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Estratégia & Gestão 
Integração da 
graduação e pós-
graduação 

Mobilidade docente e 
internacionalização 
Expansão de cursos de 
graduação e pós-
graduação 

Incentivo a formação 
acadêmica 
Nova estrutura para 
saídas de pós-
graduação e pós-
doutorado de 
professores e técnicos-
administrativos

ENSINO 
Laboratórios multiusuários, 
apoio em equipamentos, 
cursos de graduação, lato 
sensu, stricto sensu, pós-

doutorado, pré-doutorado

U
PESQUISA 

Apoio e expansão de 
programas de bolsas e 

fomentos, homologação de 
projetos em fluxo contínuo

T
EXTENSÃO 

Reestruturação da 
contratação de professores 
com perfil para grupos de 

pesquisa e perfil 
extensionista

F

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR 2020

Pesquisa e Pós-Graduação  
na UTFPR 

Saiba mais sobre a Pesquisa e Pós-

Graduação da UTFPR



 

Procedimentos, regulamentos e instruções normativas 
estão sendo revisados e reestruturados para torná-los 
acessíveis e digitais, contribuindo com a agilidade, 
sustentabilidade e integração entre a comunidade 
acadêmica, entre os câmpus e parceiras externas. 

  Mais de R$690.000,00 foram destinados a 
internacionalização. Em destaque, o 
edital em parceria com o Instituto 
Politécnico de Bragança - Portugal - 
contemplou 45 propostas com um valor 
total de R$240.000,00 

"A UTFPR possui cerca de 70 
cursos de mestrado e 
doutorado, há novos projetos 
em andamento além de 
várias opções Lato Sensu" 

A UTFPR inovou e foi pioneira em lançar o pré-
doutorado: foco em fortalecer a pesquisa, o 
empreendedorismo e a inovação por meio da concessão 
de vagas junto aos cursos de Doutorado por até 6 (seis) 
meses em áreas que representam gargalos científicos e 
tecnológicos nas organizações públicas e privadas.
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO UTFPR 2020

LABORATÓRIOS DE PESQUISA E MULTISUÁRIOS 
Recentemente, investimento de R$2.500.000,00 foi promovido para aquisição de 
equipamentos estratégicos para a pesquisa. LabMult já tiveram  o valor de R$13.000.000,00 
destinado a equipamentos Os laboratórios proporcionam o intercâmbio de discentes de pós-
graduação da UTFPR, que podem executar medidas relacionadas a suas atividades de 
pesquisa em LabMult de outro câmpus. Para a comunidade externa, os LabMult proporcionam 
diversas possibilidades de parcerias de caráter científico e tecnológico com o setor produtivo 
e instituições parceiras. 18 LabMult estão homologados nos Câmpus Apucarana (1), Campo 
Mourão (1), Cornélio Procópio (1), Curitiba (5),  Dois Vizinhos (1), Francisco Beltrão (2), 
Guarapuava (1), Londrina (1), Medianeira (1), Pato Branco (2), Ponta Grossa (1) e Toledo (1); 2 
laboratórios estão em fase de cadastro e homologação no Câmpus Dois Vizinhos

STRICTO SENSU EM FOCO 

Em 2019, cerca de 100 professores foram 
credenciados em programas de pós-graduação, 

totalizando aproximadamente 1.000 professores 
em toda UTFPR 

Nos últimos anos, 20 professores visitantes - 
referências em suas áreas de atuação - foram 

contratados a partir de parcerias com 
universidades brasileiras e estrangeiras 

Cerca de 130 professores estão vinculados em 
programa de mestrado em rede 

Mais de 3.100 alunos se matricularam em 
Mestrado só no ano de 2019 e cerca de 680 em 

doutorado 

De 2016 a 2019, o número de defesas de 
mestrado e doutorado subiram mais de 130%, 

com um total de 756 em 2019

PESQUISA E INOVAÇÃO 

Mais de 40 editais de pesquisa foram 
disponibilizados entre os anos de 2016 e 2020 

O Programa de Apoio à Pesquisa Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico - 4k obteve quase 900 

pesquisadores contemplados num valor total de 
R$3.540.000,00 investido
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