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Boletim da Cooperação Universidade - Comunidade
UTFPR/GEREC - Campus Curitiba
Informativo Nº 01 – Fevereiro/2007
Após o período de férias, retomamos a publicação do Boletim da Cooperação Universidade-Comunidade
UTFPR/Gerec - Campus Curitiba. Inicialmente, desejamos a todos um 2007 repleto de conquistas e
aproveitamos a oportunidade para reiterar a disposição da Gerec - Campus Curitiba, de constituir-se como
uma parceira no desenvolvimento de atividades de extensão.
Neste boletim, estamos compartilhando com a comunidade empresarial e organizações atuantes no setor de
recursos humanos o nosso primeiro recorde, pois totalizamos 32 organizações inscritas na Feira de Estágios
e Empregos. Outra novidade atende as demandas de Design e TIB (Tecnologia Industrial Básica) por meio do
Busque Tecnologia, uma recente parceria entre a UTFPR e o Sebrae. Ainda ocorreram mudanças na Gerec e
terminamos algumas reformas. Para concluir, estamos divulgando o lançamento de cursos de especialização
e de curta duração com inscrições abertas, além do curso do mês.
NOVIDADES NA GEREC
O professor Décio Estevão do Nascimento assumiu a recém criada Gerência de Pesquisa e Pós-Graduação,
e o professor Nicolau Afonso Barth o substituiu. Essa mudança de Gerência desencadeou uma série de
remanejamentos: na chefia do Departamento de Projetos e Serviços Tecnológicos (Depet) está a professora
Rejane Cioli Antunes (ex-coordenadora do Hotel Tecnológico); na coordenação do Hotel Tecnológico está a
professora Vanessa Ishikawa Rasoto; na coordenação da Incubadora Tecnológica encontra-se o servidor
Sebastião Dambroski; na coordenação do Programa de Tecnologia Assistiva está o servidor Claiton Voigt
Warnk em substituição à professora Sandra Sueli Vieira Malin (licenciada para doutoramento); à frente da
recém criada Assessoria de Gestão Integrada (Agin, antigo Proge) encontra-se a professora Maria Cristina da
Silva e a Assessoria de Informática da Gerec (Asing) está sendo conduzida pelo servidor Claudio Zasyski e,
nesta, incorporou-se o servidor Haniel Kaiser Ribeiro, proveniente do Campus Ponta Grossa (registre-se
nossos agradecimentos pelos serviços prestados pelo nosso ex-servidor Joserval Bueno Lopes).
Além dos remanejamentos de recursos humanos, o Hotel Tecnológico e o Programa de Tecnologia Assistiva
estão ingressando em seus espaços reformados, uma ação iniciada em novembro e recém concluída. Neste
sentido, outra novidade é a conclusão, em breve, das obras da Incubadora Tecnológica no campus Ecoville,
onde estarão incubadas dez empresas em salas individuais, com 39m2 cada.

CURSO DO MÊS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet tem por objetivo formar o profissional
especializado, visando desenvolver, implantar e manter aplicações baseadas em linguagens procedurais e
orientadas a objetos.
O curso prevê uma formação que capacita o profissional a solucionar problemas do mundo real, por meio da
construção e de implementação de modelos computacionais. O Tecnólogo formado nesse curso possui
capacitação para atuar na área de computação, em geral, e mais especificamente, na área de análise, projeto
e desenvolvimento de sistemas para internet.
O curso tem duração de 4 anos (podendo ser concluído em 3 anos, desde que o estágio supervisionado e o
trabalho de conclusão de curso sejam realizados concomitantemente com as disciplinas). É desenvolvido,
desde o seu início, em atividades teóricas e práticas. O aluno deve, a partir do 3º semestre, realizar
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obrigatoriamente um estágio supervisionado de 400 horas em empresas ou instituições que desenvolvam ou
utilizem sistemas computacionais.
No último semestre letivo, o aluno deve desenvolver um trabalho final, denominado de Trabalho de Conclusão
de Curso, que envolve todo o conhecimento adquirido ao longo do seu curso.

EVENTOS GEREC
VI FEIRA DE ESTÁGIOS E EMPREGOS
Nos dias 24, 25 e 26 de abri acontecerá, das 9h30 às 21h30, nas dependências da UTFPR – Campus
Curitiba, a 6ª Feira de Estágios e Empregos. O evento tem por objetivo proporcionar aos alunos e egressos
conhecimento do mercado de trabalho em suas áreas de formação e das ofertas de estágios e empregos,
pelo contato direto com órgãos de recursos humanos das empresas participantes da Feira. Da mesma forma,
proporciona às empresas condições de preencherem suas vagas de estágios e empregos existentes mais
rapidamente, podendo cadastrar alunos e egressos da UTFPR - Campus Curitiba, interessados em vagas
futuras.
Portanto, é preocupação permanente da Divisão de Estágios e Empregos (Dieem), identificar novas
oportunidades de vagas de estágios para que os todos os alunos dos cursos técnicos e de graduação da
UTFPR realizem a disciplina curricular de estágio obrigatório, além de disponibilizar oportunidades aos alunos
egressos à possibilidade de vagas de emprego.

Feira de Estágios de 2005 - 16.000 cadastrados

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Curitiba
Gerência de Relações Empresariais e Comunitárias

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

INSCRIÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIOS PARA O HOTEL TECNOLÓGICO TERMINA DIA 12

O Hotel Tecnológico destina-se à pré-incubação de projetos de empresas de alunos, egressos, servidores e
pesquisadores empreendedores da UTFPR. Nessa fase, que dura de 18 a 24 meses, os empreendedores
desenvolvem as bases do negócio sem que a empresa esteja juridicamente constituída.
O Hotel tecnológico tem capacidade para abrigar oito projetos e presta uma série de consultorias gerenciais:
administrativa, jurídica, financeira, contábil, marketing, psicologia organizacional e propriedade intelectual,
além de ajudar na montagem do plano de negócios e na elaboração de projetos para concorrer a recursos de
editais públicos.
O Hotel oferece um box de 6m² para cada projeto pré-incubado, com telefone/fax de uso compartilhado,
impressora, computador, acesso à internet, material de secretaria, acesso a laboratórios, biblioteca e
videoteca.
Para concorrer a uma vaga no Hotel, os empreendedores têm de participar de edital aberto anualmente pela
UTFPR disponível no site www.gerec.cefetpr.br, apresentando um pré-plano de negócios e fazendo a
inscrição até 12 de março no bloco Q (em frente a quadra de esportes) da UTFPR, que é analisado em sua
viabilidade técnica e econômica. Os planos selecionados são chamados para defesa do projeto em banca e
análise de currículo.
Maiores informações:
Coordenação do Programa de Empreendedorismo e Inovação (Proem)
Bloco Q - UTFPR
(41) 3310- 4847

UTFPR E SEBRAE APOIAM MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS PARANAENSES
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, juntamente com o Serviço de Apoio à Micro e Pequena
Empresa (Sebrae), lançam um Programa de Apoio à micro e pequena empresa: o Busque Tecnologia.
O programa tem como objetivo viabilizar às micro e pequenas empresas paranaenses o acesso a ferramentas
e tecnologia que permitirão o desenvolvimento e adequação de produtos e processos a um custo subsidiado.
Informações na UTFPR - Telefone: (41) 3310-4500
e-mail (busquetecnologia@utfpr.edu.br)
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA DA QUALIDADE E AMBIENTAL
Inscrição dos candidatos: até 09/03/2007
Resultado da classificação dos alunos: 16/03/2007
Matrícula dos alunos: 20 a 22/03/2007
2a. chamada e matrícula dos alunos: 27 a 30/03/2007
INFORMAÇÕES
www.utfpr.edu.br (Curitiba)
www.ct.cefetpr.br
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Maria Cristina da Silva - cristina@utfpr.edu.br
Hélia Aparecida Eduardo Nerborski - helia@utfpr.edu.br
Telefone: 3310-4424

CURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE EXTENSÃO
Informações sobre cursos ofertados pela Divisão de Cursos de Extensão (Diece) podem ser obtidas pelo site:
www.cursos.cefetpr.br
Telefone para reservas e informações: 3310-4569/3310-4571

