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PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

1 Introdução 
 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) é um documento que expressa publicamente o compromisso da sua 
comunidade acadêmica com o futuro que deseja construir solidariamente. A UTFPR sai 
fortalecida do movimento institucional participativo em torno deste PPI, uma vez que ele 
desenha um projeto histórico de desenvolvimento tendo como objetivo maior, ao final de 20 
anos, sua inserção no seleto grupo de Universidades Tecnológicas de Classe Mundial.   

O registrado neste documento revisa a versão anterior, aprovada pela Deliberação nº. 
01/2007 do Conselho Universitário (COUNI), de 09/03/2007, e atualiza os fundamentos das 
ações pedagógicas da UTFPR. Este PPI foi estruturado com vistas ao alcance dos seguintes 
objetivos: (i) reforçar marcas de identidade da UTFPR, considerando o legado acumulado em 
mais de cem anos de sua existência como instituição de educação tecnológica; (ii) explicitar em 
seus valores, a atuação prioritária na área tecnológica; (iii) articular o ensino, a pesquisa e a 
extensão; (iv) evidenciar a importância da inserção da UTFPR em redes nacionais e 
internacionais de ensino, pesquisa e extensão; (v) destacar o papel dos câmpus da UTFPR na 
busca de soluções, inspiradas em tecnologia, para os desafios socioeconômicos e ambientais 
de suas respectivas regiões; e (vi) realçar a gestão moderna e flexível, viabilizando a 
implementação dos diferentes objetivos deste PPI. 

 

2 Histórico da instituição: de Escola de Aprendizes Artífices à Universidade 
Tecnológica  

 

2.1 Fatos e dados históricos 
 

A UTFPR tem sua gênese na criação das Escolas de Aprendizes Artífices em várias 
capitais do país, em 23 de setembro de 1909, no governo do então presidente Nilo Peçanha. 
No Paraná, na sua capital Curitiba, a Escola foi inaugurada no dia 16 de janeiro de 1910 e seu 
ensino destinava-se aos jovens das camadas menos favorecidas da sociedade. Na época, os 45 
estudantes atendidos recebiam, durante o período matutino, os conhecimentos elementares 
e, no período vespertino, aprendiam ofícios nas áreas de sapataria, alfaiataria, marcenaria e 
serralheria e, posteriormente, de pintura decorativa e escultura ornamental.  

Em 1936, a Instituição mudou para um local maior, onde permanece até os dias atuais. 
Profissionalizando-se cada vez mais, em 1937, a Escola iniciou o ensino em âmbito de ginásio 
industrial, passando, assim, a ter uma nova denominação, a de Liceu Industrial do Paraná. Com 
a organização do ensino industrial realizada em todo o país, em 1942, este passou a ser 
ministrado em dois ciclos: ensino industrial básico, de mestria e artesanal, e o ensino técnico e 
pedagógico. Com esta reforma, instituiu-se a rede federal de instituições de ensino industrial 
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e, a partir daí, o Liceu passou a se chamar Escola Técnica de Curitiba, ofertando os cursos de 
Construção de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores.  

Com o acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, no campo do ensino 
industrial, no início dos anos 50, cujo objetivo era a orientação, formação e treinamento de 
professores da área técnica do Brasil, criou-se a Comissão Brasileiro-Americana Industrial 
(CBAI) que elevou o padrão de qualidade do ensino técnico, mais especificamente da Escola 
Técnica de Curitiba, então sede da CBAI.   

Com o cotidiano orientado pela Lei nº 5.692/71, a Escola, que buscava formar para o 
trabalho, foi transformada na Escola Técnica Federal do Paraná (ETFPR). Considerada como 
unidade escolar padrão do Estado, a ETFPR destacava-se por seus cursos de qualidade, 
passando a ser referência para essa modalidade de ensino no país. Após receber autorização 
do Ministério da Educação e Cultura, a partir de 1974, a Escola passou a ministrar Cursos 
Superiores de Engenharia de Operação nas áreas de Construção Civil e Elétrica.  

Decorridos quatro anos, em 1978, a Instituição foi transformada em Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), ofertando os cursos de graduação plena em 
Engenharia Industrial Elétrica, ênfase em Eletrotécnica, e Engenharia Industrial Elétrica, ênfase 
em Eletrônica/Telecomunicações, Curso Superior de Tecnologia em Construção Civil 
transformado, a seguir, em Engenharia de Produção Civil e, posteriormente, Engenharia 
Industrial Mecânica. 

O Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), instituído pelo 
governo federal, possibilitou a interiorização do CEFET-PR com a implantação de suas 
Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), segundo a seguinte cronologia: em 1989, na 
cidade de Medianeira; em 1993 nas cidades de Cornélio Procópio, Ponta Grossa e Pato Branco, 
sendo que esta última incorporou a Faculdade de Ciências e Humanidades existente na cidade; 
em 1995, na cidade de Campo Mourão; e, em 2003, na cidade de Dois Vizinhos, com a 
incorporação da Escola Agrotécnica Federal de Dois Vizinhos.  

Como a promulgação do Decreto no. 2.208/97, que extinguiu a possibilidade de se 
ofertar Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, a Instituição implantou o Ensino Médio e os 
Cursos Superiores de Tecnologia e, a partir de então, redirecionou a sua atuação para o Ensino 
Superior, com expansão também na pós-graduação. Ancorada por um plano interno de 
capacitação e ampliada pela contratação de novos docentes com experiência e titulação, a 
pós-graduação stricto sensu ganhou seus primeiros contornos, em 1988, com a implantação do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI). Em 1995, 
teve início o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE). Com o CPGEI, em 1999, o 
CEFET-PR oferta seu primeiro curso de doutorado.  

Esta evolução qualitativa e quantitativa foi essencial para a gestão diretiva pleitear 
junto ao MEC, em 1998, a mudança institucional de CEFET-PR para UTFPR. Tal demanda 
originou-se na comunidade interna, justificada pelos indicadores acadêmicos e pelas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão que a credenciavam como universidade 
especializada, conforme o disposto no Parágrafo único do Artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de 20/12/1996. Assim, no dia 07 de outubro de 
2005, foi sancionado o Projeto de Lei nº 11.184, que transformou o CEFET-PR na primeira 
Universidade Tecnológica do país. 

Em 2006, o MEC autorizou o funcionamento dos Câmpus Apucarana, Londrina e 
Toledo, com início das atividades no início de 2007; em janeiro de 2008, o Câmpus Francisco 
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Beltrão; em fevereiro de 2011, o Câmpus Guarapuava e, em junho de 2013, foi autorizada a 
instalação do Câmpus Santa Helena, cujas atividades iniciaram-se no primeiro semestre de 
2014. Assim, a UTFPR está presente em treze localidades do Estado do Paraná, com os Câmpus 
Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, 
Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. 

Em 2008, a UTFPR aderiu ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI), do Ministério da Educação (MEC), instituído 
pelo Decreto nº 6.090, de 24/04/2007, que objetivava dotar as universidades federais das 
condições humanas e financeiras para ampliação do acesso e permanência na educação 
superior, contribuindo para a consolidação de uma política nacional de expansão da educação 
superior pública de qualidade. Como resultado desse Programa, a UTFPR desenvolveu projetos 
e ações para a melhoria dos espaços físicos e equipamentos, para a qualificação e ampliação 
de seu contingente de recursos humanos, melhorias no processo ensino-aprendizagem e na 
assistência estudantil, incluindo também a expansão de vagas e cursos ofertados.  

A UTFPR conta, atualmente, com 2.520 docentes efetivos, 1.169 técnicos-
administrativos e mais de 35.000 estudantes regularmente matriculados em cursos de 
educação profissional técnica de nível médio, em cursos de graduação nas modalidades de 
Bacharelados, Licenciaturas e Superiores de Tecnologias e em programas de pós-graduação 
stricto sensu, distribuídos em seus 13 câmpus no Estado do Paraná. 

 

2.2 Reflexões a partir da história 
 
 A UTFPR é a Universidade mais antiga como Instituição Federal do Sul do Brasil e uma 
das mais antigas do Brasil. É uma instituição que foi fundada para “habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico”, conforme texto do decreto 
de criação de Escolas de Aprendizes e Artífices em capitais brasileiras.  
 A instituição evoluiu segundo o ritmo e o rito dado pelas mudanças de políticas 
governamentais entre 1909 e 1978 (Figura 1). O seu momento histórico de ditar e projetar a 
evolução foi em 1998 quando a instituição submeteu ao Ministério da Educação o projeto de 
transformação de CEFET-PR para Universidade Tecnológica. Entre 1998, quando o projeto foi 
submetido, e 2005, quando foi assinada a Lei de transformação, a instituição foi se 
modificando por dentro (formatos de Conselhos, organograma, formas de gestão). Quando a 
transformação foi oficializada bastou mudar basicamente os nomes dos Conselhos e das áreas 
e funções acadêmicas.  
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Figura 1 – Evolução histórica da instituição 

 
Fonte: PPI (2018) 
 
 Interessante notar que a cada período de aproximadamente 20 anos a instituição sofre 
ou provoca uma mudança significativa no seu rumo (Figura 2). Em 1959 houve a mudança de 
Escola Técnica de Curitiba para Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1978 de Escola Técnica 
Federal do Paraná para Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Em 1998 
submeteu o projeto de transformação do CEFET-PR em Universidade Tecnológica. Todas estas 
mudanças foram muito além de simples alterações de denominação, traziam desafios e 
evoluções importantes nos diferentes momentos. O fato relevante é que todas as mudanças 
foram assimiladas e assumidas internamente com responsabilidade e trabalho, colocando a 
instituição sempre entre as melhores do país (entre as melhores Escolas Técnicas, melhores 
Escolas Técnicas Federais e melhores CEFETs).  
 Conforme descrito no item anterior, houve eventos, fatos e decisões que marcaram a 
trajetória institucional e que a colocaram no patamar de Universidade Tecnológica. Três 
momentos, em especial, mostram a ligação da instituição com referências internacionais de 
instituições tecnológicas. No início dos anos 1950 com a CBAI, referência americana, em 1978 
na transformação em CEFET, onde os pensadores da proposta se inspiraram no sistema 
alemão, e em 2005, na transformação em Universidade Tecnológica, quando foram usados 
como referência os modelos de Universidades de Tecnologia da França e da Alemanha. Outros 
eventos marcantes foram a criação da Diretoria de Relações Empresariais (pioneiro no Brasil), 
o Programa de Capacitação de Docentes, a interiorização da instituição (com as Unidades 
Descentralizadas), a criação do primeiro mestrado (CPGEI), a LDB e o Decreto 2208/1997 
(Decreto extingui os cursos técnicos integrados), a submissão do projeto de transformação em 
Universidade Tecnológica, a mudança na estrutura interna, a expansão da interiorização, a Lei 
de transformação em 2005 e o Reuni. 
 Como também mostra a Figura 2, a instituição teve uma evolução ímpar nos últimos 
40 anos. De Escola Técnica Federal, com 3 cursos de graduação em 1978, à Universidade 
Tecnológica Federal com mais de 120 cursos de graduação, 54 cursos de mestrado e 10 de 
doutorado. 
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Figura 2 - 40 anos de trajetória e de fatos definidores 

 

 
Fonte: PPI (2018) 
 
O processo de construção deste PPI buscou ressaltar e discutir as marcas da 

instituição, enquanto única Universidade Federal denominada de Tecnológica, e projetá-la 
solidariamente para o próximo período de 20 anos buscando sua inserção no grupo de 
universidades tecnológicas de Classe Mundial (Figura 3). Com todo o alicerce e todos os 
degraus anteriores, que trouxeram a instituição ao patamar atual, um percurso virtuoso no 
cenário nacional de universidades, acredita-se que chegar ao patamar de Classe Mundial, 
assim como no passado, dependa mais dos sonhos, competência, trabalho e recursos internos 
do que externos. 
 
Figura 3 – Degraus da evolução institucional 

 
Fonte: PPI (2018) 
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O PPI em 2019 se torna ainda mais oportuno pelo fato de que desde sua 
transformação (em 2005) a instituição recebeu 1.800 novos docentes e 1.000 novos técnicos-
administrativos. Esta geração que chegou será a maior responsável pela condução do projeto 
nos próximos anos, tanto em função do aspecto quantitativo (maioria dos servidores), quanto 
do seu horizonte temporal na instituição. Olhando a história, para evoluir, a instituição 
precisou sonhar, desafiar-se e trabalhar para que projeto chegasse a bom termo. Os contornos 
do novo sonho e algumas estratégias são apresentados neste PPI. 

 

3 Inserção Regional  
 
  A interiorização da UTFPR tem como principal objetivo a disponibilidade de 
oportunidades de acesso aos cursos ofertados, bem como às suas diversas áreas de atuação e 
em localidades abrangidas pelos 13 câmpus no Estado do Paraná (Figura 4). Aliada ao ensino, a 
pesquisa e a extensão têm possibilitado e incentivado o desenvolvimento regional, 
notadamente no conhecimento científico e tecnológico, aliado à cultura e às ações de cunho 
social. Em função de sua presença em quase todas as regiões do Paraná, pode-se dizer que a 
UTFPR é a Universidade mais paranaense do Estado. 
 Porém, mesmo ela sendo a mais presente nas diferentes regiões do Estado, há um 
grande desafio a ser superado: o nome com o qual ela é conhecida e reconhecida pela 
sociedade. Percebe-se que cada região nomina a UTFPR de um modo diferente, o que não dá 
densidade e abrangência: CEFET, Escola, Centro de Moda, Tecnológica, UTFPR, UTF..... Será 
necessário um esforço importante de comunicação, institucional e da comunidade acadêmica 
com a sociedade, para uma necessária padronização da forma como a instituição quer ser 
chamada, reconhecida, no Paraná e no Brasil. 

Figura 4 – Localização dos 13 câmpus da UTFPR no Estado do Paraná 

 

 Fonte: Dircom UTFPR (2018) 

 A forma de gestão acadêmica e administrativa adotada pela Instituição possibilita que 
cada câmpus da UTFPR incorpore e mantenha os princípios e os valores historicamente 
estabelecidos, dentre os quais se destacam:  
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a. uma Instituição “sem muros”, na qual a interação com a comunidade orienta 
as políticas de ensino, pesquisa e extensão;  

b. a consideração das características, demandas e potencialidades de cada região 
tanto na oferta de cursos como na definição de áreas prioritárias de pesquisa;  

c. a integração com o segmento produtivo como estratégia para conhecimento 
de suas práticas e respectivas ferramentas, suas demandas, e para o uso e 
solução de problemas reais do mundo do trabalho dos estudantes na região;  

d. o estímulo ao desenvolvimento de pesquisas cooperativas envolvendo a 
UTFPR,  governo e organizações regionais;  

e. a promoção e o apoio às atividades extensionistas, entendidas como 
compartilhamento de conhecimentos técnico-científicos incorporados em  
soluções sustentáveis e inovadoras para os desafios do entorno;   

f. a mobilização de sua rede de egressos buscando seu apoio ao cumprimento da 
missão da universidade;  

g. a participação nas iniciativas locais de incubadoras, parques tecnológicos e dos 
núcleos de inovação, como estímulo à criação de novas empresas, à retenção 
dos egressos na região e, consequentemente, ao desenvolvimento regional.  

 Ainda no que diz respeito à inserção regional da UTFPR, será incentivada a 
mobilidade entre a UTFPR e organizações regionais, de servidores e colaboradores, em 
áreas de interesse dos profissionais e das instituições. Essa ação permite, aos 
servidores, uma vivência da realidade do mundo do trabalho externo, e, aos 
colaboradores de empresas, uma inserção no mundo da pesquisa universitária. Essa 
estratégia, além de reforçar a marca e imagem da UTFPR na região, possibilita trazer 
problemas locais como temas de ensino, por exemplo em disciplinas extensionistas, e 
pesquisa. Essa dinâmica, faculta o contato com outras formas de trabalho, gestão e 
dinâmicas sociais e econômicas e oportuniza a vivência de ambientes 
empreendedores, experiências essas relevantes para a construção de uma 
universidade empreendedora. 

 

4 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as 
práticas acadêmicas da Instituição 

 

4.1 Princípios filosóficos: Missão, Visão, Valores, Princípios e Finalidades 
 

Missão   
 

Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, pesquisa e 
extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a comunidade 
para o avanço do conhecimento e da sociedade.  
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Visão 
  

Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área tecnológica.  
 
Valores  
  

 Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade.  
 Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social.  
 Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento 

social e tecnológico.  
 Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora.  
 Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos para a 

satisfação da sociedade.  
 Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

Princípios  

I - ênfase na formação de recursos humanos, no âmbito da educação tecnológica, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, 
envolvidos nas práticas tecnológicas e na vivência com os problemas reais da sociedade, 
voltados, notadamente, para o desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

II - valorização de lideranças, estimulando a promoção social e a formação de cidadãos com 
espírito crítico e empreendedor;  

III - vinculação estreita com a tecnologia, destinada à construção da cidadania, da democracia 
e da vida ativa de criação e produção solidárias;  

IV - desenvolvimento de cultura que estimule as funções do pensar e do fazer, associando-as 
às atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

V - integração da geração, disseminação e utilização do conhecimento para estimular o 
desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

VI - aproximação dos avanços científicos e tecnológicos com o cidadão-trabalhador, para 
enfrentar a realidade socioeconômica em que se encontra;  

VII - organização descentralizada mediante a possibilidade de implantação de diversos campi, 
inserindo-se na realidade regional, oferecendo suas contribuições e serviços resultantes 
do trabalho de ensino, da pesquisa aplicada e extensão;  

VIII - articulação e integração verticalizada entre os diferentes níveis e modalidades de ensino 
e integração horizontal com o setor produtivo e os segmentos sociais, promovendo 
oportunidades para a educação continuada;  
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IX - organização dinâmica e flexível, com enfoque interdisciplinar, privilegiando o diálogo 
permanente com a realidade local e regional, sem abdicar dos aprofundamentos 
científicos e tecnológicos; e  

X - maximização quanto ao aproveitamento dos recursos humanos e uso da infraestrutura 
existente pelos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Finalidade 

I - desenvolver a educação tecnológica, entendida como uma dimensão essencial que 
ultrapassa as aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como processo educativo e 
investigativo para gerá-la e adaptá-la às peculiaridades regionais;  

II - aplicar a tecnologia compreendida como ciência do trabalho produtivo e o trabalho como 
categoria de saber e produção; e 

III - pesquisar soluções tecnológicas e desenvolver mecanismos de gestão da tecnologia, 
visando a identificar alternativas inovadoras para resoluções de problemas sociais nos 
âmbitos local e regional. 

 

4.2 Princípios técnicos-metodológicos 
 

A UTFPR é orientada pela ética e qualidade de vida, prevalecendo um ambiente que 
visa: o equilíbrio entre os interesses pessoais e institucionais; o fortalecimento das relações 
institucionais com todos os envolvidos no desenvolvimento das atividades; a consolidação da 
imagem institucional e suas ações; e a melhoria contínua nos resultados institucionais. O 
resultado do trabalho em rede (13 câmpus e Reitoria) permite compartilhar objetivos e 
procedimentos para a construção de vínculos de interdependência e de complementaridade, 
possibilitando que as ações realizadas e os resultados obtidos possam ir além dos limites de 
cada câmpus, alcançando e fortalecendo a Instituição e beneficiando a comunidade.  

O lema histórico da instituição é Tecnologia e Humanismo. Esse lema traz em seu bojo 
o entendimento que a exigência de níveis de educação e qualificação cada vez mais elevados e 
o desenvolvimento de competências cognitivas cada vez mais complexas, vão além da 
competência técnica. Esse contexto demanda que o profissional dos dias atuais compreenda 
globalmente o processo produtivo, o que requer a apreensão do saber científico e tecnológico, 
porém, sempre alicerçados em valores humanos. As transformações contínuas desencadeadas 
pela ciência e tecnologia, que se operam não apenas no trabalho, mas em todas as esferas da 
sociedade, gerando contradições entre avanços e riscos, exigem formação humana baseada na 
apropriação crítica dos saberes tecnológicos.   

Desse modo, a formação humana e integral não pode ser entendida apenas como 
requisito para formar um bom trabalhador, um bom profissional ou um bom empreendedor. A 
formação integral do cidadão, almejada pela UTFPR, deve possibilitar que o mesmo se 
desenvolva como um sujeito autônomo, numa concepção ampliada de cidadania, que 
contemple a preocupação com a preservação do ambiente, dos recursos naturais, das formas 
de vida do planeta, com os valores éticos e morais comprometidos com a ética e a qualidade 
de vida.  



 

16 
 

A partir de uma leitura de mundo, fundamentada nos conhecimentos culturais, 
científicos e tecnológicos historicamente acumulados, é possível compreender a dinâmica da 
interação entre ciência, tecnologia e sociedade. Essas questões se constituem em desafios à 
Educação Tecnológica, quando elas preveem, na união das interfaces, uma reflexão além de 
um lema institucional, visto que apontam para uma proposta educacional que privilegia tanto 
o conhecimento cientifico e tecnológico quanto o potencial humano que está presente na 
construção permanente do mundo em que se vive. O desenvolvimento da educação 
tecnológica deve ser entendido como uma dimensão essencial que ultrapassa as aplicações 
técnicas, interpretando a tecnologia como processo educativo e investigativo na sua geração e 
adaptação às peculiaridades e necessidades locais.  
 A qualidade de vida da população brasileira é o ponto nodal em que se articulam o 
papel da universidade e as necessidades de um país que é desigual. Enquanto universidade 
tecnológica, o papel da UTFPR é de alcançar um equilíbrio entre a busca pela excelência 
acadêmica de classe mundial e as expectativas da sociedade, provendo educação para 
melhoria da vida e soluções especializadas para problemas econômicos, sociais e ambientais 
da região.  
 A atuação verticalizada da UTFPR, nos diversos níveis da educação tecnológica, 
possibilita a integração das diversas etapas de formação, da graduação à pós-graduação que, 
por meio de projetos de pesquisas, acolham estudantes em diferentes estágios formativos, 
apoiados nos grupos de estudos e no uso comum da infraestrutura disponível. Assim, 
compreende-se a oferta de diversos níveis e modalidades de ensino, priorizando uma área 
comum de conhecimento que, articulada aos diferentes campos do saber, permite ao 
estudante ascender a graus mais elevados de titulação na própria Instituição. A orientação 
vertical, nesse sentido, eleva o patamar das competências internas, resultando em níveis mais 
avançados de interação com os diferentes setores com os quais a Instituição tem interface. 
 A atuação da UTFPR considera igualmente o conceito de horizontalidade, 
caracterizado, fundamentalmente, pela sua interação com a sociedade, que se traduz na 
capacidade de atuar como indutora e apoiadora do desenvolvimento com perspectiva global, 
transformando as expectativas, os anseios, as demandas e as necessidades sociais em objetos 
de ensino, pesquisa e extensão. Tal orientação possibilita, ainda, a contínua atualização 
científica e tecnológica, pela articulação entre os câmpus da UTFPR, bem como com 
instituições congêneres, não apenas pertencentes à rede de universidades brasileiras, mas 
também à rede mundial de universidades, principalmente àquelas de cunho tecnológico. A 
orientação horizontal apresenta-se, assim, como importante canal de atualização para o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 
 A articulação do ensino com as iniciativas de pesquisa e de extensão deve considerar o 
compromisso da instituição com as principais questões e desafios da sociedade, como 
elemento importante para dupla conscientização, a saber:  

a. a do pesquisador e do extensionista, ao aceitarem também como desafio acadêmico a 
busca de soluções para problemas reais; e 

b. a da sociedade de um modo geral, e do mundo do trabalho em particular, que poderá 
se beneficiar dos conhecimentos disponibilizados por iniciativas necessariamente 
submetidas às exigências decorrentes do “rigor acadêmico”.  
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 Para que esse compromisso institucional seja mais efetivo, torna-se importante o 
esforço de exteriorizar, por um lado, o seu potencial de geração de novos conhecimentos e, 
por outro lado, o seu desejo que eles sejam compartilhados e aplicados como meio da 
promoção do desenvolvimento sustentável da região. 

 

5 Políticas de Ensino 
 
  A UTFPR deve estar permanentemente receptiva para discutir, propor e implantar as 
reestruturações que a realidade educacional exige, de tal modo que expressões como 
mobilidade, itinerários formativos, interdisciplinaridade, currículos flexíveis, atividades 
formativas, compromisso socioambiental, inovação no processo didático-pedagógico, 
internacionalização, qualidade de vida, entre tantas outras, ultrapassem o plano das 
discussões e se tornem reais oportunidades aos educandos. Desta forma, os cursos da UTFPR 
deverão incentivar, difundir e ampliar a interdisciplinaridade, processo de integração recíproca 
e capaz de ultrapassar as fronteiras das diferentes áreas do conhecimento, no intuito de 
promover a integração destas áreas ao longo do curso. Os cursos devem, também, permitir 
que os discentes estabeleçam percursos acadêmicos diferenciados ao longo do processo 
formativo e que realizem a troca de experiências acadêmicas por meio da mobilidade 
acadêmica, em âmbito institucional, nacional ou internacional, tornando o profissional 
formado pela UTFPR mais adequado às demandas que a contemporaneidade exige.  
 Assim, os cursos da UTFPR, ofertados nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 
deverão dar ênfase à formação de recursos humanos no âmbito da educação tecnológica, para 
os diversos setores da economia, envolvidos em práticas tecnológicas e educacionais. Alia-se a 
essa formação, a vivência com os problemas reais da sociedade, voltados, notadamente, para 
o desenvolvimento local e regional sustentável, desenvolvendo e aplicando a tecnologia e 
buscando alternativas inovadoras para resolução de problemas técnicos e sociais que resultem 
em uma melhor qualidade de vida.  

As políticas de ensino da UTFPR devem considerar os atributos da especialidade 
constante em sua designação, em consonância com a sua vocação histórica e legal, como 
critério definidor de suas prioridades e como contribuição necessária e fundamental para 
consolidação de sua identidade. A construção da identidade de uma instituição de ensino não 
se reduz exclusivamente à definição da sua área de atuação e de suas prioridades; mas 
depende, em grande medida, das características da educação que desenvolve, do tipo de 
egresso que forma, independentemente da modalidade/nível de ensino e do setor da 
economia a que atenda.  

Nesse sentido, a UTFPR deve contribuir para o avanço conceitual da educação 
tecnológica, tomando como princípio a formação integral do homem, em bases científicas e 
ético-políticas, entendendo que o exercício das atividades humanas não se restringe ao caráter 
produtivo, mas compreende todas as dimensões: social, política, cultural e ambiental. A partir 
das dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, a formulação dos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPCs), independentemente do nível e modalidade de ensino e da demanda social a 
que atendam, deve considerar diferentes aspectos, que serão apresentados na sequência.  
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5.1 Educação Tecnológica  
 

A educação tecnológica tem o compromisso de romper com a dualidade entre teoria e 
prática, dimensões indissociáveis para a educação integral, pois nenhuma atividade humana se 
realiza sem elaboração mental, sem uma teoria em que se referencie e lhe dê sustentação. Tal 
princípio educativo não admite a separação entre as funções intelectuais e as técnicas e 
respalda uma concepção de formação profissional que unifique ciência, tecnologia e trabalho, 
bem como atividades intelectuais e instrumentais. A educação em todos os seus níveis e 
modalidades deve ser encarada como referencial permanente de formação geral, que encerra 
como objetivo fundamental o desenvolvimento do ser humano pautado por valores éticos, 
sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à 
sociedade com base nos mesmos valores. A educação tecnológica, caracterizada pela 
formação teórico-prática, pressupõe, portanto, a formação de um todo de concepção 
vinculada à execução. 

 

5.2  Desenvolvimento de Competências Profissionais  
 

A UTFPR entende que competência não se limita ao “saber fazer”, pois pressupõe 
acerto no julgamento da pertinência da ação e no posicionamento, de forma autônoma, do 
indivíduo diante de uma situação. A ação competente envolve atitude relacionada com a 
qualidade do trabalho, a ética do comportamento, o cuidado com o meio ambiente, a 
convivência participativa e solidária, iniciativa, criatividade, entre outros. E, assim sendo, por 
sua natureza e características, a educação profissional e tecnológica deve contemplar o 
desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os 
fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional e a uma 
atuação cidadã.  

Nessa ótica, a adoção do conceito de competência amplia a responsabilidade do 
ensino, porque exige:  

a. a adoção de métodos diferenciados de aprendizagem, incluindo mais metodologias 
ativas (baseadas em problemas ou projetos) e de novas formas de organização do 
trabalho acadêmico, propiciando que o estudante seja protagonista do processo de 
aprendizagem, desenvolvendo capacidades de apropriação e produção de 
conhecimento para analisar e resolver problemas que integrem a vivência e a prática 
profissional;  

b. a oportunidade do estudante desenvolver atividades curriculares à distância, de modo 
síncrono ou assíncrono, partindo do pressuposto que os mundos do trabalho e do 
estudo estão cada vez menos dependentes de tempo e lugar;  

c. a incorporação dos saberes e da autonomia dos estudantes às práticas de ensino, 
como forma de reconhecimento de possibilidades diversas de soluções de problemas, 
assim como de percursos de aprendizagem; 

d. o estímulo à criatividade e à autonomia intelectual; 
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e. o desenvolvimento da educação empreendedora que pressupõe o empoderamento  
das pessoas e o desenvolvimento de atitudes e mentalidades para que possam 
encontrar soluções para desafios pessoais e profissionais;   

f. a valorização das inúmeras relações entre conteúdo e contexto, que se podem 
estabelecer; 

g. o reconhecimento da importância da inserção de mais conteúdos de humanidades nos 
currículos de cursos da área tecnológica, buscando formar cidadãos críticos e 
empreendedores e; 

h. a integração de estudos de diferentes campos, como forma de romper com a 
segmentação e o fracionamento, entendendo que os conhecimentos se inter-
relacionam, contrastam-se, complementam-se, ampliam-se, influem uns nos outros. 
 

5.3 Flexibilidade Curricular  
 

O Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, define nos objetivos e metas, em 
nível nacional, as diretrizes curriculares que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade 
nos programas oferecidos pelas diferentes IES, de forma a melhor atender às necessidades 
diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quais se inserem. Os 
Pareceres CNE/CES n° 776/97 e n° 583/2001 ressaltam, entre outros aspectos:  

a. a necessidade de assegurar maior flexibilidade na organização de cursos e carreiras, 
atendendo à crescente heterogeneidade tanto da formação prévia como das 
expectativas e dos interesses dos estudantes;  

b. os cursos de graduação precisam ser conduzidos, por meio de diretrizes curriculares, a 
abandonar as características de que muitas vezes se revestem, quais sejam as de 
atuarem como meros instrumentos de transmissão do conhecimento; e 

c. a necessidade de uma profunda revisão de toda a tradição que burocratiza os cursos e 
se revela incongruente com as tendências contemporâneas de considerar a boa 
formação no nível de graduação como uma etapa inicial da formação continuada.  

Assim, o tempo presente exige a superação dos modelos de ensino estruturados sob a 
ótica de grades curriculares inflexíveis, estanques, caracterizadas pela fragmentação e 
hierarquização das disciplinas, alternativas pessoais e percursos acadêmicos diferenciados. A 
flexibilização curricular é uma resposta a demandas de diferentes naturezas e de fontes. A 
sociedade pede que a Universidade forme profissionais críticos, ou seja, que compreendam as 
novas relações de produção e de trabalho e as exigências por elas colocadas. Já o processo de 
conhecimento exige um modo permanente de investigação articulado com a produção do 
saber e de novas tecnologias. No que tange à formação crítica e cidadã de profissionais, além 
de formar profissionais críticos para o exercício da sua prática na sociedade, a universidade é 
intimada a assumir seu papel protagonista no processo da construção de uma nação 
empreendedora e menos desigual.  

A flexibilização curricular, baseada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, na visão do ensino centrada na criatividade, no empreendedorismo e na 
interdisciplinaridade, propõe:  
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a. a formação profissional voltada para ampla competência e o domínio de muitas 
habilidades técnicas e cognitivas;  

a. a construção científica sólida;  
b. uma estrutura curricular flexível que possibilite ao estudante percursos formativos 

diferenciados;  
a. o ensino em módulos, incluindo maior variedade de métodos ativos de aprendizagem, 

rompendo-se com o enfoque unicamente disciplinar e sequenciado a partir de uma 
hierarquização artificial de conteúdos e de uma expectativa de aplicação de conteúdos 
teóricos ;  

b. o ensino envolvendo diferentes espaços e momentos de aprendizagem, ou seja, não 
confinado à sala de aula;  

c. dar a possibilidade do estudante ampliar os horizontes do conhecimento e da 
aquisição de uma visão crítica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu 
campo de atuação profissional;  

d. definir como necessário e suficiente o entendimento e atendimento das necessidades 
profissionais do egresso, para empregabilidade e para a garantia do perfil 
empreendedor e inovador dos futuros profissionais; 

e. o ensino contemplando a diversidade de experiências vivenciadas pelos estudantes; e  
f. o estimulo à aprendizagem ao longo da vida.  

Os cursos da UTFPR devem ser organizados de modo a permitir itinerários formativos 
alternativos construídos pelo discente, em áreas afins e/ou correlatas ao de seu curso, e que 
contribuam para o perfil profissional do egresso previsto no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC). Visando a maior flexibilidade, os pré-requisitos nos cursos de graduação deverão ser 
minimizados, podendo ser dispensados, desde que a organização didático-pedagógica do curso 
assegure a sequência lógica dos conteúdos. Currículos menos densos devem, também, ser 
buscados, dentro de uma tendência presente nas principais instituições de ensino do Brasil e 
do mundo, visando à formação de um profissional com perfil moderno e adequados às 
demandas presentes e que podem ser perspectivadas em cenários futuros. 

 

5.4 Mobilidade Acadêmica  
 

A mobilidade é prevista para os cursos de graduação em dois planos, o interno 
(intercampi) e o externo (interuniversitário nacional e internacional). A mobilidade interna 
deve ser assegurada por meio de diretrizes comuns, porém, sem comprometer a riqueza da 
diversidade e o potencial de complementaridade entre os diferentes câmpus, em função de 
peculiaridades regionais. Essa flexibilidade pode ser garantida nos semestres finais dos 
percursos formativos, adequando ênfases, especialidades e estratégias às expectativas dos 
estudantes e da sociedade regional.  

Em se tratando da modalidade interuniversitária internacional, há espaço estratégico a 
ser ocupado para a relação com universidades da América Latina e do Caribe, enviando e 
recebendo bons estudantes. A vinda de estudantes desses países pode inclusive diminuir o 
problema da diminuição da chegada de estudantes brasileiros do ensino médio às 
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universidades, Estudantes oriundos desses países podem se candidatar às vagas do programa 
PEC-G, sem necessidade de fazerem ENEM e SiSU. 

A mobilidade externa deve ser buscada por um conjunto de ações, tais como:  

a. ampliação de programas de dupla diplomação, quer na graduação, quer na pós-
graduação, potencializada por meio da modernização e da flexibilização curricular; 

b. realização de estágios e/ou de trabalhos de conclusão de curso no país e no exterior, 
em universidades ou em organizações do mundo do trabalho; 

c. oferta de de disciplinas em inglês/outros idiomas de forma estratégica; 
d. apoio a convênios multilaterais de estudos, pesquisa e desenvolvimento, envolvendo 

docentes e discentes; e 
e. intercâmbio pedagógico, científico, técnico, tecnológico e cultural entre docentes, 

pesquisadores e discentes das diferentes IES.   
 

 5.5 Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão  
 

O ensino é o alicerce formativo do futuro profissional. É nele que se ancora a pesquisa 
e a extensão, de forma indissociável, proporcionando uma visão de mundo ampliada. A 
pesquisa acadêmica permite desvendar as diversas áreas do conhecimento humano e 
constitui-se como parte inseparável do ensino universitário, dando-lhe significação sempre 
renovada. As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas articuladas ao ensino e 
à pesquisa, que permitem estabelecer os vínculos entre as necessidades de soluções para 
problemas reais da comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato com a comunidade 
constitui-se espaço privilegiado para a socialização do conhecimento produzido na Instituição, 
assim como para a criação de novos conhecimentos que possam contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico e deve ser, por esses motivos, preocupação fundamental da 
UTFPR.  

A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no escopo da educação 
tecnológica, que tem seu fundamento na realidade social e produtiva e no entendimento da 
tecnologia enquanto conjunto de conhecimentos que, absorvidos e assimilados, conduzem à 
inovação, contribuem, impulsionam e servem de parâmetro para o desenvolvimento científico, 
econômico e social. A legislação traduz, assim, o entendimento do que já faz parte da cultura 
desta Instituição - que o ensino não se reduz à transmissão de conhecimentos, é indissociado 
da pesquisa e da extensão e deve buscar condições de produção de conhecimentos novos, que 
possam ser transferidos à sociedade.  

O conceito de indissociabilidade é entendido, na UTFPR, como um todo orgânico, 
global, cuja materialidade será resultante de esforços intencionais, dirigidos e conscientes. Tal 
concepção leva à constatação de que o ensino só será indissociável da pesquisa e da extensão 
se houver uma valorização igualitária de todos os pilares deste tripé. Neste PPI, a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão significa que aprender não é estar em 
atitude contemplativa em relação ao conhecimento e, sim, envolver-se na construção de 
conhecimento compartilhável e compartilhado, com o intuito de que a realidade seja 
apreendida e não somente reproduzida. O pensar ciência, tecnologia e sociedade, e a 
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intervenção na realidade, passam a ser atitudes conscientes na busca da emancipação do ser 
humano e da melhoria da qualidade de vida da sociedade.  

Esta indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão aparece na proposição do 
conceito de universidade tecnológica, apresentado e discutido nos encontros do PPI. Uma  
Universidade Tecnológica tem como ênfase a promoção da educação tecnológica (ensino), a 
geração (pesquisa) e a valorização (transferência) do conhecimento, contribuindo com 
soluções inspiradas em tecnologia, sustentáveis e inovadoras, para os reais desafios da 
sociedade. 

 

5.6 Políticas dos Cursos de Graduação  
 

As políticas da UTFPR para os cursos de graduação devem envolver processos 
permanentes que integrem o estudo de demandas locais para implantação, adequação, 
fechamento ou ampliação de cursos, bem como de ações voltadas para a assistência e 
mobilidade estudantil, considerando as características que emanam da identidade da 
universidade. A proposição de ações de integração e articulação da graduação e da pós-
graduação, assim como a ampliação de atividades extensionistas no âmbito dos cursos de 
graduação, faz parte constitutiva das políticas institucionais para o aprimoramento dos 
projetos pedagógicos de cursos. 

No conjunto de ações para implementação dessas políticas destacam-se duas grandes 
frentes: 

a. a consolidação da identidade dos cursos de graduação ofertados na universidade, 
considerando-se a natureza dos cursos (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos);  

b. a formação e desenvolvimento profissional docente para atuação nos cursos de 
graduação. 

A consolidação da identidade e organicidade dos cursos no contexto de uma 
universidade tecnológica multicampi, como a UTFPR, dar-se-á pela dinamização de Fóruns de 
Área compostos por coordenadores de cursos e representantes de Colegiados e Núcleos 
Docentes Estruturantes. Os Fóruns são e serão o caminho para a elaboração e revisão de 
políticas institucionais para os projetos pedagógicos de cursos, ancoradas na legislação 
educacional vigente, nas demandas emergentes dos contextos socioeconômicos regionais e 
das tendências inovadoras nas áreas de conhecimento específicas. Faz-se necessário, portanto, 
a manutenção destes fóruns de forma permanente como uma das ações norteadoras para a 
implementação da política dos cursos de graduação.  

No que tange aos processos de formação e desenvolvimento profissional docente para 
atuação nos cursos de graduação, destaca-se a necessária promoção de processos formativos 
para a docência universitária. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 
9394/96, em seu artigo 66, prevê que “a preparação para o exercício do magistério superior 
far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado”, mas não há nenhuma exigência de formação que habilite o futuro professor para 
a docência. Não há também uma valorização da experiência do docente no mundo do 
trabalho, algo fundamental, principalmente para o contexto específico da atuação docente em 
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universidades tecnológicas. Nesse sentido, faz-se mister a criação e consolidação de 
programas institucionais voltados à profissionalização dos professores para a atividade 
docente, no contexto de uma universidade tecnológica. 

Há uma percepção generalizada que os alunos não estão chegando ao ensino superior 
com os conhecimentos e habilidades necessários. Neste contexto, como esse público está 
entrando na instituição, ele precisa ser acompanhado de modo especial. com atividades de 
reforço, monitorias, atividades à distância, tutoriais da UTFPR ou disponíveis na Internet. Isso 
não sendo feito, vão aumentar os números da evasão e dos estudantes que acabam 
apresentando problemas de saúde (mental principalmente) vão . 

Dentre os princípios norteadores para as políticas de graduação destacam-se:  

a. a atratividade da universidade e dos cursos (diferencial como tecnológica, informação, 
flexibilidade, comunicação institucional, infraestrutura, egressos, internacionalização, 
duplos diplomas, empreendedorismo, humanismo e empregabilidade);  

b. a retenção dos estudantes (infraestrutura, comunicação, relacionamento, saúde 
mental, protagonismo estudantil, vida associativa, monitorias, atividades à distância, 
tutoriais); 

c. a flexibilidade curricular;  
d. a articulação com a sociedade, em especial com egressos,  governo e setor produtivo 

local e regional;  
e. a mobilidade acadêmica; a inovação curricular e metodológica, com a implementação 

de metodologias ativas de aprendizagem e atividades semipresenciais e à distância;  
f. a educação empreendedora; e  
g. a internacionalização.  

 

6 Políticas de Pós-Graduação  
 

As atividades de pós-graduação e pesquisa estão intrinsecamente interligadas. A 
pesquisa acadêmica é condição imprescindível para a pós-graduação stricto sensu, pela 
exigência de atividades de pesquisa consistentes, originais e de impacto relevante na 
comunidade científica, além de ser papel do stricto sensu formar os sujeitos pesquisadores.  

Ressalta-se que todas estas atividades têm forte correlação com as atividades de 
graduação, caráter fortemente incentivado pela Capes e também na procura pela excelência 
dos cursos de graduação da UTFPR. Docentes e discentes atuantes em atividades de pesquisa 
são fortes candidatos a trazerem o “estado da arte” em suas áreas de conhecimento para 
discussões em espaços formais e não formais de ensino dos cursos de graduação. Esta 
interação pode ocorrer de forma direta, por meio de programas institucionais de iniciação 
científica, de iniciação tecnológica e do programa de ações afirmativas para inclusão social, ou 
indiretamente, pela participação de docentes, inseridos na pós-graduação stricto sensu e em 
atividades de pesquisa, ministrando aulas na graduação.  

Por outro lado, as atividades de pós-graduação lato sensu se caracterizam por não 
necessariamente apresentarem atividades de pesquisa sistemáticas. Nestes casos, o objetivo 
principal é formar especialistas em áreas selecionadas do conhecimento por meio de 
disciplinas concatenadas de forma coerente e a elaboração de uma monografia de fim de 
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curso. Um curso lato sensu pode ser considerado como uma formação continuada, uma ação 
de aprendizagem ao longo da vida de profissionais que buscam atualização ou reconversão 
profissional.  

As políticas de pós-graduação fomentadas na UTFPR incluem ações voltadas para:  

a. o incentivo ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação existentes 
(infraestrutura e número de docentes, com o consequente aumento do número de 
estudantes) e a abertura de cursos de doutorado;  

b. o desenvolvimento de ações voltadas à consolidação dos programas de pós-graduação 
em funcionamento na Universidade, cujos resultados qualitativos poderão ser 
mensurados, também, pela elevação das notas destes Programas nas Avaliações 
Quadrienais da Capes;  

c. a implantação de novos programas de pós-graduação;  
d. o incentivo à criação de novos cursos de especialização;  
e. a coordenação da política de qualificação de pessoal da instituição;  
f. a intensificação da relação entre cursos de pós-graduação e graduação; e 
g. a elevação dos conceitos dos cursos de pós-graduação stricto sensu em 

funcionamento.  

Neste contexto, objetiva-se com estas ações:  

(i) formar pessoal qualificado em nível de especialização, mestrado e doutorado;  
(ii) oportunizar aos estudantes de graduação atividades que permitam iniciá-los 

na pesquisa científica e tecnológica;  e 
(iii) impactar, diretamente, a pesquisa realizada na instituição e, indiretamente, a 

qualidade das soluções inspiradas em tecnologia atendendo às demandas 
regionais.  

Estas ações encontram sua convergência na meta maior da pós-graduação da UTFPR, 
que é provocar um aumento no impacto, na acreditação e no reconhecimento, na comunidade 
científica nacional e internacional, do ensino da pós-graduação oferecida pela UTFPR. 
Programas de Pós-Graduação consolidados, com mestrados e doutorados que dialoguem com 
o contexto regional da identidade institucional, mas também com vistas à comunidade 
internacional, virão a contribuir, de forma incisiva e orgânica com a internacionalização da 
Universidade e seu projeto de inserção no círculo das Universidades Tecnológicas de Classe 
Mundial. 

 

7 Políticas de Pesquisa e Extensão 
 

A extensão em uma Universidade Tecnológica é caracterizada como um processo de 
criação de valor a partir do conhecimento gerado a partir de pesquisa, tornando-o adequado 
e/ou disponível para fins econômicos ou sociais, materializado em produtos, serviços, 
processos e novos negócios competitivos. Constitui-se na transformação de conhecimentos e 
saberes, produtos de pesquisa envolvendo estudantes e pesquisadores da UTFPR, em inovação 
por meio da mobilização inteligente dos atores de um ecossistema local de inovação 
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associando Universidade, outras Instituições e Organizações locais e Território. Já no que se 
refere à expectativa da sociedade em relação à pesquisa desenvolvida em uma Universidade 
Tecnológica, ela espera que sua pesquisa seja, predominantemente, aquela que busca o 
avanço do conhecimento movido pelo seu potencial de utilidade, pela sua aplicação. Ou seja, 
espera-se que ela desenvolva uma pesquisa tecnológica, multidisciplinar, integrada, 
cooperativa, buscando soluções sustentáveis e inovadoras para os desafios da sociedade.   

A pesquisa em uma Universidade Tecnológica, portanto, por um lado, supera a 
oposição estéril entre pesquisa básica e aplicada e, por outro, concilia harmoniosamente as 
duas finalidades: a pesquisa cognitiva para a produção de saberes e conhecimentos, e a 
pesquisa de aplicação para a criação e disseminação, junto à sociedade, de objetos 
sociotécnicos. A estreita colaboração com a sociedade e a indústria cria uma arena natural e 
melhores condições para a implementação prática dos resultados da pesquisa, e os 
pesquisadores têm a oportunidade de ver suas ideias produzirem um impacto tangível na 
sociedade. Nesta perspectiva, a pesquisa é indissociável da extensão em termos de estratégias, 
prioridades, de organização e de políticas. 

Um traço comum das Universidades Tecnológicas de outros países é a forte 
participação da pesquisa no orçamento geral da instituição (em torno de 50%). Porém, o 
grande desafio, delas e da UTFPR aqui no Brasil, é que a maior parte deste recurso precisa ser 
buscado competitivamente junto a órgãos de fomento regionais, nacionais e internacionais e 
em contratos com empresas, públicas e privadas. Neste contexto competitivo, torna-se 
fundamental a definição das áreas prioritárias (poucas) de ensino e pesquisa da instituição.  
Isso garante que os projetos, ao buscarem recursos, consigam demonstrar, ao mesmo tempo, 
uma  maior densidade de pesquisa e um maior potencial de transferência e de impacto na 
sociedade. A definição das áreas prioritárias também potencializa a participação de equipes de 
pesquisa da Universidade em grandes consórcios de pesquisa, nacionais e internacionais. 
Consórcio de pesquisa é uma estratégia de busca de recursos junto a órgãos importantes de 
financiamento da atividade. 

Neste sentido, a UTFPR pretende fomentar o estabelecimento de unidades de 
pesquisa que possibilite, aos cientistas da instituição, acesso a fundos, a laboratórios e a jovens 
pesquisadores talentosos do país, e que forneçam à comunidade empresarial regional avanços 
significativos. Além disso, a Universidade está comprometida com a captação de recursos. A 
Fundação da UTFPR estará facilitando a busca do apoio de parceiros privados e públicos, a fim 
de viabilizar novas pesquisas científicas, excelentes, pioneiras, e altamente focadas, 
permitindo que os resultados sejam rapidamente alcançados.  

As contribuições dos ex-alunos da UTFPR - por meio da mobilização da rede de 
egressos da universidade, por exemplo - são importantes nesse sentido. Os egressos poderão 
ser parceiros da universidade no acompanhamento de estudantes (apadrinhamento) antes de 
eles irem para o mundo do trabalho (estágio ou emprego) ou durante o desenvolvimento dos 
seus Trabalhos Finais de Curso. São, ainda, fontes de informação sobre as tendências 
tecnológicas (oportunidade e ameaças para as empresas e para as universidades). Podem 
também contribuir com doações para apoio a projetos de pesquisas e de infraestrutura da 
universidade.  

Insistindo no diferencial da UTFPR, como única Universidade Tecnológica no Brasil, ela 
busca, e esse PPI reforça que deve buscar ainda mais e melhor, a relação com as empresas, 
com a inovação e com o empreendedorismo. A área de relações empresariais se ocupa de 
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diferentes ações de interação com o setor produtivo. Entre estas, os estágios curriculares e o 
acompanhamento de egressos, já que estes, em sua maioria, atuam no setor produtivo. Neste 
sentido, uma estratégia de sucesso, usada por Universidades Tecnológicas do exterior, é dos 
departamentos, com seus respectivos cursos, assumirem com mais ênfase a atividade de 
prospecção, desenvolvimento e gestão das relações com empresas afins e as relações 
internacionais com universidades parceiras. É sensato imaginar que é mais adequado e eficaz 
que os próprios docentes dos cursos identifiquem, dialoguem e negociem com os potenciais 
parceiros. Por falta de servidores ou pela diversidade de temas técnicos envolvidos nas 
relações, sozinhas, as áreas administrativas da instituição não conseguem dar conta da tarefa 
de maneira apropriada. 

Destacam-se nas ações da área de relações empresariais o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa em parceria com instituições públicas e/ou privadas. Projetos desta 
natureza têm fomentado de forma significativa a pesquisa tecnológica na UTFPR. Este fomento 
se dá tanto pela formação de infraestrutura laboratorial (equipamentos, software, obras, 
manutenção, entre outros), insumos e bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação, 
mas principalmente pela formação ímpar propiciada pela proximidade dos estudantes com 
problemas práticos do setor produtivo. Neste contexto, o que precisa ser aperfeiçoado, 
buscando maior volume e melhores resultados na relação universidade-empresa, é o 
marketing da pesquisa institucional. O marketing feito em maior escala e com maior esmero é 
o dos pesquisadores junto aos seus pares por meio da publicação de resultados de pesquisas 
em periódicos. Essa linguagem não é nem acessível e nem compreensível para os parceiros 
empresariais e para a comunidade de um modo geral. É preciso que os pesquisadores 
traduzam as informações científicas dos artigos em potencial de pesquisa para solução de 
demandas concretas do entorno. Isto poderia ser feito a partir da da organização de eventos, 
chamando a comunidade para mais perto dos espaços de pesquisa, da participação em 
exposições ou ainda da realização de um marketing de nível executivo.  

A área de inovação é responsável pelo registro da propriedade intelectual, incluindo a 
motivação, fomento e processo de submissão de Propriedade Intelectual, bem como pela 
posterior transferência tecnológica deste patrimônio intelectual para a sociedade.  A proteção 
de patentes transforma uma invenção em uma proposta comercial atraente para empresas ou 
investidores. A UTFPR, portanto, pretende melhorar a qualidade de sua propriedade 
intelectual, com aferição e exibição de ideias que ocorrem perto do "chão de fábrica" 
acadêmico. Será feito, também, um esforço de licenciamento de patentes via criação de spin-
off. A área de empreendedorismo, por sua vez, com forte interação com a área de inovação, 
envolve o despertar do empreendedorismo nos estudantes da UTFPR, a motivação, a pré-
incubação, a incubação, a aceleração, os programas de startups e de empresas juniores.  

As políticas de pesquisa e extensão da UTFPR pautarão ações para:  

a. o fortalecimento dos programas institucionais de pesquisa, voltados à participação de 
discentes da graduação, como o programa institucional de iniciação científica e de 
iniciação tecnológica;  

b. o fortalecimento e implementação de programas institucionais de pesquisa voltados a 
grupos de pesquisa e aos seus pesquisadores, como Apoio à Pesquisa Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico, apoio à participação em eventos científicos, missões de 
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cooperações internacionais e apoio à criação e manutenção de laboratórios 
multiusuários;  

c. o fomento de pesquisa institucional em rede, multicâmpus e interdisciplinar, em temas 
estratégicos do Paraná; 

d. o incentivo e suporte à captação de fomento para a pesquisa realizada pelos docentes 
por meio da submissão de projetos a agências de fomento e convênios com empresas; 

e. o incentivo e apoio à agregação de docentes/pesquisadores de alta qualificação 
buscando a criação de núcleos de excelência em áreas prioritárias;  

f. a flexibilização e a agilidade administrativa no processo de negociação e 
desenvolvimento de pesquisas realizadas em parceria com o setor produtivo (privado e 
público);  

g.  a intensificação na relação da UTFPR com sua rede de egressos e com a comunidade 
empresarial, visando o constante desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; 

h. a promoção de eventos na instituição, a participação em exposições regionais, 
trazendo a comunidade, com demandas e oportunidades (pesquisa, estágio, emprego, 
...), para dentro da Universidade; 

i.  o emprego intensivo de mecanismos para proteção da propriedade intelectual 
desenvolvida na instituição; 

j. O fomento ao empreendedorismo e à inovação; e 
k. a consolidação da UTFPR como um Centro de Desenvolvimento e Transferência de 

Tecnologia.   

Neste contexto, objetiva-se com estas ações:  

(I) adequar e ampliar a infraestrutura, principalmente de laboratórios, visando a 
realização de pesquisas de ponta;   

(II) colaborar de forma direta com o desenvolvimento cientifico e tecnológico da 
região e do país; e 

(III) ser um ativo importante do ecossistema regional de inovação, respondendo às 
demandas regionais e  promovendo o desenvolvimento sustentável do território. 

  

8 Políticas de Gestão  
 

A gestão administrativa e acadêmica em uma Universidade com estrutura 
multicâmpus deve buscar, no seu planejamento e no cotidiano institucional, a coexistência 
entre a integração e a autonomia. Na UTFPR, a integração tem ocorrido pela busca contínua da 
construção de políticas comuns, por meio da definição de políticas e diretrizes institucionais 
nas áreas de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e gestão administrativo-financeira. 
Para isso, a Universidade vem consolidando um modelo sistêmico de organograma no qual a 
gestão institucional, seja ela administrativa e/ou acadêmica, atua sob forma matricial no 
gerenciamento desta estrutura multicâmpus. Para o funcionamento desta organização, o 
orçamento é descentralizado, conforme os parâmetros qualitativos e quantitativos, 
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oportunizando por delegação na gestão uma significativa e necessária autonomia de cada 
câmpus.  

Porém, de acordo com depoimentos da comunidade nos encontros do PPI, parece que 
o sistema matricial de gerenciamento não está sendo satisfatória para todos os câmpus. 
Observa-se, por exemplo, que nos câmpus menores, com menos servidores, quase 30% dos 
docentes acabam desempenhando funções administrativas, uma atividade meio, em 
detrimento de atividades fim, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, teria que 
ser pensada, buscada, uma estrutura mais enxuta nos câmpus (regionalização da gestão, 
Centros de Serviços Compartilhados, ...).  

Pensando agora para construir o futuro da UTFPR, desejado solidariamente, reforçado 
neste PPI, a UTFPR está atenta à necessidade de fazer uso da tecnologia para trazer inovação e 
eficiência em seus processos de negócio. Haja vista a extensão e a abrangência da instituição, 
constitui-se em um desafio o alinhamento dos resultados ao seu plano estratégico. A condução 
eficiente de processos, de forma padronizada, organizada, dirigida por metas e objetivos, 
promove uma gestão mais eficiente e moderna, que apresenta resultados de forma 
transparente. A cultura organizacional dirigida por processos de negócio direciona para os 
resultados, influenciando diretamente nas entregas da cadeia de valor ao repensar processos 
isolados, com rupturas nas áreas funcionais, de forma transversal, com foco no resultado e na 
entrega final.  

Nesse sentido, a transformação digital, relacionada ao uso de tecnologias de 
informação e comunicação para melhorar qualquer ação, impulsionada pela democratização 
da internet, cada vez mais exigida em todos os setores da sociedade, oportuniza a Gestão por 
Processos como meio para impulsionar a entrega de melhores resultados à sociedade, além de 
propiciar visão integrada e padronizada dos processos no apoio às decisões estratégicas, 
aperfeiçoando os níveis de governança da instituição. A Gestão por Processos permite a 
otimização dos recursos, agregando valor às entregas e melhorando o desempenho da 
instituição.  

Nesse modelo de gestão, a execução do processo passa a ser o propósito principal, 
estabelecendo papéis e responsabilidades e mudando o paradigma de uma visão funcional 
(departamentalizada) para a visão integral do início até a entrega do resultado (ponta-a-
ponta). A mudança da cultura organizacional ocorre quando as pessoas passam a entender seu 
papel e atuar nas atividades desempenhadas de forma comprometida, participando de forma 
mais ativa e mensurável no desempenho da gestão institucional. Todos participam e 
colaboram sistematicamente para o atingimento dos objetivos estratégicos, de forma 
transparente, como elos da corrente que impulsiona a instituição para o futuro. 

Um fenômeno que se observa, em todas as partes do planeta, é que os mundos do 
trabalho e do estudo estão mudando constantemente e estão cada vez menos dependentes 
do tempo e do lugar. No caso das universidades, há uma tendência de que os estudantes 
venham a trabalhar mais à distância, em um ambiente de aprendizagem digital, conectados 
com a universidade como um local físico. Isto é um desafio para a organização didático-
pedagógica da instituição, mas, talvez ainda maior para a gestão institucional. Essa tendência 
pede respostas efetivas das universidades como, por exemplo, oferecer gestão mais flexível, 
uma melhor capacidade e organização do espaço de ensino, áreas de estudo especiais e 
instalações auxiliares e uma infraestrutura de tecnologia e informação (TI) ágil e robusta. 
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Na competição atual das universidades por estudantes, em níveis regionais, nacionais 
e internacionais, e no esforço de reter os estudantes na instituição até o final da sua formação, 
a gestão universitária tem também como desafio a oferta de um ambiente universitário 
atraente e flexível para se trabalhar, estudar, pesquisar, fazer negócios, realizar atividades 
esportivas, culturais e de lazer. Isto, por sua vez, demanda da gestão um bom controle, talento 
humano, infraestrutura de TI, gerenciamento de informações e serviços auxiliares. 

Outro aspecto que pede uma modernização e flexibilização da gestão diz respeito aos 
mecanismos e procedimentos que governam a interação e a cooperação da UTFPR com a 
sociedade, em especial com o setor privado. A relação com o mundo do trabalho, com o setor 
produtivo, é pré-requisito para o cumprimento da missão de uma Universidade Tecnológica, 
que existe, conforme observado anteriormente, para que o ensino e a pesquisa ofereçam 
soluções inspiradas em tecnologia para os desafios da vida real. Neste sentido, esta relação 
com o mundo real deve ser fomentada e facilitada. Um fato recente, que pode impulsionar a 
relação universidade-empresa nos próximos anos, são as novidades trazidas pelo Decreto nº 
9.283/2018, que regulamenta o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 
13.243/2016), a partir da Lei nº 10.973/2004 e da Emenda Constitucional no. 85/2015. O Novo 
Marco Legal visa justamente criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e 
inovação nas universidades, institutos públicos e empresas. A UTFPR e sua Fundação de Apoio 
devem fazer um esforço especial no sentido de usar o marco regulatório brasileiro a favor da 
relação com o setor produtivo, governos e outras organizações da sociedade. Esse esforço se 
concretiza na valorização, no aperfeiçoamento, na flexibilização e na agilidade das tratativas e 
procedimentos envolvidos em todas as fases do processo. 

 

9 Responsabilidade Social da Instituição  
 

Toda Universidade deve ser pensada, e assim agir, como um espaço privilegiado de 
formação humana, de reflexão crítica e de produção, acumulação e socialização de 
conhecimentos que almejem à construção da cidadania, à autonomia, ao livre arbítrio e à 
dignidade humana. Assim, a educação superior deve ser considerada como patrimônio 
público, na medida em que exerce funções de caráter político, ético e humano, que, em muito, 
ultrapassam a mera função instrumental de capacitação técnica e treinamento de profissionais 
para o mercado de trabalho. Essa função pública é a essência da Universidade na 
responsabilidade social.  

Neste contexto, a UTFPR, ao longo de sua trajetória histórica, tem buscado responder 
às necessidades sociais por meio do ensino de qualidade e da pesquisa comprometida, bem 
como da concepção e desenvolvimento de projetos que visam contribuir para a melhoria da 
sociedade. Adicionalmente, a Instituição deve buscar maior diversidade nas atividades de 
interação com a comunidade por intermédio de ações que possibilitem a construção de uma 
sociedade mais justa e solidária, comprometida com o contexto sociocultural em que está 
inserida. Tendo clareza que uma Instituição não deve se fechar em si mesma, a UTFPR está 
comprometida com o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do seu entorno e deve 
permanentemente estar capacitada para fazer continuamente uma leitura, permanentemente 
atualizada, do ambiente externo para alimentar seus processos educacionais e de produção 
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acadêmica, assim como dar respostas adequadas aos anseios, expectativas e demandas da 
comunidade onde está inserida.  

Dentre as atividades existentes, destacam-se as de pesquisa e extensão que, além de 
permitirem a materialização da funcionalidade social do conhecimento, também geram 
notável qualificação interna. O professor/pesquisador/extensionista desempenha melhor e 
com mais dinamismo a docência, e exerce papel preponderante no desenvolvimento cientifico 
e tecnológico, quer pela orientação de pesquisas, quer pela atuação em empresas, em 
institutos especializados ou em grupos de pesquisa. O contato do pesquisador com os 
problemas reais da sociedade e com pesquisadores de outras universidades nacionais ou 
estrangeiras estimulam-no a buscar sempre maior preparo em sua área de atuação, como 
condição para responder aos desafios que lhe são postos.  

Além da pesquisa e da extensão, outros mecanismos de interação com a comunidade 
também devem ser postos em ação, como: programas de educação continuada; programas 
para dinamização da cultura e difusão do esporte e lazer; programas de desenvolvimento 
social e comunitário; transferência de conhecimento, sustentabilidade ambiental, apoio ao 
desenvolvimento de habitats de inovação, entre outros. Nesse sentido, a UTFPR atende os 
pressupostos do Plano Nacional de Extensão, com foco nos oito eixos temáticos (comunicação, 
cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho), 
visando assegurar que a UTFPR estreite sua relação com a sociedade, enquanto instituição 
pública, buscando a superação das atuais condições de desigualdade e exclusão, em 
consonância às políticas públicas. Por fim, a Extensão Universitária, que atua em suas oito 
frentes (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 
Tecnologia e Produção, Trabalho), é responsável por diversas categorias de atividades de 
interação bidirecional com a Sociedade: Extensão Tecnológica, Extensão Social, 
Sustentabilidade, Atividades Culturais, Ações Governamentais de Desenvolvimento e 
Cidadania, caracterizando uma importante vertente de inserção da UTFPR no ecossistema 
comunitário. A extensão universitária pode incluir como foco o diálogo com comunidades 
tradicionais e com os saberes por elas desenvolvidos.  

Cabe ressaltar, também, que a UTFPR, em articulação com o poder público e a 
iniciativa privada, busca catalisar a formação de pré-incubadoras, incubadoras e parques 
tecnológicos, que são mecanismos que favorecem a produção e transferência de tecnologia e 
permitem também alojar, no local ou na região, empreendimentos de geração de emprego e 
renda, com alto valor agregado. Inclusive, há o caso da Incubadora de Economia Solidária que 
almeja fomentar o desenvolvimento e a transferências de tecnologias sociais. Para que todas 
essas ações sejam possíveis, e tendo em vista o princípio do trabalho em rede, interno e 
externo, investir-se-á permanentemente no fortalecimento das relações interinstitucionais, 
traduzindo-as em acordos de cooperação com instituições que tenham objetivos comuns e 
que se complementem em suas ações, aproximando culturas diversas para produzir ações 
cooperativas, tais como pesquisa colaborativa, apoio tecnológico, intercâmbio profissional, 
ações de socialização do conhecimento, entre outros. 

Olhando a responsabilidade social na perspectiva do atendimento às pessoas com 
necessidades educacionais especiais ou com mobilidade reduzida, a UTFPR, em todos os seus 
câmpus, desenvolve ações relativas à inclusão de pessoas com deficiência. Cada câmpus possui 
um Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), que 
tem como objetivos complementares implementar ações de inclusão de pessoas com 
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deficiência, nos seus cursos de graduação e pós-graduação, focadas nos aspectos técnicos, 
didático-pedagógicos, adequações, quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais e 
educacionais, bem como as especificidades e peculiaridades de cada deficiência e 
superdotação. No âmbito da pesquisa e transferência, a UTFPR tem potencial também de 
desenvolver tecnologias que garantam cidadania e dignidade às pessoas com deficiência, 
contribuindo com a inserção dessas pessoas no mundo do trabalho.  

 

10 Metodologia de construção do PPI 
 
 O processo metodológico de construção do PPI, coordenado pelo Prof. Eden Januário 
Netto, a convite do Magnífico Reitor Prof. Dr. Luiz Alberto Pilatti, com a participação do Prof. 
Décio Estevão do Nascimento, envolveu as seguintes etapas e procedimentos: 
 
Etapa 1: Pesquisa documental inicial relacionada a universidades de tecnologia, discussão e 
definição do processo global do PPI. 
Período: 01/09/2017 a 13/12/2017 
 
Etapa 2: Pesquisa documental e visitas a Universidades Tecnológicas Europeias 
Período: 14/12/2017 a 10/06/2018 
Universidades visitadas: Escola Politécnica Federal de Zurich (ETH - Suiça), Instituto Real de 
Tecnologia (KTH – Suécia), Instituto de Tecnologia de Limerick (LIT – Irlanda), Universidade de 
Twente (Holanda), Universidade Técnica de Dresden (TU Dresden – Alemanha) e Universidade 
Técnica de Berlin (TU Berlin – Alemanha). 
 
Etapa 3: Pesquisa documental e visitas a Universidades Tecnológicas da América do Sul 
Período: 20/08 a 25/08/2018 
Universidades visitadas: Universidade Nacional de Engenharia (UNI - Peru), Escola Politécnica 
Nacional (EPN – Equador) e Universidade de Santiago do Chile (USACH – Chile) 
 
Etapa 4: Sistematização de informações e elaboração dos conteúdos a serem compartilhados e 
discutidos nos encontros nos câmpus. 
Período: 27/08 a 09/09/2018 
 
Etapa 5: Encontros com servidores e estudantes nos 13 câmpus e Reitoria (Tabela 1) 
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Tabela 1 – Dados dos encontros com servidores e estudantes da UTFPR 

Câmpus Período Encontros Servidores Estudantes 
Santa Helena 10 e 11 de setembro/2018 3 32 3 
Toledo 12 e 13 de setembro/2018 4 54 4 
Francisco Beltrão 18 e 19 de setembro/2018 4 29 0 
Dois Vizinhos 20 e 21 de setembro/2018 5 91 0 
Cornélio Procópio 23 a 26 de setembro/2018 10 65 11 
Guarapuava 01 de outubro/2018 4 31 4 
Medianeira 16 a 18 de outubro/2018 12 134 62 
Apucarana 21 e 22 de outubro/2018 6 114 4 
Pato Branco 29 a 31 de outubro/2018 8 285 161 
Campo Mourão 12 a 14 de novembro/2018 4 176 5 
Londrina 19 e 20 de novembro/2018 6 166 1 
Ponta Grossa 21 a 23 de novembro/2018  5 223 0 
Curitiba 03 a 06 de dezembro/2018 4 43 1 
Reitoria 07 de dezembro/2018  2 49 0 

Totais  77 1492 256 
       Fonte: PPI (2018) 
 
 Conforme Tabela 1, foram realizados 77 encontros, no período de 10/09/2018 a 
07/12/2018, envolvendo 1.492 servidores e 256 estudantes. Em relação às estratégias de 
organização dos encontros, com duas semanas de antecedência, os facilitadores do PPI se 
colocavam à disposição dos câmpus para realização de até cinco encontros por dia. Cada 
câmpus ficava responsável pela definição do processo. Alguns câmpus utilizaram o artifício do 
convite e outros fizeram por convocação. Os facilitadores do PPI realizaram um deslocamento 
total de 8.500 km para o desenvolvimento das atividades nos 13 câmpus. 
 
Etapa 6: Tabulação e Tratamento dos dados 
 
 Os encontros com servidores e estudantes, com duração mínima de 120 minutos, 
sendo 80 minutos de apresentação que foram divididas igualmente em duas partes. Na 
primeira era apresentado um resgate histórico da instituição, contextualizando os fatos, e na 
segunda parte eram compartilhados os principais resultados dos estudos feitos junto a 
Universidades Tecnológicas Europeias e Sul americanas, por meio de pesquisa documental e 
de visitas. Após as apresentações, os presentes se manifestavam sobre o PPI e as informações 
trazidas pelos dois facilitadores (tempo médio de 40 minutos). Neste sentido, dá para afirmar 
que o processo permitiu 51 horas (40 min x 77 encontros) de discussão com a comunidade 
acadêmica. As manifestações vinham em forma de comentários, críticas, reflexões ou 
sugestões. Ocorreram 890 manifestações, praticamente todas foram anotadas em um Note. 
 Do Note as informações, separadas por câmpus, foram digitadas em uma planilha 
Excel e submetidas ao Software NVivo para análise de conteúdo. Os assuntos das partes do PPI 
(sessões 3 a 9 do PPI) foram definidas como categorias (nós) e cada uma das 890 linhas de 
manifestações foi associada ao respectivo assunto do PPI. As manifestações agrupadas por 
tema serviram de base para a elaboração deste documento. A nuvem de palavra da Figura 5 
mostra, por exemplo, as 50 palavras (temas de interesse) mais frequentes nas manifestações 
dos servidores e estudantes. 
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Figura 5 - Nuvem de palavra do conteúdo das falas nos encontros 

 
Fonte: PPI (2018),  usando software NVivo 

Percebe-se a importância do tema “alunos”, principalmente no contexto da 
problemática da competição entre universidades em busca dos mesmos, em um cenário onde 
se percebe quase mais vagas no ensino superior (públicas, privadas e cursos EaD) que o 
número de potenciais candidatos (concluintes do ensino médio). Nota-se também a 
recorrência do tema “empresas”, onde se reafirma a importância da relação com elas, para 
uma Universidade Tecnológica, ao mesmo tempo em que é levantado o problema da 
“burocracia” que não facilita a relação. Sobressai também o tema do uso de metodologias 
ativas de aprendizagem e junto a necessidade e a importância da capacitação do docente para 
isto, sabendo que ele não foi formado por meio delas. Aparece com grande frequência a 
validação da importância da experiência do professor na indústria (anterior, simultânea ou 
estágios nas empresas). Esse fato foi ressaltado tanto por servidores como por alunos. O tema 
cursos aparece principalmente nos contextos da relação com as demandas regionais, na 
atratividade, na evasão, no desencontro de alguns (engenharias, outros bacharelados, 
licenciaturas) com as características da educação tecnológica. Outros temas que apareceram 
frequentemente foi a questão da internacionalização, o empreendedorismo, a extensão, a 
inserção maior de humanidades em cursos da área tecnológica, a questão do papel do câmpus 
no desenvolvimento sustentável da região, na solução de desafios da sociedade, o diferencial 
da Tecnológica como desafio e estratégia e a problemática da autonomia do estudante 
(importante mas não necessariamente alinhada com as condições e cultura dos próprios 
estudantes). Outras inferências são possíveis e foram feitas a partir da nuvem de palavras. Elas 
se encontram distribuídas nas diferentes partes do documento do PPI. 

 


