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Boletim da Cooperação Universidade - Comunidade
UTFPR/GEREC - Campus Curitiba
Informativo Nº 05 - Março/2006
No boletim do mês de março, iniciamos a divulgação dos Cursos Superiores de Tecnologia (CST),
ofertados pela Instituição desde 1999. Dos 13 cursos ofertados no Campus Curitiba, 10 já foram reconhecidos
pelo MEC e todos com conceito A. Os demais, mais recentes, aguardam o processo de reconhecimento. Já
temos quase 1.000 profissionais formados nesses cursos, uma marca que começa a fazer diferença no
mundo do trabalho paranaense. Aproveitando o primeiro boletim do ano, queremos reafirmar nosso desejo de
ampliação qualitativa e quantitativa de parcerias em 2006, com todos os segmentos da nossa comunidade.
As possibilidades e a vontade de aperfeiçoamento contínuo dessas relações são enormes.
CURSO REGULAR DO MÊS
Os Cursos Superiores de Tecnologia constituem uma nova forma de graduação plena, com o objetivo
de formar profissionais focados na inovação tecnológica.
A organização curricular desses cursos traz, entre suas inovações, a estruturação de todas as suas
atividades educacionais fundamentadas nas bases da Ciência, da Tecnologia e da Gestão, propiciando o
domínio da Ciência pela aplicação em processos tecnológicos e o desenvolvimento de habilidades gerenciais
pela gestão do processo de aprendizagem vivenciado ao longo do curso. Predominam, nas suas concepções
curriculares, atividades em laboratórios, atividades complementares de cunho social e de extensão, estágio
supervisionado obrigatório e o trabalho de final de curso.
Atualmente, a UTFPR - Campus Curitiba, oferta os seguintes Cursos Superiores de Tecnologia:
• Comunicações Digitais;
• Concreto;
• Radiologia Médica;
• Design de Móveis;
• Automação Industrial;
• Artes Gráficas;
• Atividades Físicas de Academia;
• Química Ambiental;
• Gestão da Manufatura;
• Mecatrônica Industrial;
• Gestão Comercial Elétrica;
• Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos;
• Comunicação Empresarial e Institucional.

Iniciaremos a série de apresentações dos Cursos Superiores de Tecnologia com o curso de
Comunicação Empresarial e Institucional, primeiro curso superior na área de comunicação da
UTFPR.
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, oferta no Vestibular de Verão e de
Inverno o Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Empresarial e Institucional - CTCEI, no
período da manhã.
O CTCEI tem como objetivo capacitar o aluno para gerenciar formas de comunicação
empresarial e institucional, interna e externa, podendo ser concluído em até seis semestres,
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totalizando 2.500 horas. Os professores do Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão
(DACEX), da UTFPR, são portadores de títulos de pós-graduação e elaboraram o plano do curso,
composto de 35 disciplinas obrigatórias que abordam a teoria e a prática da comunicação (2.000h).
Além dessas disciplinas, o aluno terá a oportunidade de fazer estágio supervisionado na área (400h)
e Trabalho de Diplomação (100h). Após a conclusão das três etapas, o aluno receberá diploma de
Tecnólogo em Comunicação Empresarial e Institucional, regulamentado pela Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Pelo Código Brasileiro de Ocupação, constante do Ministério do Trabalho e
Emprego, o Tecnólogo egresso se enquadra na profissão de Gerente de Comunicação, sob código
profissional nº 1423-10. O CTCEI é um dos 33 cursos de Tecnologia mantidos pela UTFPR.
Apostando na importância da democratização da informação e como maneira de ampliar a
confiabilidade dos usuários, clientes e colaboradores, os professores estão confiantes de que o
egresso do curso possa ser mais um profissional na área de comunicação a se tornar responsável
pela socialização e pelo fortalecimento da sociedade da informação. O Curso está apostando na
empregabilidade do egresso, haja vista que a área de Comunicação Empresarial e Institucional tem
crescido, pois, cada vez mais, buscam-se alternativas e instrumentos que tornem transparentes os
verdadeiros objetivos e práticas das empresas e instituições como forma de manter o público seguro
e confiante, aumentando-se, assim, inclusive a produtividade das empresas e instituições. Outro
fator que reforça a credibilidade do curso é que o ementário e o perfil do egresso, assim como suas
competências e habilidades adquiridas ao longo dos seis períodos letivos, foram aprovados por
várias empresas de renome nacional (Renault, Hotel Bourbon, Bosch, Volvo, Impressora
Paranaense) que responderam questionários e emitiram pareceres positivos. As empresas de
comunicação, como a Segmento Comunicação (PR), a Abracom, o Jornal Nota 10 e a Aberje (maior
empresa de comunicação empresarial e corporativa da América Latina), também se posicionaram
favoráveis à abertura do Curso, fornecendo respaldo e subsídios aos professores elaboradores da
proposta.
O Tecnólogo egresso do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Empresarial e
Institucional - CTCEI - será um profissional de nível superior com competências para:
- definir os objetivos de comunicação interna e externa da empresa/instituição;
- identificar e definir públicos-alvos para a comunicação da empresa/instituição;
- mensurar resultados da política de comunicação desenvolvida pela empresa/instituição;
- criar e editar publicações internas (jornais; informativos; murais; manuais) e externas (clientes ou
consumidores);
- criar e desenvolver eventos e campanhas de integração e motivacionais;
- gerenciar a comunicação em situações de crise;
- planejar e organizar pequenos, médios ou grandes eventos (recepções, palestras, cursos, apresentações, congressos, feiras, workshops e seminários);
- definir estratégias de relacionamento com a imprensa;
- desenvolver Manual de Procedimentos para relações com a imprensa;
- acompanhar e analisar nos noticiários local, nacional e internacional, matérias referentes à empresa/instituição.
Maior informação sobre o curso pode ser obtida pelo www.cefetpr.br, com a Coordenação do
Curso, Professora Ângela Maria Rubel Fanini (afanini@cefetpr.br) ou pelo telefone 3310-4595.
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Cursos Extraordinários de Extensão
Cursos ofertados pela DIECE - Divisão de Cursos de Extensão
Site: www.cursos.cefetpr.br
Telefone para reservas e informações: 3310-4569 / 3310-4571
AutoCad 2000
Capacitar os participantes a identificar softwares gráficos e utilizar de maneira adequada o
computador na execução de desenhos técnicos.
Carga horária: 50 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 320,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Próximos Cursos:
Manhã:
1ª turma: 03/04 a 20/04/06
2ª turma: 24/04 a 10/05/06
Horários: das 7h30 às 12h, segundas, terças, quintas e sextas-feiras
Sábados de Manhã:
1ª turma:
Horário:
Tarde:
2ª turma: 10/04 a 28/04/06, das 13h30 às 18h, segunda à sexta, menos dias 12 e 19/04
3ª turma: 02/05 a 18/05/06, das 13h30 às 18h, segunda, terça, quinta e sexta
Noite:
2ª turma: de 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26 e 27/04/06
3ª turma: de 03/05 à 24/05/06
4ª turma: de 29/05 à 21/06/06
Horário: segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 22h50
Recursos avançados do excel
Capacita usuários do excel a utilizar recursos avançados do programa.
Carga horária: 16 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 120,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
2ª turma: dias 24, 25, 26 e 27/04/06
3ª turma: dias 15, 16, 17 e 18/05/06
Horário: das 19h às 22h30
Linux 2 - Versão Fedora 3
Proporciona conhecimentos de configuração de redes em ambiente Linux.
Carga horária: 60 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 515,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 01/04 a 06/05/06
Horário: sábado, das 7h50 às 12h e 13h às 17h15
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Redes de computadores 1
Proporciona conhecimentos na área de redes de computadores.
Carga horária: 70 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 430,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 06/04 a 25/04/06
Horário: das 18h40 às 22h50, segunda a sexta-feira
Redes de computadores 2
Proporciona conhecimentos na área de redes de computadores.
Carga horária: 80 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 675,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
2ª turma: de 27/04 à 19/05/06, das 18h40 às 22h50, segunda a sexta-feira
Redes Wireless
Prepara o profissional para tarefas de projeto, implementação, análise e gerenciamento de redes
wireless, analisando todos os aspectos de planejamento de rádio freqüência e segurança, através de
sólidos conceitos e práticas. Pré-requisito: Conhecimento básico de redes de computadores.
Carga horária: 24 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 330,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
1ª turma: 24/04/06 a 29/04/06
2ª turma: 05/06/06 a 10/06/06
Horário: das 18h00 às 22h de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 13h
Mecânica Automotiva para principiantes
Capacita o aluno a conhecer o funcionamento, características e componentes do automóvel, realizar
manuntenção básica e conhecer a cadeia de trabalho automotiva.
Carga horária: 24 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 250,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: 17/04 a 26/04/06
Inspetor em Controle Dimensional - N2
Prepara os candidatos para o exame de qualificação de SEQUI - Petrobrás, para Inspetro em
Controle Dimensional N2
Carga horária: 56 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 850,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 02/05 a 09/05/06
Horário: das 8h às 12h e 13h às 17h, inclusive aos sábados
Comandos Eletromagnéticos e Eletropneumáticos
Oferece aos participantes conhecimentos para desenvolver projetos de circuitos de comandos
eletromagnéticos para partida de máquinas elétricas e sistemas eletropneumáticos, bem como
manutenção em painéis elétricos de comandos
Carga horária: 50 horas-aula (h-a = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 295,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
1ª turma: de 05/05/06 à 14/07/06, às sextas-feiras, das 18h30 às 22h50
2ª turma: de 28/05 à 06/08/06, aos domingos, das 8h às 12h30
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Programação de Controladores Lógicos Programáveis
(CLP PS4-200 Klockner Moeller)
Capacita os participantes na programação de PLCs e efetuar manutenção em sistemas
automatizados, bem como elaborar pequenos projetos de automação
Carga horária: 50 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 315,00 (dois alunos por CLP: inclui Apostila, certificado e coffee-break)
2ª turma: de 29/04 à 01/07/06, das 7h30 às 12h00, aos sábados
Automação Pneumática Industrial
Proporciona conhecimentos para o desenvolvimento de projetos lógicos e manutenção industrial de
sistemas automatizados utilizando a tecnologia pneumática
Carga horária: 50 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 315,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
2ªturma: de 29/04 à 01/07/06, das 13h30 às 18h, aos sábados
Inversores de frequência e Soft-starters
Qualifica os técnicos de eletrônica e eletrotécnica em tópicos relacionados ao funcionamento,
parametrização (através da Interface Homem-Máquina e software), aplicação e seleção dos
inversores de freqüência e soft-startes WEG. Permitir ao aluno entender e aprofundar
conhecimentos nas principais características dos inversores de freqüência e soft-startes WEG.
Carga horária: 60 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 400,00
(inclui material didático, certificado e coffee-break)
1ª turma: de 29/04/06 a 22/07/06 aos sábados, das 7h30 às 12h
2ª turma: de 29/04/06 a 22/07/06 aos sábados, das 13h30 às18h
Free Conversation in English
Pratica o inglês e aumenta o conhecimento e fluência do mesmo
Carga horária: 45 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 425,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 06/04 à 12/07/06
Horário: das 19h20 às 21h50, somente às quartas-feiras
Auditor Interno de Sistemas da Qualidade
Capacita os participantes a participarem da gestão de sistemas de qualidade em conformidade com
a NBR ISO 19011:2002
Carga horária: 40 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 200,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 29/04 à 13/05/06
Horário: aos sábados e domingos das 8h20 às 16h40
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Oficinas de Teatro - Módulo 1
Proporciona aos participantes noções básicas de expressão corporal, de interpretação e criação de
cenas curtas.
Prepara os participantes para o módulo II e III do curso básico e, posteriormente, para a integração
no grupo de teatro Avançado da UTFPR.
Carga horária: 30 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 60,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 29/03 a 05/07/06
Horário: somente às quartas-feiras, das 13h30min às 15h10min
Eletricidade e Noções de Instalações Elétricas Residenciais
Capacita o cursando a entender a natureza da eletricidade, suas aplicações e riscos
Carga horária: 40 horas-aula (cada hora-aula = 50 minutos)
Preço do curso: R$ 210,00 (inclui material didático, certificado e coffee-break)
Turma: de 17/04 a 04/05/06 e 05/06/06
Horário: das 18h30 às 22h30, segundas, quartas e quintas-feiras
-incluso dia 05/05, sexta-feira

EVENTOS GEREC
SEEMPRE SERÁ REALIZADA EM JUNHO
O Programa Jovem Empreendedor realizará no mês de junho a VII SEEMPRE - Semana de
Empregabilidade e Empreendedorismo - um evento que proporciona à comunidade interna e externa
da UTFPR palestras e minicursos relacionados ao tema do evento. As inscrições serão abertas em
maio, fique atento!

