos alunos 

da instituição. Acordos internacionais celebrados com institui-

ções de Portugal, França e de países da América Latina propor-

cionam o intercâmbio cultural e acadêmico e ampliam possibi-

lidades de estudos no exterior.

Em 2018, o câmpus deu início a mais um projeto inovador, com 

o recebimento de uma área para a construção do Parque Cien-

tífico e Tecnológico da região.

to the university portfolio. This course was later renamed as 

Production Engineering. 

The Federal University Restructuring and Expansion Plan 

Support Program (Reuni) found in Medianeira campus a good 

place to create new courses. Thus, from 2010 on, several new 

graduate programs were added to its portfolio: Environmental 

Engineering, Food Engineering, Electrical Engineering, Computer 

Science, and a Teaching degree in Chemistry. 

The consolidation of the campus came along with investments in 

research, with the master programs in Food Technology (2011), 

Environmental Technology (2012), Computational Technologies 

for Agribusiness (2014) Physics Teaching (National Network - 

2014) and Chemistry (National Network - 2017).

Over its 30 years,  Medianeira campus has been following 

along with the city economy change. Partnerships with local 

companies and institutions make it possible to do research, to 

innovate technologically. It enables the opening of startups, and 

it also provides opportunities for internship and job openings 

to its students. International agreements with institutions in 

Portugal, France and Latin American countries promote cultural 

and academic exchange and increase opportunities for its 

students to study abroad. 

In 2018, the university started a groundbreaking project to build 

the first . Science and Technology Complex in the region where 

it belongs.
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Da produção em fazendas de café, trigo, milho e soja até a ins-

talação de indústrias nas áreas de computação, mecânica e 

elétrica, Cornélio Procópio, localizada no norte do Paraná, aos 

poucos se tornou um centro de referência regional. 

Com isso, cresceu a necessidade de qualificar mais profis-

sionais e de desenvolver novas tecnologias. Nesse período, 

a  demanda local  latente coincidiu  com o intuito do governo 

federal, que havia criado um programa para ampliar o ensino 

técnico nos setores industrial e agropecuário.

Foi nesse contexto que houve um esforço conjunto de diferen-

tes atores sociais para ouvir a comunidade e, assim, desenhar 

um novo modelo de instituição de ensino. O projeto foi coloca-

do em prática e resultou na implantação da Unidade de Ensino 

Descentralizada do Centro Federal de Educação Tecnológica 

Federal (Cefet-PR) na cidade, em 1993. 

Inicialmente, a unidade contou com a oferta de dois cursos 

técnicos profissionalizantes, em Eletrotécnica e em Mecânica. 

Em 2000, a unidade passou a contar com três cursos superio-

Cornélio Procópio, a town located in northern Paraná, had its 

beginning as a corn, coffee, wheat and soy producer. Now, its 

industries in the computing, mechanical and electrical areas 

made the city a regional reference. 

Therefore, the need for qualified professional and new 

technologies increased over the time in the city. In the same 

period, the Federal Government had plans to increase the 

number of technical training schools in the industrial and 

agricultural areas. 

In this context, efforts were made to listen to the demands of 

that community, hence designing a new model of school. The 

project was carried out and it the resulted in the deployment of a 

Decentralized Unit (Uned) of the Federal Center for Technological 

Education (Cefet-PR) in the city, in 1993. 

Originally, the school offered certificate programs in technical 

courses: Electrical Technology and Mechanical Technology. In 

the year 2000, the school started offering three associate degree 

technology courses, which are short-length undergrad courses 

focused on the demands of the labor market.

Câmpus Cornélio Procópio
Cornélio Procópio Campus
Inaugurado em 1993
Founded in 1993
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res de tecnologia, graduações de curta duração com foco nas 

exigências do mercado de trabalho.

A expansão da instituição acompanhou o próprio desenvolvi-

mento local. Em 2005, o Cefet-PR foi transformado em Uni-

versidade Tecnológica, o que possibilitou a inclusão de ba-

charelados e licenciaturas no catálogo do câmpus. Ainda, a 

atuação foi ampliada com cursos de mestrado em 2010 e de 

doutorado em 2016. 

Atualmente, o câmpus oferta cursos de graduação, entre tec-

nologias, bacharelados e licenciaturas, de extensão e de es-

pecialização lato sensu e, também, conta com programas de 

pós-graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica, Enge-

nharia Mecânica, Informática, Bioinformática e Matemática.

Além disso, a instituição tem iniciativas para impulsionar os 

dados socioeconômicos, por meio da Incubadora de Inovação. 

Entre as ações, a UTFPR realiza cursos de capacitação, servi-

ços de consultoria e suporte para a formação de novos negó-

cios. De 2003 a 2019, a UTFPR apoiou 29 empreendimentos, 

o que gerou 164 postos de trabalho, mais de R$ 7 milhões de 

faturamento e mais de R$ 1 milhão em impostos pagos.

Tendo o desenvolvimento regional como foco, a Universidade 

trabalha em uma rede de cooperação. Para isso, busca estabe-

lecer parcerias com outras organizações, principalmente para 

a consolidação do Parque Científico e Tecnológico, projeto que 

pretende ser o novo motor de desenvolvimento da região.

The expansion of the institution went along with the city’s 

development. In 2005, Cefet-PR. When it changed its status 

to become the Federal University of Technology – Paraná, it 

enabled the institution to offer bachelor and teaching degrees in 

its campus portfolio. Later, in 2010 and 2016, graduate courses 

started being offered, with master and doctorate programs, 

respectively.

Today, the campus offers undergraduate courses that range from 

Technology, Bachelor’s and Teaching degrees in various areas, 

extension and Lato Sensu graduate programs, and also Stricto 

Sensu master  programs in Electrical Engineering, Mechanical 

Engineering, Informatics, Bioinformatics and Mathematics. 

Besides, the institution has come up with solutions to boost 

socioeconomic figures through its Innovation Incubator. It 

provides the community with training courses, consulting 

services and technical support for new businesses. From 2003 

to 2019, UTFPR has supported 29 business ventures that 

generated 164 new Jobs, more than R$ 7 million in revenue and 

R$ 1 million in taxes.

Focusing on regional development, the University operates 

through a cooperation network. In order to do so, it has been 

seeking to establish partnerships with other organizations to the 

opening of the Science and Technology Complex, which is aimed 

at being the new driver of development in the city.
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O primeiro câmpus da UTFPR no Sudoeste paranaense veio 

ainda na época do então Centro Federal de Educação Tecnoló-

gica do Paraná (Cefet-PR), em 1993, quando o governo federal 

instituiu uma política de descentralização do ensino técnico 

para o interior dos estados. Um importante passo para a trans-

formação de Pato Branco no que hoje é um dos principais po-

los de desenvolvimento tecnológico do Paraná.

A Unidade de Ensino Descentralizada (Uned) do Cefet-PR che-

gou à cidade já com a casa montada, a partir da incorporação 

da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco, uma institui-

ção mantida pela Prefeitura Municipal e que ofertava os cursos 

de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Letras, Ma-

temática e Tecnologia em Processamento de Dados. Assim, já 

no seu início, a cidade passou a contar com a oferta de cursos 

de nível técnico integrado ao ensino médio e graduações. 

Pouco tempo depois, em 1998, uma imposição legal proibiu a 

oferta dos cursos técnicos na modalidade integrada. Adaptan-

do-se rapidamente à nova realidade, Pato Branco começou a 

oferecer turmas para o ensino médio, bem como o ensino na 

The first campus in the southwestern region of Paraná started 

its activities as the Federal Center of Technological Education 

of Paraná (Cefet-PR), in 1993, when the Federal Government 

started a policy of decentralization of technical schools to meet 

the needs of inland cities It was an important step to change 

the city of Pato Branco into a technological development center 

in the state of Paraná. 

The Descentralized Educational Unit of Cefet- PR (Uned) 

started its activities in the premises where it once had been a 

community college called Fundação de Ensino Superior de Pato 

Branco, maintained by the City Hall. The college offered graduate 

courses in Business Administration, Agronomy, Accounting, 

Languages, Mathematics and Data Processing. Therefore, from 

its beginning, it already had some graduate courses, and also 

started offering technical mid-level integrated courses. 

Shortly after, in 1998, changes in legislation prohibited the 

integrated mid-level courses. To adjust to the new legislation, 

Pato Branco started high school classes, as well as certificate 

programs post-high school. It also started offering new 

Câmpus Pato Branco
Pato Branco Campus
Inaugurado em 1993
Founded in 1993
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modalidade pós-médio. Ampliou ainda o portfólio de gradua-

ções com a oferta de novas cursos de tecnologia, formações 

de nível superior de curta duração voltadas às demandas do 

mercado profissional.

Voltando-se aos processos de transferência e inovação tec-

nológica, em 1999, foi criado o Hotel Tecnológico, uma pré-

-incubadora com objetivo de apoiar o desenvolvimento de 

projetos de estudantes, egressos, servidores e pesquisadores 

empreendedores. Ao longo dos anos, esse processo se cons-

tituiu em um importante indutor para o surgimento de novos 

empreendimentos tecnológicos para Pato Branco e região.

Em 2005, com a transformação do Cefet-PR em Universidade, 

a Uned torna-se um câmpus universitário da UTFPR. Os anos 

seguintes foram de verdadeiro crescimento por conta da Pro-

grama de Reestruturação e Expansão das Universidades Fede-

rais (Reuni). 

Atualmente, o câmpus tem uma realidade bastante diferente 

de quando o foco da instituição estava centrado nos cursos 

técnicos. Como Universidade, ele atua no tripé pesquisa, ensi-

no e extensão, sem perder sua base tecnológica. Deste esfor-

ço resultaram os diversos programas de pós-graduação que o 

câmpus possui hoje, com a realização de pesquisa de alto nível 

nos cursos de mestrado e doutorado. Uma atuação integrada 

que faz da UTFPR um dos principais agentes de desenvolvi-

mento da cidade que hoje é referência na área tecnológica.

technology undergrad courses, which are short-term courses 

to meet the demands of the labor market. 

 In 1999, the Technological Hotel was crated aimed at 

supporting the development of projects made by students, 

alumni, faculty staff and entrepreneurial researchers.  Over the 

years, this process led to new technological ventures in Pato 

Branco and surrounding areas.

In 2005, when Cefet-PR was changed into a University, Uned 

becomes a UTFPR campus. The following years were of great 

development because of the Federal University Restructuring 

and Expansion Plan Support Program (Reuni). 

Today, one can find a very different reality from the time 

when the institution had only certificate technical courses. 

As a university, it operates under the research, teaching and 

extension tripod, without losing its technological background. 

Several graduate courses resulted from this effort, and the 

university has yielded high level research in its master’s and 

doctorate’s programs. Such integrated action makes UTFPR 

one of the main development agents in the city which today is 

a reference in technology.



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75

Conhecida como a ‘Princesa dos Campos’, Ponta Grossa tem 

uma localização privilegiada que facilita o acesso para todas 

as regiões do Paraná. A cidade abriga o sítio geológico Parque 

Estadual de Vila Velha, onde turistas conhecem esculturas na-

turais de 340 milhões de anos.

Caracterizada por uma riqueza étnica e cultural, Ponta Grossa 

tem uma economia bastante diversificada, com foco para os 

setores madeireiro, mecânico e agropecuário. A cidade tam-

bém é um dos maiores produtores de leite e trigo do Brasil.

A UTFPR chegou à cidade já com muita história. A sede do 

câmpus está instalada no antigo Seminário do Santíssimo Re-

dentor, que servia como moradia para padres e como escola 

para jovens. Com a desativação do seminário em 1989, o local 

foi adquirido pela prefeitura do município, o que possibilitou a 

cessão da estrutura à União para a instalação de uma Unidade 

de Ensino Descentralizada (Uned) do então Centro Federal de 

Educação Tecnológica (Cefet-PR), em 1993. 

As atividades da Uned começaram com a oferta de dois cursos 

técnicos profissionalizantes em Alimentos e em Eletrônica. A 

The city of Ponta Grossa, whose nickname is  ‘Princess of the 

Fields’, is located in a privileged area with easy access to all 

parts of the state. The city hosts the archeological site Vila 

Velha State Park, where tourists can visit 340-milion-year 

naturally sculpted rocks. 

Besides its natural and cultural richness, the city also has a 

diversified economy, mainly in the timber, mechanical and 

agribusiness areas. The city is also a great dairy and wheat 

producer. 

The UTFPR history started way before it opened, since its first 

premises used to be a priest seminar, called Sacred Redeemer 

Seminar. The old boarding school for priests was closed in 1989, 

and the building was purchased by the City Hall after that.  There, 

it was installed a Decentralized Educational Unit (Uned) of Cefet-

PR in 1993. 

Its activities started with two training certificate courses: Food 

Technologist and Electronics Technologist. From 1999 on, 

undergratuate technology courses in short-term courses started 

being offered to meet the demands of the labor market. 

Câmpus Ponta Grossa
Ponta Grossa Campus
Inaugurado em 1993
Founded in 1993
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partir de 1999, passaram a ser oferecidos cursos superiores de 

tecnologia, graduações mais curtas focadas nas exigências do 

mercado de trabalho.

Em 2004, ainda como Cefet-PR, foi ofertada a primeira pósgra-

duação stricto sensu, com o Mestrado em Engenharia de Pro-

dução. No ano seguinte, a Uned passou a ser um câmpus uni-

versitário com a transformação da instituição em Universidade 

Tecnológica. Como frutos dessa transformação, em 2007, fo-

ram criados os bacharelados em Engenharia de Produção, em 

Controle e Automação e em Engenharia Mecânica.

Atualmente, o Câmpus Ponta Grossa conta com uma série de 

cursos focados nas demandas de desenvolvimento local.  São 

bacharelados, tecnologias, licenciaturas, mestrados e douto-

rados nas áreas de Gestão Pública, Automação Industrial, Bio-

processos e Biotecnologia, Elétrica, Ensino, Informática, Mecâ-

nica, Química e Produção.

O câmpus compõe, ainda, o projeto Cidade do Conhecimento, 

que visa criar um ecossistema de ensino e inovação com ou-

tras duas instituições públicas, o Instituto Federal do Paraná e 

a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Além disso, o câm-

pus também busca consolidar a instalação do Parque Eco Tec-

nológico, mais um projeto para fazer da cidade uma referência 

nacional em educação.

A Universidade também promove pesquisa, extensão e em-

preendedorismo com forte atuação com parceiros locais, in-

cluindo as indústrias de produção de papel, pneus, automó-

veis, caminhões, embalagens, bebidas e energia elétrica.

In 2004, still as Cefet-PR, the school offered its  first graduate 

program  stricto sensu, the master program In Production 

Engineering. The following year, Uned is changed into a 

university campus, when it acquired the status of Technological 

University. Consequently, it was able to offer undergraduate 

courses in Production Engineering, Control and Automation, and 

Mechanical Engineering.  

Today, Ponta Grossa Campus has several courses focused on the 

local development demands. There are undergraduate programs, 

technology courses, teaching degrees, master’s and doctorate’s 

programs in several areas such as Public management, Industrial 

Automation, Bioprocesses and Biotechnology Engineering, 

Electronic Engineering, Chemistry, Mechanics and Informatics.

Along with two other universities, the Federal Institute of Paraná 

and the State University of Ponta Grossa, the UTFPR composes 

the so called Knowledge City. It is aimed at creating a greater 

teaching and innovation space for students and faculty of the 

three universities.  Also, the UTFPR campus has plans to build 

the Eco-Technological Complex, which is a project make the city 

a national reference in education. 

The university promotes research, extension and entrepreneurship, 

and keeps close ties with local partners, including industries in 

the following areas:  paper, tires, automobiles, trucks, packaging, 

beverages and electricity generation.



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89

A história do Câmpus Campo Mourão é um pouco diferente das 

demais sedes da UTFPR, pois começa dentro de um ginásio 

de esportes. Isso porque as primeiras atividades do câmpus 

tiveram início em instalações improvisadas no Ginásio  Belin 

Carolo, chamado até hoje de ‘Ginasião’. Atualmente, em parce-

ria com a Universidade, o local recebe as principais atividades 

esportivas e de destaque da região.

O processo de implantação começou quando a prefeitura doou 

o terreno – o qual abrigava o ginásio, além de uma área de edi-

ficação, onde funcionavam um alojamento e vestiários – para 

ser transformado em uma das Unidades Descentralizadas 

(Uneds) do então Cefet-PR, em 1993.

Em setembro de 1994, foi formada uma turma do curso pró-

técnico com objetivo de preparar os candidatos para o exame 

de seleção, realizado em março de 1995, para os cursos téc-

nicos em Alimentos e em Edificações. As primeiras atividades 

letivas aconteceram no dia 10 de abril de 1995. No mesmo ano, 

também foi realizado o primeiro concurso público para contra-

tação de servidores.

The Campo Mourão campus’s history is a little different from the 

other UTFPR campuses, because it starts in a sports arena. Its 

first activities started in improvised facilities in the Belin Carolo 

Gymnasium. Nowadays, the place hosts local and regional 

sports events.

The deployment process started when the City Hall donated the 

property, where there was a sports arena and a building with 

locker rooms and temporary accommodation facilities. Later, the 

place became one of the Decentralized Education Units (Uned) 

of Cefet-PR in 1993.

In September, 1994, a group of teachers got together to teach 

candidates for the selection process that took place in March 

1995, for the certificate programs in Food Technology and 

Edifications Technology. The school year started on April 10th, 

1995. The same year, the first civil service examination took 

place in order to hire the school staff. 

Campo Mourão is a predominantly agricultural city, and soy and 

corn are its main crops. It is the home to the biggest agricultural 

cooperative in the country. The region also stands out in the 

Câmpus Campo Mourão
Campo Mourão Campus
Inaugurado em 1995
Founded in 1995



90

Predominantemente agrícola, Campo Mourão tem nos plantio 

sde soja e milho as suas principais atividades, sendo sede da 

maior cooperativa do Brasil. A região também se destaca no 

setor produtivo e industrial por ser uma cidade-polo que agre-

ga outros 25 municípios, abrangendo as áreas de alimentos, 

adesivos, eletrônica e têxtil, além de um arranjo produtivo de 

produtos médico-hospitalares.

Desta forma, o câmpus cresceu e novos cursos foram projeta-

dos para atender as demandas locais. Com mais blocos cons-

truídos em 1999, os primeiros cursos de graduação passaram 

a ser ofertados: Tecnologia em Alimentos, Tecnologia Ambien-

tal (atualmente Engenharia Ambiental) e Tecnologia em Cons-

trução Civil (atualmente Engenharia Civil). 

O crescimento não parou e, em 2005, o câmpus ganhou o 

seu primeiro curso de especialização, no mesmo ano em que 

deixava de ser Uned para ser um dos câmpus da UTFPR. Em 

2010, foram criados os cursos de Engenharia de Alimentos, 

Tecnologia em Sistemas para Internet e Engenharia Eletrôni-

ca. Em 2011, é a vez da implantação dos cursos de Licen-

ciatura em Química e Ciência da Computação e, em 2018, de 

Engenharia Química. 

As parcerias cada vez mais estreitas com o setor produtivo 

continuam sendo um dos principais destaques deste câmpus 

que, além da graduação,  expandiu a oferta de programas de 

pós-graduação com cursos de mestrado.

industrial sector, as it is the hub of 25 municipalities that produce 

a range of things that go from food and electronics to textile, 

besides medical supplies.

Therefore, in order to meet the demands of the local industries, the 

campus was expanded and new courses started being offered. 

After new facilities were built in 1999, the first undergraduate 

courses started their activities: Technology in Food Science, 

Environmental Technology (now named Environmental 

Engineering), and Civil Construction Technology (now named 

Civil Engineering).

It kept growing, and in 2005 it changed its status to become a 

UTFPR campus, officially. The first graduate course started being 

offered in the same year. In the following years, new courses were 

added to its portfolio: Food Engineering, Technology in Systems 

for Internet, and Electronic Engineering in 2010; Teaching Degree 

in Chemistry and Computer Science in 2011.

Its close ties to the productive sector is still one of the main 

highlights of this campus, which, besides the undergraduate 

courses, also offers graduate courses, such as master programs.
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Atuar conforme a vocação local. Essa máxima da UTFPR ganha 

contornos reais no cotidiano da sociedade a partir da atuação 

da Universidade em cada região onde está presente, como é o 

caso de Dois Vizinhos. 

Situado no Sudoeste do Paraná, uma região com forte presen-

ça da agricultura familiar, o Câmpus Dois Vizinhos enxerga as 

demandas locais como oportunidades para contribuir para o 

desenvolvimento da cidade, reconhecida desde 2005 como a 

‘Capital Nacional do Frango’. Uma atuação que traz consigo 

uma história que vem antes mesmo da UTFPR.

Tudo teve início na década de 1970, com a articulação da co-

munidade local em torno da Associação dos Municípios do 

Sudoeste do Paraná visando a implantação de uma Escola 

Agrotécnica Federal (EAF). O projeto só ganhou corpo em 1997, 

quando foi criada uma Unidade de Ensino Descentralizada em 

Dois Vizinhos da EAF de Rio do Sul (SC). Nesse mesmo ano, foi 

selecionada a primeira turma de alunos para o Curso de Téc-

nico Agrícola.

Following the local vocation is the UTFPR motto, and it shows 

its importance for the community where it belongs day by day, 

which is the case of Dois Vizinhos.

Dois Vizinhos is a town located in southwestern Paraná, where 

the main economic activity is family farming, and its UTFPR 

campus sees the local demands as opportunities to contribute 

to the city development. The town has earned the nickname 

‘Chicken Capital’ for its great poultry production and its history in 

education goes far back before UTFPR. 

It started in the 1970’s, when the community and the Association 

of Municipalities in southwestern Paraná got together in 

order to open a Federal Agrotechnical School (EAF). In 1997, 

a Descentralized Education Unit was open, and in the same 

year, the first class of the Agricultural Technician Certification 

Program started. 

In the 2000’s, other significant changes happened. The 

authorization for the change of status from Uned to Cefet-PR 

was granted in 2003. In 2005, when Cefet-PR had a change of 

Câmpus Dois Vizinhos
Dois Vizinhos Campus
Inaugurado em 2003
Founded in 2003
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Nos anos 2000, mais mudanças significativas. Em 2003, foi as-

sinado o termo de repasse da Uned para o então Centro Fede-

ral de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR). E, em 2005, 

com a transformação do Cefet-PR em Universidade (UTFPR), a 

Uned foi igualmente transformada em câmpus universitário, o 

que viabilizou a implantação do primeiro curso de bacharelado, 

em Zootecnia. Já em 2008, a primeira engenharia, a Florestal.

O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) proporcionou novos investimentos  no câm-

pus. É neste contexto que foram implantadas as graduações 

em Ciências Biológicas e Agronomia (2011). Além disso, teve 

início o primeiro programa de pós-graduação da cidade com a 

oferta do mestrado em Zootecnia.

Ao longo do tempo, Dois Vizinhos diversificou sua econo-

mia e desenvolveu um pujante setor de tecnologia. Atento a 

essa tendência, o câmpus inaugurou em 2014 as atividades do 

Bacharelado em Engenharia de Software e passou a ser, assim 

como fez na agropecuária, um importante indutor desta nova 

vocação local. 

O corpo qualificado de pesquisadores instalado no câmpus foi 

o fomento para que novos cursos fossem abertos na cidade. 

Assim, surge em 2015, a graduação em Engenharia de Biopro-

cessos e Biotecnologia e o mestrado em Agroecossistemas. 

Com a instalação do mestrado em Biotecnologia, em 2017, o 

câmpus traz para a pesquisa a já consolidada atuação no en-

sino e na extensão.

status to become a Federal University, its campus opened its 

first Bachelor’s program, in Zootechnics. In 2008, the first class 

of Forest Engineering started.  

The Federal University Restructuring and Expansion Plan Support 

Program (Reuni) enabled new investments in the campus. In 

this context, the undergraduate programs in Biological Sciences 

and Agronomy started being offered in 2011, as well as its first 

master program in Zootechnics.

Over the time, the town of Dois Vizinhos diversified its economy 

and developed a thriving technology sector. In order to meet the 

needs for skilled labor, its campus started offering a bachelor’s 

program in Software Engineering in 2014. Other courses 

were created later, one undergrad program in Bioprocess 

Engineering and Biotechnology and two master programs: one 

in Agroecossystems and the other in Biotechnology.
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A conhecida ‘Capital Nacional do Boné’ foi uma das cidades 

escolhidas para receber uma sede da UTFPR.  Atualmente, a 

produção anual de bonés da região representa aproximada-

mente 70% da produção nacional. Apucarana se desenvolveu 

em torno do plantio do café, porém, a partir da década de 80, 

houve uma mudança na  economia da cidade e o setor têxtil 

ganhou destaque. 

A escolha da sede da Universidade começou no ano de 2005 

com o projeto de expansão da Rede Federal de Educação Tec-

nológica do governo federal da época, o qual realizou a trans-

ferência de um grupo de 18 escolas profissionais, até então 

administradas por entidades comunitárias ou por governos 

estaduais. Do total de 18 escolas, 12 tiveram o processo de fe-

deralização concluído, incluindo este novo câmpus da UTFPR. 

No ano seguinte, em 2006, já tiveram início as atividades do 

Câmpus Apucarana no antigo Centro Moda, mantido pela Fun-

dação de Ensino Técnico de Apucarana. Como a região é re-

ferência na área têxtil, a oferta dos cursos da instituição foi 

estruturada para proporcionar atuação nesta área. 

The city of Apucarana, the largest cap manufacturer in the 

country, was one of the cities chosen to receive a UTFPR 

campus. Today, its cap manufacturing represents 70% of the 

entire national production. The city developed primarily because 

of its coffee plantations, but in the 1980’s, its economy changed 

and the textile sector started to grow.  

The choice of this university campus started in the year 2005 with 

the project of expansion of the Federal Network of Technological 

Education, made by the federal government at the time, which 

incorporated 18 vocational/professional schools that were ruled 

by community associations or state governments. From those 

18 schools, 12 were totally federalized, including the one that 

became the new UTFPR campus. 

In the following year, 2006, the activities of the university in 

Apucarana started in the building where it used to be the Fashion 

Center, a technical clothing school, maintained by the Technical 

Education Institute of Apucarana. As the city is a reference in the 

textile area, the courses offered in its campus were chosen in 

order to provide education in that field of knowledge.  

Câmpus Apucarana
Apucarana Campus
Inaugurado em 2007
Founded in 2007
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Com autorização de funcionamento, foram realizados o pri-

meiro processo seletivo para seleção de alunos e concursos 

públicos destinados à contratação dos servidores técnico-ad-

ministrativos e docentes que integrariam o quadro profissio-

nal. Com isso, as primeiras atividades letivas tiveram início em 

12 de fevereiro de 2007, com o curso técnico de nível médio 

integrado em Industrialização do Vestuário – posteriormente 

denominado Técnico em Vestuário (2008), e depois Técnico 

em Modelagem do Vestuário (2012).

No ano de 2007, também foi implantado o primeiro curso de 

graduação do câmpus: o de Tecnologia em Design de Moda. 

Em 2009, foi aberto o curso de graduação de Tecnologia em 

Processos Químicos. E, com o Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni) do governo fe-

deral, foi viabilizada a primeira expansão do câmpus, com a 

oferta dos cursos de Engenharia Têxtil (2010) e Licenciatura 

em Química (2011).

Atualmente, são ofertados cursos de Engenharia Civil, Enge-

nharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Quí-

mica, Engenharia Têxtil, Licenciatura em Química e Tecnologia 

em Design de Moda.

Além disso, o câmpus oferta também cursos de pós-gradua-

ção, incluindo especializações e os cursos de mestrado em 

Engenharia Ambiental, em parceria com o Câmpus Londrina, e 

em Engenharia Química.

After its opening was authorized by the government, the first 

selection process was made in order to provide the tests 

for students’ admission and to perform the civil service 

examinations to hire staff and faculty  who would work in the 

new campus. After that, the first school year started on February 

12th, 2007, with the technical high school program in Clothing 

Manufacturing Processes, which was later renamed Clothing 

Technology, and then Clothing and Textile Design Technology, 

in 2012.

In 2007, the first undergraduate course started in that campus: 

Technology in Fashion Design. In 2009, the first classes of the 

course in Technology in Chemical Processes started. Later, with 

the Federal University Restructuring and Expansion Plan Support 

Program (Reuni) implemented by the Federal Government, the 

activities in the campus were expanded, offering new courses: 

Textile Engineering (2010) and Chemistry Teaching (2011).

Nowadays, this campus offers undergraduate courses in Civil 

Engineering, Computing Engineering, Electrical Engineering, 

Chemical Engineering, Textile Engineering, Teaching Degree in 

Chemistry, and Technology in Fashion Design.

Besides, this unit also offers graduate programs, including 

specializations and a master program in Environmental 

Engineering (joint program with Londrina campus), and a master 

program in Chemical Engineering.
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A segunda maior cidade do Paraná ainda não possuía uma 

universidade federal até 2005, quando ocorreu a autorização 

da implementação de um câmpus da Universidade Tecnoló-

gica Federal do Paraná a partir do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, do governo 

federal. À época, a UTFPR acabara de se transformar em Uni-

versidade Tecnológica e o novo projeto seria importante para 

consolidação de um modelo multicâmpus que se tornaria re-

ferência nacional.

Oficialmente, o câmpus foi criado em dezembro de 2006. E, 

em fevereiro de 2007, iniciou suas atividades em instalações 

provisórias cedidas pela prefeitura do município, com a oferta 

do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. No ano se-

guinte, o câmpus passou a ofertar os cursos de Engenharia 

Ambiental e Técnico em Controle Ambiental. Paralelamente, 

passou a atuar no Programa Especial de Formação Pedagó-

gica e na pós-graduação lato sensu, com especializações 

nas áreas de Alimentos, Ambiental, Tecnologia da Informação 

e Segurança do Trabalho.

The second biggest city in Paraná, located in the norther part 

of the state, did not have a federal university until 2005, when 

the authorization to build a UTFPR campus in that place was 

granted by the government through the Federal University 

Restructuring and Expansion Plan Support Program (Reuni). 

At the time, UTFPR had just changed its status to become a 

technological university, and the new project would be of utmost 

importance to consolidate a multicampi model that would later 

become national reference. 

Officially, the campus started its activities in December 2006. 

In February 2007, the first classes of the associate degree in 

Food Technology took place in temporary premises granted 

by the City Hall. In the following year, the university portfolio 

included the graduate program in Environmental Engineering 

and the associate degree in Environmental Control Techniques.  

At the same time, it started its Pedagogical Formation Special 

Program and its lato sensu graduate program with specialization 

courses in the following areas: Food Technology, Environment, 

Information Technology and Workplace Safety.

Câmpus Londrina
Londrina Campus
Inaugurado em 2007
Founded in 2007
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No início de 2009, o câmpus saiu de sua sede provisória e pas-

sou a funcionar no primeiro dos 12 blocos didáticos que iriam 

compor a sua sede definitiva. Em sua nova sede, passou a con-

tar com salas e laboratórios novos, possibilitando aos alunos 

uma formação de qualidade.

No contexto da adesão da UTFPR ao Programa de Apoio a Pla-

nos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), o câmpus passou a ter novas perspectivas de cresci-

mento. Em 2010, teve início o curso de Engenharia de Materiais 

e a instalação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 

de Alimentos, com a oferta de um mestrado profissional – o 

que fortaleceu a atuação do câmpus na área da pesquisa.

A expansão seguiu o ritmo que se vivenciava em toda a UTFPR. 

Na sequência, vieram os cursos de Licenciatura em Química, 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia 

Química. A pesquisa também é um dos diferenciais do câm-

pus. Atualmente, são cinco programas de pós-graduação em 

funcionamento, com a oferta de mestrados em Ciência e Enge-

nharia de Materiais, em Engenharia Ambiental, em Ensino de 

Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, em Ensino de Ma-

temática e em Tecnologia de Alimentos. Desse total, dois são 

ofertados em conjunto com os câmpus Apucarana e Francisco 

Beltrão, o que demonstra a capacidade do trabalho integrado e 

sistêmico da UTFPR. 

Um câmpus, portanto, que proporciona mais desenvolvimento 

para o Norte do Paraná por meio do ensino, pesquisa e exten-

são de alto nível.

In early 2009, the university left its temporary premises and 

started its activities in the first of the 12 buildings that would 

make the UTFPR permanent facilities. In its new premises, there 

are new classrooms and laboratories, thus providing students 

with the necessary structure for quality learning.

In 2010, the undergraduate course in Materials Engineering 

and the professional master program in Food Technology 

were added to its portfolio – which strengthened the campus 

performance in research. 

The expansion of this campus kept moving as fast as the 

rest of the UTFPR. More courses were offered in the following 

years: Teaching degree in Chemistry, Mechanical Engineering, 

Production Engineering and Chemical Engineering. Research 

is a highlight of this campus. Today, there are five master 

programs: Teaching of Human, Social and Nature Sciences; 

Materials Science and Engineering; Environmental Engineering; 

Food Technology, and Mathematics Teaching. From these, 

two are joint programs with the campuses of Apucarana and 

Francisco Beltrão, which shows the systemic and integrated 

work of UTFPR.

This is a campus that noticeably fosters the development and 

economic growth of Northern Paraná through high standard 

teaching, research and extension.
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A cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, é considerada um polo 

universitário, já que a região concentra a maior quantidade de 

sedes de universidades públicas no interior do Paraná. Esco-

lhida para receber um dos câmpus da UTFPR, em 2007, as ins-

talações tiveram início em um espaço provisório, no prédio da 

antiga Fundação Educacional de Toledo (Funet). 

À época, havia a oferta de apenas um curso técnico de nível mé-

dio em Gastronomia. Naquele mesmo ano, no mês de agosto, 

também passou a contar com o curso de graduação em Tecno-

logia em Processos Químicos. Passados dois anos, em 2009, a 

instituição disponibilizou mais cursos: o técnico integrado em 

Informática e a graduação em Engenharia Industrial Elétrica. 

A sede oficial do câmpus foi inaugurada em julho de 2010, 

com a oferta de mais um curso, o de Engenharia Civil. Já no 

ano seguinte, em 2011, teve início o curso de Licenciatura em 

Matemática. Em janeiro de 2014, foi criado o curso de Tec-

nologia em Sistemas para Internet e, em 2015, os cursos de 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Engenharia de 

Computação.

The city of Toledo, in western Paraná, is considered a university 

hub, since the region concentrates the largest number of public 

universities outside the capital of Paraná. It was chosen to 

receive one of the UTFPR campuses, in 2007, and it started its 

activities in temporary facilities in the building where it used to 

be the Educational Foundation of Toledo (Funet). 

At the time, only one technical high school certificate course 

was available, in Gastronomy. That same year, in August, an 

undergraduate course in Technology in Chemical Processes 

had its first class. Two years later, in 2009, the institution 

offered more courses: the high school integrated certificate 

in Informatics Technician, and the undergraduate program in 

Electrical Industrial Engineering. 

The official campus was inaugurated in July 2010, offering a 

new bachelor’s course, that of Civil Engineering. The following 

year, in 2011, the Teaching Degree in Mathematics had its first 

class. In January 2014, the course on Technology in Systems for 

Internet was created, and in 2015, the courses on Bioprocesses 

and Biotechnology Engineering and Computer Engineering.

Câmpus Toledo
Toledo Campus
Inaugurado em 2007
Founded in 2007
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Considerada a capital do agronegócio, o crescimento de uma 

Universidade Tecnológica na região foi expressivo, pois sua 

ação acompanha o desenvolvimento econômico local, atuan-

do diretamente em parceria com indústrias, entidades e em-

presas locais. 

A expansão do câmpus fez com que a oferta de mais cursos 

fosse possível, como, por exemplo, Licenciatura em Matemáti-

ca e Engenharia Eletrônica. Além disso, a abertura de cursos de 

pós-graduação impulsionou a atuação de pesquisas e inova-

ção na região com os cursos de mestrado em Processos Quí-

micos e Biotecnológicos, em Matemática e em Tecnologias em 

Biociências.

Um dos destaques do câmpus é o seu relacionamento com o 

Parque Científico e Tecnológico de Biociências (Biopark) de To-

ledo, uma referência de ecossistema de inovação. Um dos mais 

importantes fatos deste entendimento ocorreu em setembro de 

2020, quando o Biopark fez a doação oficial de 37 mil m² para 

a UTFPR. O objetivo é fazer com que nos próximos anos toda 

a estrutura de relacionamento empresarial do Câmpus Toledo 

esteja neste espaço de fomento à cultura empreendedora. Com-

plementarmente, serão ofertados cursos e realizadas pesquisas 

em conjunto entre as duas entidades. Ou seja, mais uma inicia-

tiva concreta da importância de uma Universidade Tecnológica 

como vetor de desenvolvimento regional.

Considered the Agribusiness Capital, the growth of a 

Technological University in the region was expressive, because 

its performance follows the local economic development, 

acting directly in partnership with local industries, entities and 

companies. 

The expansion of the campus has made it possible to offer 

more courses, such as a Teaching Degree in Mathematics and 

Bachelor’s in Electronic Engineering. In addition, the opening of 

postgraduate courses has boosted the performance of research 

and innovation in the region with master’s degrees in Chemical 

and Biotechnological Processes, Mathematics and Technologies 

in Biosciences.

One of the highlights of the university is its connection with the 

Biosciences Science and Technology Park (Biopark) of Toledo, a 

reference of innovation ecosystem. One of the most important 

facts of this agreement took place in September 2020, when 

Biopark granted the donation of 37,000 m² to the university. It 

aims to to ensure that, in the coming years, the entire business 

relationship structure of Toledo campus will be in this place, 

fostering the entrepreneurial culture. In addition, courses will be 

offered and joint research conducted between the two entities. 

That is, one more concrete initiative of the importance of a 

Technological University as a vector of regional development.
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Conhecida como o ‘Coração do Sudoeste’, Francisco Beltrão é 

o município mais populoso dessa região paranaense, com cer-

ca de 90 mil habitantes. A economia da cidade é movimentada 

principalmente pela agricultura, comércio varejista e indústrias.

Com a crescente demanda do mercado alimentício, a cidade 

passou a investir na formação de profissionais especializados, 

o que culminou na criação do Centro de Educação de Nível 

Técnico (Texcel) – centro de formação que foi o embrião da 

UTFPR na cidade.

A Universidade concentrou esforços para que o seu primeiro 

curso fosse direcionado à lacuna que já havia sido apontada 

pela comunidade local. Então, em 2008, o Câmpus Francisco 

Beltrão iniciou suas atividades com o curso de Tecnologia de 

Alimentos, transformado em Engenharia de Alimentos no ano 

de 2014.

Após a criação desse primeiro curso, a UTFPR passou a ofertar, 

já no ano de 2009, o curso de Engenharia Ambiental. Aqui, o ob-

jetivo foi dar vazão ao potencial da região para geração de ener-

gias alternativas, como a eólica e a de pequenas hidrelétricas. 

The city of Francisco Beltrão has earned it nickname, ‘the Heart 

of the Southwest’, for being the most populous place in that 

region, with about 90 thousand inhabitants.  The city economy 

is based on agriculture, retail and industry, mainly food industry. 

As the market for the food industry grew, so did the need to 

invest in education and training to provide it with skilled workers. 

This lead to the opening of a school called Technical High School 

Education Center (Texcel) – which later became UTFPR.

The focus of the new university was to meet the community needs. 

In 2008, the campus in Francisco Beltrão started its activities with 

an associate degree in Food Technology, which later became the 

undergraduate course in Food Engineering, in 2014.

After its successful start, it offered the bachelor’s program in 

Environmental Engineering in 2009, focusing on the potential of 

the region for clean energy generation, such as wind power and 

small hydroelectric power plants.

Aiming at continuous improvement and the production of 

scientific knowledge, the University started offering a graduate 

Câmpus Francisco Beltrão
Francisco Beltrão Campus
Inaugurado em 2008
Founded in 2008
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Preocupado com o aprimoramento constante e a produção 

do conhecimento científico, o câmpus implementou no ano de 

2012, em parceria com o Câmpus Londrina, o Mestrado Profis-

sional em Tecnologia de Alimentos e, em 2017, o Mestrado Aca-

dêmico em Engenharia Ambiental.

Diante dessa perspectiva de contribuir com o desenvolvimento 

regional, o câmpus também incluiu em em seus cursos a Licen-

ciatura em Informática, em 2011, e o Bacharelado de Engenharia 

Química, em 2013. Em 2020, foi aprovada a oferta de um novo 

curso no câmpus, o de Engenharia Agronômica. A nova gradua-

ção atende a uma demanda antiga da população local, que tem 

na atividade agrícola uma das principais fontes de renda e de-

senvolvimento.

Além das iniciativas que extrapolam o âmbito da sala de aula, 

o câmpus visa ser um espaço de concretas possibilidades de 

aprendizado e desenvolvimento para a região a partir das ativi-

dades de extensão e cultura, de projetos sociais e tecnológicos 

ou pelas oportunidades de intercâmbios internacionais e de va-

gas de estágio e emprego. 

Ainda, o Câmpus Francisco Beltrão presta serviços e consulto-

rias, realiza pesquisas e promove iniciativas de fomento à ino-

vação e ao empreendedorismo – ações construídas integrada-

mente com os diversos atores da sociedade.

program in Food Technology (Joint Professional Master 

with Londrina Campus) in 2012; and a master program in 

Environmental Engineering and Analysis in 2017.

Because of its mission of contributing to regional development, 

the university also included in its portfolio the Teaching Degree 

in Informatics and Chemical Engineering. The course in 

Agronomical Engineering started being offered in 2020, to meet 

the needs of the local community, which has in the agricultural 

activity its main source of income and development. 

Including actions that reach far beyond the classroom, the 

university aims to be a place for concrete possibilities of learning 

and development for the region through cultural activities, 

extension projects, and social and technological interventions. It 

also offers international student exchange, as well as internship 

and job opportunities. 

Moreover, Francisco Beltrão campus provides services and 

consulting, does research and promotes actions to foster 

innovation and entrepreneurship, together with different sectors 

of society.
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Uma das regiões mais frias do Paraná, a cidade de Guarapuava 

também foi um dos locais escolhidos para receber uma sede 

da UTFPR. O município ganha em importância, pois faz par-

te do entroncamento rodoferroviário do corredor do Mercosul, 

que liga o Porto de Paranaguá  até Foz do Iguaçu, cidade da 

tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai. 

Com uma economia diversificada, Guarapuava tornou-se um 

local para investimento em todas as áreas. A região se desta-

ca no segmento agrícola, madeireiro e de produção de grãos, 

especialmente o milho. Outros setores que estão em pleno de-

senvolvimento são a indústria de alimentos e de papel. Além 

disso, hoje a cidade abriga a maior maltaria da América Latina, 

o que já traz o reconhecimento para a cidade como a ‘Capital 

da Cevada e do Malte’.

O 12º câmpus a ser criado pela UTFPR surgiu após uma de-

manda das autoridades e representantes do setor produtivo e 

industrial da região. Tanto o contexto da diversificação econô-

mica das atividades do município quanto a carência da oferta 

do ensino superior público foram fatores determinantes para a 

instalação da unidade.

The city of Guarapuava, one of the coldest places in the state, 

was chosen to receive one of the UTFPR campus for its regional 

importance. It is part of the rail and road junction system of the 

Mercosur corridor, which connects the Port of Paranaguá to Foz 

do Iguaçu, city that belongs to the Triple Frontier Brazil-Argentina-

Paraguay. 

With its diverse economy, Guarapuava receives investment in 

several areas. It stands out for its timber production as well as 

agriculture, mainly grain crops such as corn. Other thriving 

sectors are the food industry and the paper industry.  The city is 

also home to the biggest malt producer of Latin America, hence 

the city nickname as ‘National Barley and Malt Capital City’. 

The 12th UTFPR campus was created to meet the needs of the 

productive and industrial sectors of that region, as stated by 

authorities and city representatives. Both the context of economic 

diversification of the city and the lack of public universities were 

key factors to that decision.

Since its beginning, partnership has been the main important 

feature of this university. Its first activities took place in facilities 

Câmpus Guarapuava
Guarapuava Campus
Inaugurado em 2011
Founded in 2011
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Parceria é marca deste câmpus desde a sua origem. As primei-

ras atividades, por exemplo, tiveram início no ano de 2011 em 

instalações cedidas por meio de um convênio firmado com a 

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro). 

A UTFPR passou a utilizar a estrutura da Unicentro enquanto a 

sede oficial era construída em uma área doada por represen-

tantes do setor produtivo da região. De início, o câmpus ofer-

tava dois cursos de graduação: Engenharia Mecânica e Tecno-

logia em Sistemas para Internet.

Em 2014, com as obras da sede oficial prontas, o câmpus foi 

transferido para a sua instalação permanente, em uma área 

planejada para ser o principal vetor de desenvolvimento da ci-

dade. Ali, além da UTFPR, também estão presentes diversos 

novos empreendimentos públicos, empresariais e residenciais.

As primeiras aulas da nova sede foram realizadas em 10 de fe-

vereiro daquele ano e a cerimônia de inauguração oficial acon-

teceu em maio de 2014.

O objetivo do câmpus sempre foi ofertar graduações que pu-

dessem atender às vocações locais para o fomento do desen-

volvimento das potencialidades econômicas regionais.

Atualmente, quatro cursos de graduação são ofertados em 

Guarapuava: Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Tecnolo-

gia em Manutenção Industrial e Tecnologia em Sistemas para 

Internet.

provided through an agreement with a state university, State 

University of the Mid-west Paraná (Unicentro), in 2011.  UTFPR 

used the facilities of Unicentro while its official campus was 

being built in a property granted by representatives of the 

community productive sector. In the beginning, it offered 

two undergraduate courses: Mechanical Engineering and 

Technology in Systems for Internet. 

The official university building was finished in 2014, and the 

campus was finally installed permanently in an area designed to 

be a development hub in the city. There, besides the University, 

there are several new public and private enterprises, as well as a 

residential area.

The first classes in the new building took place on February 

10th of the same year, and the inauguration ceremony took 

place in May. 

As well as in the other UTFPT campuses, its main goal is to offer 

undergraduate courses compatible with the local vocation in 

order to foster economic growth.

Today, four undergraduate courses are offered in the portfolio of 

Guarapuava campus: Mechanical Engineering, Civil Engineering, 

Technology in Industrial Maintenance and Technology in 

Systems for Internet.
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Às margens do Rio Paraná e do Lago Itaipu, Santa Helena teve 

30% de seu território alagado devido à construção de barra-

gens para geração de energia elétrica. Isso fez com que a ci-

dade ficasse conhecida como a ‘Terra das Águas’. Ao longo da 

sua história, tornou-se lar para muitas famílias de imigrantes 

italianos e alemães, além de ter se destacado pelo comércio 

de madeira e erva-mate. Também é um local turístico no ve-

rão, chegando a receber visitantes de países como Argentina 

e Paraguai.

Em 2004, o município investiu na implementação de uma es-

trutura para permitir a oferta de cursos superiores da Univer-

sidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), atividades que 

foram mantidas apenas até 2007. A partir dessa descontinui-

dade, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior consultou a UTFPR sobre a possibilidade de utilizar 

as instalações já existentes para a criação do 13º câmpus da 

Universidade.

Após ouvir as demandas da cidade e estudar o projeto, o Con-

selho Universitário validou a proposta. Assim, em 2012, a pre-

The town of Santa Helena is located by the Paraná River and 

Itaipu Lake, and lost 30% of its lands due to the construction of 

the reservoir for electric generation. Because of this, the city was 

called the ‘Town of the Waters’. 

Throughout its history, it became the home for immigrant 

families coming from Italy and German, who had as their main 

economic activities the timber and maté trading.  It is a touristic 

destination on the summer for visitors coming from all over the 

country and other countries, such as Paraguay and Argentina. 

In 2004 the town invested in the building of facilities for the State 

University of Western Paraná (Unioeste) kept until 2007. After 

that year, the State Secretary of Science, Technology and Higher 

Education offered the facilities for the UTFPR to create its 13th 

university campus. 

After studying the proposal and the needs of the community, the 

University Council accepted it. Therefore, in 2102, the City Hall 

granted the facilities for the UTFPR to start its activities. In 2013, 

restoration and renovation works were made in order to make 

the necessary adjustments.

Câmpus Santa Helena
Santa Helena Campus
Inaugurado em 2013
Founded in 2013
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feitura cedeu a estrutura física para a instalação da UTFPR na 

cidade. Em 2013, foram realizadas obras de restauração e re-

forma para a adequação necessária.

Em 2014, foram implementados o bacharelado em Ciência da 

Computação e a licenciatura em Ciências Biológicas, que poste-

riormente foram avaliados com o conceito máximo pelo Ministé-

rio da Educação. Em 2018, foi inaugurado o curso de Agronomia 

e foi realizado o primeiro acordo de dupla diplomação interna-

cional, com o Instituto Politécnico de Bragança (Portugal).

O câmpus está em constante relacionamento com a socieda-

de, concentrando esforços para promover o desenvolvimento 

regional, junto a parceiras locais. Entre elas estão o Parque 

Tecnológico de Itaipu, as instituições de educação e a prefei-

tura que, ao longo de seis anos, fez a doação de terrenos que 

somam 317 mil m2. 

Esse crescimento ampliou a gama de oportunidades. Em 2019, 

foi implementado o Programa de Pós-Graduação em Recursos 

Naturais e Sustentabilidade. Além disso, no mesmo ano, foi 

criado o Hotel Tecnológico para fomentar as ações e os pro-

gramas de empreendedorismo e inovação. Esse vínculo permi-

te a expansão da instituição e, consequentemente, visa trazer 

benefícios para a comunidade. Um câmpus que já vivencia na 

prática o que é ser Universidade Tecnológica.

Two courses started being offered in 2014: a bachelor’s program 

in Computer Science and a Teaching degree in Biological 

Sciences, which were later ranked with top grades by the 

Education Ministry. In 2018, the bachelor’s program in Agronomy 

was inaugurated, and the first agreement of international double 

degree with the Polytechnic Institute of Bragança (IPB) (Portugal).

The university works closely with the community, promoting 

regional development through partnerships with local companies. 

Among them, the Itaipu Technological Park, schools, and the City 

Hall, that donated 317,000 m2 of land. 

This growth has broadened the range of opportunities. In 2019, 

the graduate program stricto sensu in Natural Resources and 

Sustainability was implemented. In addition, in the same year, 

the Technological Hotel was created to foster actions and 

programs of entrepreneurship and innovation. This connection 

with the community allows the expansion of the institution 

and, consequently, aims at bringing benefits to the city. It is, 

undoubtedly, a campus that puts into practice the mission of a 

Technological University.
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De onde vem a força da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná? A resposta para essa pergunta pode ser obtida 
ao longo das páginas desta obra. Sem dúvidas, a vivaci-
dade desta instituição vem do sistema integrado e plena-
mente articulado dos seus 13 câmpus. Integração esta 
que é fundamental para consolidar a identidade da UTFPR 
enquanto Universidade Tecnológica, mas que não é posta 
de forma enrijecida, uma vez que é igualmente importante 
o respeito às particularidades de cada cidade e de cada 
câmpus. Afinal, é a partir do atendimento às demandas 
locais que a instituição colabora efetivamente para o de-
senvolvimento regional.

A preocupação com o entorno é a base da história da 
UTFPR. Foi assim ao longo dos anos e das diferentes 
denominações da instituição. Se em 1909 as universidades 
eram espaços elitistas, mais distantes dos problemas do 
cotidiano, a então Escola de Aprendizes Artífices vivenciava 
na prática as demandas daqueles que mais necessitavam 
da educação e do poder público. Uma experiência dessas 

não passa incólume ao longo da história. 

Conclusão
Conclusion

Where does the strength of the Federal Technological 

University of Paraná come from? The answer to this 

question can be obtained along the pages of this work. 

Indeed, the vivacity of this institution comes from the 

integrated and fully articulated system of its 13 campuses. 

This integration is fundamental to consolidate the identity 

of the UTFPR as a technological university, but it is not put 

in a rigid way, since it is equally important to respect the 

particularities of each city and each lamp. After all, it is 

by meeting local demands that the institution effectively 

fosters regional development.

The concern with the environment is the basis of UTFPR 

history. This has been the case throughout the years and 

the different denominations of the institution. If, in 1909, 

the universities were elitist spaces, more distant from 

everyday problems, the then School of Apprentices and 

Artificers experienced in practice the demands of those 

who most needed education and public power. Such an 

experience did not pass unscathed throughout history. 
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É por meio desse aprendizado coletivo, repassado de 
geração em geração de servidores e estudantes, que a 
instituição é reconhecida hoje como uma referência na-
cional de ensino superior voltado às necessidades da so-
ciedade. Uma instituição que faz da educação e da tec-
nologia os vetores de desenvolvimento local das regiões 
onde está presente.  

Assim como não é possível falar de UTFPR sem o pas-
sado, é imprescindível olhar para o futuro. Por razões 
alheias à vontade dos países, lideranças e empresas, em 
2020, o futuro se faz presente como nunca se havia ima-
ginado. Celebrar 111 anos de instituição nesse contexto 
é desafiador. No entanto, o desafio faz parte da história 
e do cotidiano da UTPFR. É por ele que a Universidade 
ousa, cria e se reinventa. 

Foi assim que a Universidade teceu uma imensa rede de 
pesquisa e projetos com o objetivo de atenuar os efeitos 
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na socieda-
de. Em setembro de 2020, mês do aniversário da institui-
ção, a UTFPR apresentou os seguintes números: R$ 2,4 
milhões investidos em 43 projetos, incluindo os que visam 
o desenvolvimento de soluções com tecnologia nacional 
e a um custo mais baixo, como aparelhos de desinfecção 
e ventiladores pulmonares. E mais: 22 mil litros de álcool 
70%, 18 mil litros de saneantes, 12 mil máscaras de teci-
do, 11 mil máscaras-escudo e 2.500 cestas básicas são 
alguns dos números consolidados no mês de comemo-
ração do aniversário da instituição. Ainda, foi pactuada a 
construção de dois laboratórios de análises clínicas.  

É desta maneira que a UTFPR olha para o futuro: tra-
balhando, pesquisando e encontrando as soluções que 
transformam positivamente a sociedade. Assim como a 

It was through this collective learning, passed on from 
generation to generation of staff, faculty and students, that 
the institution is renowned today as a national reference 
of higher education focused on the needs of society, as 
an institution that makes education and technology the 
vectors of local development of the regions where it is 
present.  

Just as it is not possible to talk about UTFPR without the 
past, it is essential to look to the future. For reasons beyond 
the will of countries, leaderships and companies, in 2020, 
the future is as present as never imagined. Celebrating 111 
years of institution in this context is challenging. However, 
the challenge is part of UTPFR’s history and daily life. It 
is because of it that the University dares, creates and 
reinvents itself. 

This is how the University has created an immense 
network of research and projects to mitigate the effects 
of the new coronavirus (Covid-19) pandemic on society. In 
September 2020, the institution anniversary month, UTFPR 
presented the following figures: R$ 2.4 million invested in 
43 projects, including those aimed at developing solutions 
with national technology and at a lower cost, such as 
disinfection devices and lung ventilators. And more: 
22,000 liters of alcohol 70%, 18,000 liters of sanitizers, 
12,000 fabric masks, 11,000 masks and 2,500 Basic Food 
Baskets. Also, the construction of two Clinical Laboratories 
was agreed upon.  

This is how UTFPR looks to the future: working, 
researching and finding solutions that transform society 
in a positive way. Just as history imposes new challenges, 
it also provides new opportunities for growth. And, through 
the collective work of all people who make up the 13 
campuses, the UTFPR will know how to find the strength 
to always move forward. This is the way that the Federal 
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história impõe novos desafios, também oportuniza novas 
possibilidades de crescimento. E, pelo trabalho coletivo 
de todos que compõem os 13 câmpus, a UTFPR saberá 
encontrar a força para sempre seguir em frente. Esta é a 
forma que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
atua há 111 anos, fazendo sempre mais e melhor em prol 
da educação e da sociedade.

Technological University of Paraná has been working 
for 111 years, always doing more and better in favor of 
education and society.
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