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Neste informativo, além do curso do mês, são apresentados os resultados alcançados com a 6ª Feira de
Estágios e Empregos, com a comemoração do Dia da Indústria e com a graduação de empresas egressas do
Hotel Tecnológico e Incubadora Tecnológica do Campus Curitiba, divulgação inicial das Mesas-Redondas
com Supervisores de Estágios, previstas para outubro e da 4ª Maratona de Desenvolvimento
Profissional, programada para novembro. Finalmente, destaca-se os cursos de extensão abertos à
comunidade. A Universidade também conta com um Grupo de Teatro, vinculado ao Departamento de
Atividades Comunitárias, desta Gerência, que tem realizado vários espetáculos abertos ao público externo e,
neste ano, completa 35 anos de atividades com uma programação intensa de espetáculos.
Ainda, considerando a missão da Gerec-Ct, reitera-se a disponibilidade junto à comunidade de todos os
mecanismos de desenvolvimento dos serviços de extensão, entre os quais: serviços laboratoriais, serviços de
consultorias e serviços de desenvolvimento de projetos. Para maior detalhamento, consultar o site
www.utfpr.edu.br link Curitiba, link Gerec e link serviços.

CURSO DO MÊS
TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
O curso provê uma formação que capacita o profissional a solucionar problemas do mundo real, por meio da
construção e de implementação de modelos computacionais.
O profissional formado estará apto a executar funções nas seguintes áreas específicas de atuação, entre
outras:
- Departamentos de Informática.
- Departamentos de Desenvolvimentos de Sistemas de Software.
- Departamentos de Atendimento a Clientes e Suporte.
- Assessoria a Vendas e Projetos para Clientes.
- Departamentos de Suporte Técnico em Redes e Conectividade.
- Áreas de Projetos de Redes de Computadore.
- Equipes de Segurança de Sistemas de Redes de Computadores.
- Equipes de Treinamento de Tecnologia de Redes de Computadores.
E no aspecto de atribuições profissionais:
- Desenvolver aplicações: em linguagens procedurais e orientados a objetos; dinâmicas para ambientes Web;
para dispositivos móveis e sem fio.
- Projetar sistemas utilizando ferramentas de apoio.
- Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais, equipamentos e serviços de redes.
- Integrar sistemas: corporativos com aplicativos baseados em dispositivos móveis e sem fio; legados com
sistemas atuais; heterogêneos.
- Iniciar e gerenciar empreendimentos.
- Coordenar e gerenciar projetos de software e sistemas de informação.
- Analisar desempenho e demais características de redes de computadores para otimizar o seu
funcionamento.
- Desenvolver serviços Web e de suporte para comércio eletrônico.
- Utilizar recursos de segurança para a proteção e monitoramento de recursos de rede.
- Gerenciar segurança em ambientes distribuídos.
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O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet é reconhecido pelo MEC com conceito A. Ao
formando será conferido o Diploma de Tecnólogo em Sistemas para Internet, porém, estão previstas duas
certificações parciais: uma de Administrador e Gerente de Redes de Computadores e outra de Desenvolvedor
de Aplicações Distribuídas.

EVENTOS GEREC
DIA DA INDÚSTRIA
O Campus Curitiba, por meio da Gerência de Relações Empresariais e Comunitárias, celebrou o Dia da
Indústria, no dia 31 de maio. Foram homenageados empresários, executivos, egressos e organizações que
se destacaram na instituição em 2006.
Com 24 anos de tradição, o Dia da Indústria é uma forma de agradecimento e de incentivo à continuidade dos
trabalhos realizados em conjunto. Além do reconhecimento formal das contribuições agregadas à UTFPR, o
evento representa uma das principais missões da Gerec, de fortalecer a interação entre universidade,
organizações e comunidade. Homenageados: José Pelosi (Bosch), ExxonMobil Business Support Center
(Divisão da Esso Brasileira de Petróleo Ltda.; Helio Cadore (Sebrae); Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A.;
Juarez Casnok (Petrobrás): Srta. Maiara Nakamura (Renault do Brasil S.A); eSysTech Indústria e Comércio
Ltda.; Eloi Zanetti Consultoria; Votorantim Cimentos Brasil Ltda.; Flexiv Móveis para Escritório; Limpo
Indústria Eletrônica Ltda.; Companhia Paranaense de Energia - COPEL; Korp Informática Ltda.; WEG S.A.;
Essencis Soluções Ambientais; Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda.; Intersport Tecnologia e
Informática; Caixa Econômica Federal.

EMPRESAS E EMPRESAS EM POTENCIAL SERÃO GRADUADAS

Projetos de empresas do Hotel Tecnológico e empresas da Incubadora de Inovações Tecnológicas do
Campus Curitiba foram graduadas no dia 3 de junho. A cerimônia aconteceu no Miniauditório do Campus.
As empresas em potencial e as já constituídas que se graduaram foram: Ação Ambiental, Concept,
Designerê, Esystech Indústria e Comércio, Esystech Sistemas, Iluminarte e Mentora.
Na etapa fina final do processo de pré-incubação e incubação, o projeto ou a empresa deixa de integrar o
Programa de Empreendedorismo e Inovação (Proem) e parte para o mercado da livre concorrência. No Hotel
Tecnológico, os projetos recebem apoio para criação e desenvolvimento de produtos e serviços inovadores
de base tecnológica. No caso da incubadora, as organizações, que já são empresas, se estruturam até
consolidarem-se no mercado.
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VI FEIRA DE ESTÁGIOS E EMPREGOS
De 24 a 26 de abril, o Campus Curitiba, promoveu a 6ª Feira de Estágios e Empregos, evento promovido
pela Gerec/Dieem, com o objetivo de proporcionar aos alunos da UTFPR e aos visitantes, contato direto com
os profissionais de recursos humanos. Participaram 28 organizações (empresas, agentes de integração e
consultorias de recursos humanos) e foram realizados cerca de 30 mil cadastros de pessoas interessadas.
Em conjunto, foram proferidas 18 palestras, com o objetivo de oferecer dicas e orientações sobre o mercado
de trabalho, qualificação profissional e divulgação das políticas das empresas, contando com a participação
de, aproximadamente, 7 mil pessoas.
GRUPO TUT – 35 ANOS DE EXISTÊNCIA
Neste ano, o Teatro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Curitiba - TUT, completa 35
anos de existência. Na comemoração da data, diversas atividades já foram promovidas. Uma das primeiras
foi a promoção do Concurso de Logomarca do TUT. Entre as propostas recebidas, uma comissão
especialmente montada elegeu o trabalho do aluno José Ricardo Hurmus. A nova logomarca foi apresentada
no dia 31 de maio. Nesta noite, também foi lançada a página do Teatro na internet, possibilitando maior
divulgação do grupo, fornecendo informações sobre os trabalhos realizados e sobre os projetos previstos.
Recordando a história do Grupo, foram convidados o professor Ivo Mezzadri e a professora Joana Rolim para
contarem um pouco sobre a história dos 35 anos. Além de homenagem prestada aos dois professores,
Cleonice de Queiroz, Maria Gomes Ferreira e José Maria Santos, ex-diretores do Grupo, também foram
homenageados. Como parte das comemorações, o TUT elaborou uma exposição de fotos e cartazes de
diversas montagens do Grupo, produzindo também dois cartões postais comemorativos que são distribuídos
aos visitantes. No mês de junho, o TUT estreou seu mais novo espetáculo: “Bodas de Sangue”, de Federico
García Lorca. Em nove apresentações, o espetáculo obteve um público de mais de 1.700 pessoas, contando
com público do Campus, de alunos de escolas estaduais e membros da comunidade externa. O Grupo, que
hoje conta com 20 alunos, sendo seis estreantes, obteve um resultado excelente segundo a opinião do
público. Mais atividades estão previstas para o segundo semestre, como novas apresentações, a realização
da Semana García Lorca e o Fetutec - Festival de Teatro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Curitiba.
MESAS-REDONDAS COM SUPERVISORES DE ESTÁGIOS
No dia 3 de outubro, no período da manhã, serão realizadas Mesas-Redondas com Supervisores de Estágios,
por áreas dos cursos oferecidos pelo Campus Curitiba, em conjunto com a Expo-UT (Exposição de Trabalhos
Técnicos dos Departamentos Acadêmicos), com o objetivo de trazer os responsáveis pelos estagiários das
empresas para troca de experiências e fornecer ao Departamento subsídios para o aperfeiçoamento dos
programas, currículos e laboratórios dos cursos, em função do constante desenvolvimento tecnológico e da
realidade do mercado de trabalho. Para que tenhamos sucesso e atingirmos nossos objetivos, contamos com
a participação das empresas.
4ª MARATONA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Em novembro, acontecerá a 4ª Maratona de Desenvolvimento Profissional, para alunos da UTFPR, com a
realização de minicursos para capacitação continuada de ingresso no mercado de trabalho, principalmente
em relação à área comportamental e relacionamento interpessoal, visando o aprimoramento das
potencialidades intra-empreendedoras dos alunos, bem como conhecimento das exigências do mercado.
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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

