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Aos nossos Leitores,
a direção do Campus
Curitiba, da UTFPR, por
intermédio da Gerência de
Relações Empresariais e
Comunitárias, leva até os
nossos leitores os
fatos e feitos desta
Universidade, com o intuito
de estreitar sempre
mais os elos entre a
Academia - produtora do
saber -, as empresas e a
sociedade em geral
pontuando na prática a
aprendizagem de nossos
estudantes.

Nesta edição, várias ações são destacadas, dentre as quais, a oferta de
um novo curso de graduação - Arquitetura e Urbanismo - que complementa a
oferta de mais outros 20 cursos para o Vestibular de Inverno, cujas
inscrições estão abertas até o dia 01 de junho. Também, a realização da
8ª Feira de Estágios e Empregos, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de
maio. E, igualmente, a oferta de inúmeros Cursos de Extensão.
A todos, boa leitura e contem sempre com a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - UTFPR, instituição que completará 100 anos no dia 23
de setembro de 2009, sempre na vanguarda da oferta de ensino público e
de qualidade.
Professor Dr. Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho
Diretor do Campus Curitiba da UTFPR

Com este Boletim, a Gerência de
Relações Empresariais e Comunitárias
do Campus Curitiba, dá sequência à
divulgação de suas ações, reforçando
a criação de seu 4° Departamento, o
de Relações Interinstitucionais, o qual
já apresenta uma matéria sobre
intercâmbio cultural. Destaca-se,
ainda, a organização do 1° Circulo de
Diálogos em prol dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) no
Estado; a participação na campanha
contrária ao tabaco; uma das ações
em parceria com a Petrobras; e o
envolvimento cultural, com as
apresentações do grupo de Teatro do
Campus Curitiba da UTFPR e o Recital
de Canto Lírico.
Finalmente, a GEREC no cumprimento
de sua missão objetiva, “promover a
interação entre Universidade-empresacomunidade, por meio da gestão dos
(Nicolau Afonso Barth – GEREC Curitiba)
processos de extensão, visando ao
desenvolvimento sócio-técnicoeconômico regional sustentável”. Esperamos, assim, retorno dos leitores, pelo
e-mail: nicolau@utfpr.edu.br
Nicolau Afonso Barth
Gerente de Relações Empresariais e Comunitárias (Campus Curitiba)

CURSO DO MÊS
Curso de Arquitetura e Urbanismo
O curso de arquitetura e Urbanismo do Campus Curitiba, da UTFPR,
desenvolve no estudante a capacidade de observar criticamente a realidade na
qual está inserido. As possibilidades da arquitetura e urbanismo auxiliam para a
transformação positiva dessa realidade, com invenções, conhecimento e
trabalho.
O curso possui dez semestres letivos (cinco anos), com aulas práticas, teóricas
e de laboratório e, ao final do curso, terá o estágio supervisionado e o TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso). Assim, o estudante formado possuirá
conhecimentos na área de arquitetura e urbanismo, construção civil,
paisagismo, arquitetura de interiores, restauração e design de mobiliários
urbanos. Estará habilitado à gestão, supervisão, coordenação e orientação
técnica de projetos e obras; estudo de viabilidade técnico-econômica e
ambiental de projetos; avaliação e perícia de imóveis, projeto, coordenação e
planejamento urbano e paisagístico; coordenação e projetos de arquitetura de
interiores, restaurações e design.

Estará apto, também, a trabalhar em empresas e indústrias em geral, órgãos
públicos, consultorias, instituições de ensino/pesquisa e como autônomo.

EVENTOS GEREC
8ª Feira de Estágios e Empregos
A 8ª Feira de Estágios e Empregos acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de maio de
2009, no horário das 9h30mim às 21h30min, no pátio da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba.
São objetivos da Feira a divulgação do histórico, do negócio ou do produto, da
política de Recursos Humanos, as inovações e as tecnologias presentes nas
empresas que participarão, como também a oferta de suas vagas de estágios e
empregos, já existentes ou futuros, para os alunos e egressos da UTFPR.
Tendo, desta maneira, profissionais qualificados e um ágil processo de
recrutamento.
Cada empresa terá um stand, no qual poderá abrigar funcionários
representantes da empresa, equipamentos e material de divulgação, trazidos
pela empresa. A UTFPR disponibilizará, no período da Feira, o auditório para
que as empresas possam realizar palestras e outras atividades programadas
em benefício dos alunos e ex-alunos, de acordo com a agenda préestabelecida.
Mais informações de material ofertado, custo e dúvidas:
41 – 3310-4563/ 4564/ 4565/ 4796
mricetti@utfpr.edu.br / rcbressan@utfpr.edu.br e rsanches@utfpr.edu.br

Intercâmbio Cultural
No mês de abril, o Departamento das Relações Interinstitucionais do Campus
Curitiba realizou a pré-seleção dos alunos dos cursos Técnicos Integrados, que
concorrerão a duas bolsas integrais, oferecidas pelo governo americano para
participar do 2009 National Youth Science Camo, no próximo mês de julho, em
West Virginia, EUA. Há dois candidatos selecionados, que participam da 2ª
etapa do processo, agora nacional. O mês de maio será de expectativas para o
Campus Curitiba e para os alunos Henrique Pugsley Werner – Mecânica - e
Clara Schlichta - Construção Civil-.
Fórum Permanente de Educação em Direitos Humanos do Paraná
Participação da Gerência de Relações Empresariais e Comunitárias,
representada por Ilka Cristina Tripolone, coordenadora do Programa CIMCO
Curitiba, no Fórum Permanente de Educação em Direitos Humanos do Paraná.
Ocorreu no dia 2 de abril na Universidade Federal do Paraná.

O objetivo do Fórum foi: iniciar as atividades de 2009, com o desenvolvimento
dos trabalhos dos Eixos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
a saber: Educação Básica, Educação Superior, Educação dos Profissionais dos
Sistemas de Justiça e Segurança, Educação e Mídia.

Círculos de Diálogo dos oito jeitos de mudar o mundo
A GEREC com a participação do Programa CIMCO e o PROREC organizaram
o primeiro evento do Círculo de Diálogos em prol dos Objetivos de
Desenvolvimentos do Milênio (ODM), que ocorreu no dia 16 de abril, no
Ginásio de Esportes da UTFPR, Campus Curitiba. Estão programados 30
encontros em todas as regiões do Estado do Paraná.

Professor Carlos Eduardo Cantarelli, reitor da UTFPR; diretor do Campus Curitiba, professor Marcos
Flávio de Oliveira Schiefler Filho; Coordenadora do Programa de Voluntários da ONU (Organização das
Nações Unidas) no Brasil, senhora Anika Gartner; diretor regional do SENAI-PR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial), senhor João Barreto Lopes; e Nicolau Afonso Barth Gerente de Relações
Empresariais e Comunitárias UTFPR-Campus Curitiba, entre outras autoridades, e convidados.

Dia Mundial sem Tabaco
A cada semana, ao longo do mês de maio, temas distintos relacionados ao
tabagismo serão abordados, com textos divulgados nos monitores do Campus
Curitiba, cartazes que serão fixados nos murais, e informações através do
broadcast (alunos e servidores) e para multiplicadores do Programa CIMCO. O
projeto tem como objetivos conscientizar a comunidade interna e externa,
sobre o seu comportamento em relação à vida, proporcionando ao indivíduo
consciência de seus atos, e sensibilizar o maior número de pessoas na luta
pela vida, mobilizando diferentes atores sociais no controle do tabagismo.

Integração da UTFPR com Petrobras
Associado ao Departamento de Projetos e Serviços Tecnológicos da UTFPR,
Campus Curitiba, tem-se o curso de INTEGRAÇÂO E QUALIFICAÇÂO EM
SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde, que é uma parceria da GEREC

com a Petrobras para ampliação e reforma da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas – REPAR, nomeado como Projeto IERP-129.
Ressalta-se que foi desenvolvido pela Gerência de Relações Empresariais e
Comunitárias, Campus Curitiba, todo material para a Integração, tanto para
capacitação de instrutores quanto para a formação dos colaboradores da
Petrobras.
Na segunda metade de março de 2009 foi realizada a turma na versão inglesa,
com material produzido no Campus Curitiba, aprovado e reconhecido pela
Petrobras. O público-alvo do treinamento foram europeus especialistas na
implementação e acionamento de equipamentos.

Programação do TUT – Teatro da Universidade Tecnológica
08 a 10 de maio
Apresentação do espetáculo UBU REI, com o TUT (Teatro da
Universidade Tecnológica) no Campus de Cornélio Procópio. 20h Auditório da UTFPR Cornélio Procópio. Entrada Franca
25 de maio
Às 18h30 - Sala de Videoconferência - Clube de Cinema obras
literárias adaptadas para cinema: ALTA FIDELIDADE (Hight Fidelity,
Inglaterra, 2000. Direção Stephen Frears. Baseado no livro
homônimo de Nick Hornby). Entrada Franca. Mediação com profissionais
de jornalismo e artes.
29 de maio
Às 20h - Auditório da UTFPR Campus Curitiba - Recital de Canto Lírico: Ária,
Duetos
e Trios. Com: Josianne Dal Pozzo (soprano), Jocir Macedo (tenor),
Priscila Malanski (pianista). Direção: Alan Richard Hendrie
(barítono). Repertório: Verdi, Puccini, Granados, Mozart e Rossini.
Entrada Franca.
30 de maio
Master Class de canto lírico.
Inscrições e informações:
coral-ct@utfpr.edu.br
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM CENOGRAFIA

Área de conhecimento: CENOGRAFIA
Nível: Especialização (Pós-Graduação "Lato-Sensu")
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1. À vista: R$ 4.898,86
2. Matrícula de R$ 372,86 + 14 parcelas fixas de R$ 323,00, com vencimento
no dia 10 de
cada mês, a partir do mês de junho de 2009.
I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Área de concentração: RADIOLOGIA MÉDICA Nível: Especialização (PósGraduação "Lato-Sensu")
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. À vista: R$ 7.050,22.

2. Matrícula no valor de R$ 414,72 com vencimento em 05/08/2009, mais 16 parcelas
de R$ R$ 414,72, com vencimentos no dia 05 de cada mês, a partir do mês de
setembro de 2009.

Mais informações dos cursos de especialização da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná: 0 (41) 3310-4676
http://sistema.utfpr.edu.br/pos/inscricoes/inscricao.php

CURSOS DE EXTENSÃO
A DIECE oferece cursos para a comunidade interna e externa:

Excel Básico 97/2000/XP/2003
Turma de 01/06/09 a 05/06/09

Segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30min

Carga horária: 20 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 140,00

Excel - Macros e Programação VBA
Turma de 25/05/09 a 03/06/09

das 18h40min às 22h20min - segundas a quartas-feiras
Carga horária: 24 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)

Preço do curso: R$ 245,00

Java na WEB

Turma de 16/05/09 a 06/06/09
sábados, das 8h às 12h

Carga horária: 16 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 310,00

Linux 1

Turma de 11/05/09 a 25/05/09
segundas, terças e quartas-feiras, das 18h40min às 23h
Carga horária: 35 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 280,00

Linux 2
Turma de 23/05/09 a 27/06/09
sábados, das 7h45min às 12h05min e das 13h às 17h20min

Turma de 26/05/09 a 17/06/09
segundas, terças e quartas-feiras, das 18h40min às 23h
Carga horária: 50 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 480,00

Redes de Computadores

Turma de 22/06/09 a 13/07/09
segundas, terças e quartas-feiras, das 18h40min às 23h
Carga horária: 50 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 400,00

PHP Básico e MySQL

Carga horária: 28 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos) - 20h/a
presenciais e 8 h/a virtuais
Preço do curso: R$ 210,00

Photoshop CS3 - Básico
Turma de 18/05/09 a 22/05/09
segunda a sexta, das 18h45min às 22h15min
Carga horária: 20 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 225,00

Comandos Eletroeletrônicos e Eletropneumáticos
Turma de 16/05/09 a 04/07/09

sábados, das 13h30min às 18h Carga horária: 40 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 360,00

Programação de Controladores Lógicos Programáveis
Turma de 30/05/09 a 18/07/09
aos sábados, das 7h30min às 12h
Carga horária: 40 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 360,00

Automação Pneumática Industrial
Turma de 22/05/09 a 17/07/09
sextas-feiras, das 18h30min às 22h50min
Carga horária: 40 horas-aula (h-a = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 360,00

Servoacionamentos e Motores-de-Passos
Turma de 16/05/2009 a 27/06/2009
sábado, das 7h30min às 11h50min

Turma de 16/05/2009 a 27/06/2009
sábados, das 13h30min às 17h50min

Carga horária: 30 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 350,00

Inversores de Frequência e Soft-starters
Turma de 08/08/09 a 03/10/09
aos sábados, das 13h30min às 17h50min - EXCETO DIA 05/09
Carga horária: 40 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 360,00

Eletricista Predial e Acionamentos Básicos de Motores
Turma de 22/05/09 a 27/06/09
quintas e sextas, das 18h30min às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h20min
(EXCETO DIAS 11, 12 E 13/06)

Carga horária: 60 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 350,00

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade –
Básico
Turma de 18/05/09 a 29/05/09
segundas a sextas, das 18h30min às 22h40min
ATENÇÃO: Esta será a ÚLTIMA TURMA DO NR-10. As próximas serão
todas de reciclagem.
Carga horária: 40 horas-aula ( h/a = 50min)
Preço do curso: R$ 320,00

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade –
RECICLAGEM
Turma de 25/05/09 a 29/05/09
segundas a sextas, das 18h30min às 22h40min
Turma de 15/06/09 a 19/06/09
segundas a sextas, das 18h30min às 22h40min
Carga horária: 20 horas-aula ( h/a = 50min)
Preço do curso: R$ 180,00

Vendas e Negociação

Turma de 01/06/09 a 05/06/09

Segunda a Sexta-feira, das 18h40min às 22h10min

Turma de 06/07/09 a 10/07/09

Segunda a Sexta-feira, das 18h40min às 22h10min
Carga horária: 20 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 280,00

Mais informações dos cursos ofertados pela Divisão de Cursos de Extensão da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná:
Telefone para reservas e informações: 0 (41) 3310-4569/3310-4571
www.cursos.cefetpr.br

Elaboração:
Bruna Maria Mazzeo
Graduanda em Comunicação Institucional – UTFPR
bru_mazzeo@hotmail.com

