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Boletim da Cooperação Universidade - Comunidade
UTFPR/GEREC - Campus Curitiba
Informativo Nº 05 - Novembro/2007
Com este boletim, encerra-se um ano de muito trabalho e conquistas. A Gerec congratula-se com todos os
seus parceiros, sem os quais jamais seria possível o alcance das metas estabelecidas para 2007. Dentre elas
destaca-se: 6ª Feira de Estágios e Empregos, realizada em abril, com número recorde de empresas
participantes e cadastros realizado. A 7ª Feira acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2008. Também
destaca-se que, até agora, foram celebrados, aproximadamente, 1.500 contratos de estágios.
Além disso, os serviços de extensão empresarial, projetos, consultorias, serviços laboratoriais e cursos de
extensão atingiram as metas planejadas para 2007, em que se obteve significativa mobilização da
comunidade interna e incremento no relacionamento com as empresas.
Quanto à extensão comunitária, estruturou-se o Programa de Extensão Social (Proes), que já viabilizou
considerável número de ações. Neste segmento, destacam-se as ações desencadeadas pelo Deaco, que
conta com Grupo de Teatro (TUT), grupo de metais, grupo de violinos e coral. Esses grupos já realizaram
considerável número de apresentações em 2007, todas com grande sucesso. Dessa forma, a Gerec contribui
com o fortalecimento de Humanismo na UTFPR, uma vez que o lema da instituição é “Tecnologia e
Humanismo”. No dia 13 de dezembro ocorrerá o Concerto de Natal.
Em 2007, ainda foi possível o fortalecimento da equipe do Programa de Empreendedorismo e das instalações
físicas do Hotel e Incubadora Tecnológica, que já trouxe resultados positivos às empresas hospedadas e
incubadas, com a grande divulgação da ExpoUT 2007 no Café Empresarial, realizado recentemente.
Finalmente, agradeço a todas as empresas parceiras da Gerec e desejo um Feliz Natal a todos os
colaboradores, os quais, certamente, estarão com espírito repleto de satisfação pelas conquistas realizadas
em 2007 e, ao mesmo instante, confiantes na capacidade de superação individual e coletiva para um
promissor 2008.

Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica
No Campus Ecoville da UTFPR, a Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica está com suas
instalações quase concluídas. Serão 10 salas amplas, uma para cada empresa que será incubada, uma sala
de reuniões coletivas e uma sala para a administração. O gestor da Incubadora, professor Roberto Cândido,
juntamente com seu assessor administrativo, Sebastião Dambroski, está verificando a possibilidade de
instalar novos laboratórios de desenvolvimento e pesquisa no Campus para dar o suporte necessário às
empresas incubadas. Será aberto edital de Incubação, com 10 vagas, assim que as obras forem finalizadas.
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Jantar Sebrae
No dia 19 de outubro, o Programa de Empreendedorismo e Inovação (Proem) participou do jantar de
premiação do Desafio Sebrae, regional Curitiba. O evento contou com a participação de universidades de
todo o Paraná. Antes do jantar o consultor de negócios do Sebrae Curitiba, Leandro Batista, fez uma breve
apresentação para mostrar os resultados do desafio nas universidades paranaenses e falou da importância
de divulgar um business game dentro do meio acadêmico. A universidade com maior número de inscritos em
nível nacional foi a Universidade Estadual de Maringá, o que foi bastante ressaltado durante o evento.
Estavam presentes professores do Departamento de Gestão e Economia da UTFPR, como apoiadores do
desafio. Foram premiadas 9 equipes, inclusive da cidade de Curitiba, de vários cursos e universidades.

Evento 10 Anos do PROEM
O Proem comemorou 10 anos de atividade em outubro, juntamente com a Expo-UT. Participaram da
exposição os projetos de empresas hospedadas no Hotel Tecnológico e as empresas incubadas na
Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica, além das empresas da UTFPR do Campus Curitiba,
já graduadas pelo Programa.

UTFPR inicia ações para qualificar portadores de necessidades especiais
Com o apoio de professores do Departamento Acadêmico de Mecânica e do Programa de Extensão Social
(Proes), vinculado à Gerência de Relações Empresariais e Comunitárias, Campus Curitiba, preocupada em
oferecer cursos de qualificação para pessoas com necessidades especiais, implementou um projeto-piloto de
qualificação para deficientes físicos. O curso, intitulado Fundamentos de Mecânica Industrial, tem por objetivo
apresentar aos participantes as principais tecnologias utilizadas pela indústria metal-mecânica. Com duração
de 100 horas, e envolvendo 12 módulos de conhecimento, está sendo ministrado em salas de aula e
laboratórios. Os participantes foram previamente selecionados pela Secretaria de Estado do Trabalho e
Promoção Social, que também providenciou a reprodução do material didático. A idéia, nesta primeira etapa,
é fazer com que o aluno, ao conhecer as principais tecnologias mecânicas utilizadas pela indústria, possa
identificar qual área que melhor se adapta ao seu perfil e, em um segundo momento, receba capacitação
específica na área selecionada.
A Instituição entende que, embora a Lei de Cotas obrigue as empresas com mais de 100 funcionários a
contratar empregados portadores de necessidades especiais, a grande dificuldade para se cumprir a
legislação é a baixa escolarização e capacitação dos deficientes. Desta forma, a oferta de vagas acaba se
concentrando em cargos que exigem baixa qualificação, o que nem sempre proporciona uma inclusão efetiva
do deficiente no mercado de trabalho.
Novas turmas deverão ser criadas em 2008, com a pretensão de capacitar portadores com outras
deficiências. Ainda há desafios, como a falta de salas e laboratórios específicos para atender a demanda.
Atualmente, as aulas estão sendo desenvolvidas de acordo com a disponibilidade de horários dos
laboratórios. Algumas adaptações também estão sendo providenciadas, visando facilitar o acesso do aluno às
técnicas estudadas.
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Semana de Conscientização e Prevenção da Anorexia e Bulimia
De 12 a 14 de novembro, foi realizada a 1ª Semana de Conscientização e Prevenção da Anorexia e Bulimia,
na UTFPR, com as seguintes atividades: montagem do painel do Programa Cimco, palestra na escola Terra
Firme, palestra no Campus Curitiba e distribuição de panfletos informativos.
2º Encontro Paranaense sobre AIDS no local de trabalho
Foi realizado nos dias 22 e 23 de novembro, no Colombo Park Shopping, o 2º Encontro Paranaense sobre
Aids no local de trabalho. O Programa Cimco foi apresentado enquanto ferramenta promotora da Qualidade
de Vida. Participaram do evento as empresas: Eletrolux, Makro Atacadista de Maceió e Hospital de Clínicas.
Desenvolvimento Profissional e Solidariedade
A Maratona, que visa qualificar os alunos e ex-alunos da UTFPR, também é solidária. Na inscrição para os
cursos foi solicitado aos participantes kits de material escolar, que foram entregues no dia 3 de dezembro, à
creche do Albergue São João Batista.
Dia Mundial de Luta Contra a Aids
No dia 30 de dezembro, o Programa Cimco distribuiu, nas entradas do Campus Curitiba, folhetos informativos
(em formato de marca página) para alertar alunos e servidores sobre a importância da prevenção à Aids.
Dia V - O Dia do Voluntariado
Em Curitiba, o Dia V, no dia 2 de dezembro, foi marcado com evento no Cietep. Os voluntários do Programa
Cimco participaram das atividades do evento, dentre as quais a limpeza das margens da represa Passaúna, o
plantio de mudas nativas no viveiro do Passaúna, além do almoço de confraternização dos voluntários,
quando aconteceu a apresentação de ações realizadas.
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Jantar dos Egressos
Aconteceu, no dia 23 de novembro, o tradicional Jantar dos Egressos, promovido pela Gerência de Relações
Empresariais e Comunitárias, por meio do Programa de Egressos (Proeg).
A confraternização ocorreu no restaurante Don Antônio e contou com a presença de 290 ex-alunos de todos
os cursos e anos de formatura.
O professor Nicolau Afonso Barth, gerente de Relações Empresariais e Comunitárias, fez a abertura e
apresentou a professora Rosana Mayer, Chefe do Departamento de Estágios e Cultura Empreendedora,
como a substituta do Prof Antonio de Souza Machado, que se aposentou no começo deste ano.
O evento tem por objetivo reativar o relacionamento da Instituição com seus ex-alunos e propiciar um
momento de interação entre os formados.
Premiação
No dia 3 de dezembro, no Cietep/Fiep, aconteceu a premiação de três funcionários da Gerec (Rosana Mayer, Miriam
Aparecida Ricetti, Rosana C. Bressan, assim como a estagiária Andressa Valéria Sypniewski Chimelli no Concurso de
Monografias sobre experiências de estágios.

Encontro de Gestores de Recursos Humanos das Empresas
Dia 5 de dezembro, em parceria com o IEL e a UTFPR, ocorreu o Encontro de Gestores de Recursos
Humanos das Empresas, no Cietep/Fiep, com a participação de 25 empresas e 28 pessoas.

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

