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Missão
A UTFPR tem como missão promover a educação de excelência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, interagindo 

de forma ética e produtiva com a comunidade para o desenvolvimento social e tecnológico.

Visão
Tem como visão ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área tecnológica.

Valores
A UTFPR defende e dissemina em seu meio valores centrados:

 na ÉTICA: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade;

 no DESENVOLVIMENTO HUMANO: formar o cidadão integrado ao contexto social;

 na INTEGRAÇÃO SOCIAL: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento social e tecnológico;

 na INOVAÇÃO: efetuar a mudança através da postura empreendedora;

 na QUALIDADE e EXCELÊNCIA: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos para a satisfação da sociedade.
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Objetivos
I. ministrar em nível de educação superior:

a) cursos de Graduação e Pós-Graduação, visando à formação de profissionais para as diferentes áreas da educação 

tecnológica; e 

b)  cursos de Licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de pro-

fessores e especialistas para as disciplinas nos vários níveis e modalidades de ensino, de acordo com as demandas de 

âmbito local e regional;

II. ministrar cursos técnicos prioritariamente integrados ao ensino médio, visando à formação de cidadãos tecnicamente  

capacitados, verificadas as demandas de âmbito local e regional;

III. oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especializa-

ção e a atualização de profissionais, em todos os níveis de ensino, nas áreas da educação tecnológica;

IV. realizar pesquisas, estimulando atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade, promovendo desenvol-

vimento tecnológico, social, econômico, cultural, político, ambiental; e

V. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação tecnológica, em articulação 

com o setor produtivo e os segmentos sociais.
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Introdução
Este material foi feito para dar mais transparência e prestar contas à sociedade das principais ações desenvolvidas 

pela UTFPR no ano de 2017. Os dados deste material fazem parte do Relatório de Gestão 2017 da UTFPR, aprovado 

pelo Conselho Universitário (Couni) no dia 22 de março de 2018. A versão completa do Relatório está disponível no portal 

da UTFPR, no endereço www.utfpr.edu.br, para todos que desejarem obter informações mais detalhadas sobre a Instituição.
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Principais ações realizadas no ano de 2017
Durante o ano de 2017, diversas ações foram realizadas para melhorar o trabalho interno da instituição e a sua contribuição 

na oferta de inovação do ensino público de qualidade.

Uma das principais mudanças foi o lançamento do Novo Portal da UTFPR com novo design e interface ao usuário. A plata-

forma escolhida para o desenvolvimento da página foi o Portal Institucional Padrão, do Poder Executivo Federal. O Portal 

já é concebido de maneira flexível para se adaptar a diferentes tamanhos de tela e variedade de dispositivos, mantendo a 

gestão do conteúdo organizada e eficaz.

Outra mudança foi a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), ferramenta que faz parte do Processo Eletrôni-

co Nacional (PEN) e permite produzir, editar, assinar e tramitar processos e documentos no âmbito da UTFPR.

Também, em 2017, foi revisado o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período 2018-2022. O documento 

disciplina o processo de avaliação institucional e identifica a Universidade no que diz respeito à filosofia de trabalho, à missão 

a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadê-

micas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.

Na graduação, o ano foi marcado pela oferta de três novos cursos de graduação na modalidade presencial: Engenharia 

Elétrica, Ciências Biológicas e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia no Câmpus Ponta Grossa. 

Dentre outros avanços, destacam-se: aumento da oferta de Programas de Pós-Graduação que já se encontram em 11 dos 13 

câmpus da UTFPR; realização de fóruns de coordenadores de curso e de áreas específicas vinculadas à graduação; publica-

ção da versão bilíngue (português/inglês) da Revista Tecnológica ; e revisão das diretrizes curriculares dos cursos ofertados, 

tendo em vista o processo de internacionalização, cada vez mais frequente na UTFPR.
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Ensino Técnico
A UTFPR ainda oferta alguns cursos técnicos integrados 

de nível médio. Para concorrer a uma vaga, os candida-

tos devem participar do Exame de Seleção, realizado duas 

vezes ao ano.

Técnico Integrado de Nível Médio

738 alunos em 2017

* Dados referentes a 2017 e incluem cursos que não são mais ofertados, 

mas possuem turmas em andamento.

Graduação
Para concorrer a uma vaga nos cursos de graduação (tec-

nologia, bacharelado e licenciatura) da UTFPR, o candidato 

deverá participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 

organizado pelo Ministério da Educação (MEC) duas vezes 

ao ano. O Sisu classifica os estudantes de acordo com a 

nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

As informações sobre o Sisu estão em:

enem.inep.gov.br | sisu.mec.gov.br

Graduação: Tecnologias, Bacharelados e Licenciaturas

128 cursos / 28.993 alunos em 2017

Pós-Graduação
A seleção para os programas de Pós-Graduação é fei-

ta por meio de editais públicos, com datas e formas que 

variam de acordo com cada curso. As especializações 

podem abrir inscrições durante o ano. Já os mestrados 

e doutorados costumam fazê-las no 2º semestre. O pro-

cesso consiste em prova escrita, análise de currículo, de 

projeto de pesquisa e entrevista.

Pós-Graduação Especializações

62 cursos / 3.780 alunos

Mestrado

52 cursos / 2.571 alunos

Doutorado

8 cursos / 486 alunos

Formas de Ingresso
Candidatos que pretendem estudar na UTFPR podem participar dos processos seletivos ofertados pela instituição em 

algumas modalidades de ensino:
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Transferência e Aproveitamento
Para cursos Técnicos e de Graduação, os editais de transfe-

rência de aproveitamento de cursos são lançados um mês 

após o início das aulas. O candidato deve estar matriculado 

ou com a matrícula trancada em uma instituição de ensino 

brasileira ou ser egresso de um curso de nível equivalente.

33.997
Alunos Matriculados em todas

as modalidades de ensino

Política Afirmativa
Entre as vagas ofertadas, 50% são reservadas para cotis-

tas oriundos de escolas públicas. Entre essas vagas, 50% 

são para candidatos oriundos de famílias com renda igual 

ou inferior a 1,5 salários-mínimos per capita e os outros 

50% para candidatos oriundos de famílias independente 

de renda, ambos divididos entre os autodeclarados PPI 

(Pretos, Pardos e Indígenas) e os que não se enquadram 

no grupo PPI. Em 2016, a Lei passou a incluir a reserva de 

vagas para pessoas com deficiência.
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1 - Ensino
No ano de 2017, a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (Prograd) deu início ao processo de reestruturação dos 

cursos da UTFPR para melhorar os índices de evasão, retenção e conclusão dos cursos. 

Foram aprovados ajustes e/ou atualizações na regulamentação do estágio curricular supervisionado dos cursos de Formação 

Inicial em nível superior; alteradas as diretrizes curriculares dos cursos de graduação; regulamentada a criação e a oferta de 

disciplinas na modalidade semipresencial e na modalidade não presencial; a normatização para antecipação, substituição e 

reposição de aulas presenciais dos cursos de educação profissional técnico de nível médio e graduação da UTFPR. 

Com relação ao processo de seleção para os cursos de graduação da UTFPR, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 

pelo segundo ano consecutivo, a quantidade de candidatos inscritos vem decrescendo. Em 2015 e 2016, havia 194.027 e 

154.376 candidatos inscritos para a graduação, respectivamente. Em 2017, o número baixou para 152.355, ou seja, de 2015 

até o momento, ocorreu um decréscimo aproximado de 21,5% na procura pelos cursos da Instituição. 

Já o preenchimento das vagas chegou a 98,63% das vagas ofertadas, sendo 8.804 ingressantes nas 8.926 vagas ofertadas. 

O índice de conclusão anual de 2017 aumentou 2,59 pontos percentuais, subindo de 34,59 %, em 2016, para 37,18 %, em 2017.

Houve ainda a oferta de novos cursos de graduação na modalidade presencial: Engenharia Elétrica e Ciências Biológicas no 

Câmpus Ponta Grossa. Os dois cursos tiveram início no segundo semestre. Além disso, houve o início do curso de Engenharia 

de Bioprocessos e Biotecnologia do Câmpus Ponta Grossa, aprovado em 2016, mas com sua implantação no ano seguinte 

devido a extinção do curso superior de Tecnologia em Alimentos.

98,63%
das vagas preenchidas

Evasão de

13,7%
em 2016, sendo 0,5 ponto

percentual inferior

a taxa de 2015

(para fechar a taxa de 2017,

necessita-se de dados

do 1º semestre de 2018)

1.267 vagas
Transferência e aproveitamento

de curso

550
inscritos

152.355
Candidatos inscritos Sisu

Conclusão dos cursos

37,18%
(2,59 pontos percentuais

a mais que em 2016)

4.008
Diplomas conferidos

3.652
Diplomas registrados
(1.031 diplomas registrados

a mais que no ano anterior)

8.926
Vagas

Bacharelado e Licenciatura

7.436
Tecnologia

1.330
Técnico integrado

160



Relatório de Gestão 2018

13

98,63%
das vagas preenchidas

Evasão de

13,7%
em 2016, sendo 0,5 ponto

percentual inferior

a taxa de 2015

(para fechar a taxa de 2017,

necessita-se de dados

do 1º semestre de 2018)

1.267 vagas
Transferência e aproveitamento

de curso

550
inscritos

152.355
Candidatos inscritos Sisu

Conclusão dos cursos

37,18%
(2,59 pontos percentuais

a mais que em 2016)

4.008
Diplomas conferidos

3.652
Diplomas registrados
(1.031 diplomas registrados

a mais que no ano anterior)

8.926
Vagas

Bacharelado e Licenciatura

7.436
Tecnologia

1.330
Técnico integrado

160



Relatório de Gestão 2018

14

2 - Assistência Estudantil
O auxílio estudantil tem a finalidade de apoiar o aluno para seu desenvolvimento acadêmico e sua permanência na Instituição, 

buscando reduzir os índices de evasão decorrentes de dificuldades de ordem socioeconômica. Há quatro modalidades: auxílio 

alimentação, auxílio básico, auxílio moradia e auxílio instalação. O primeiro é concedido na forma de crédito para refeição no 

RU da Instituição. O auxílio básico, por sua vez, é concedido na forma de pecúnia e, para os estudantes que moram fora do 

seu domicílio familiar, é ofertado o auxílio moradia. O auxílio instalação é concedido em uma única parcela e destinado exclusi-

vamente ao estudante ingressante, para contribuir com as despesas relacionadas com a instalação do estudante no município 

onde está situado o câmpus da UTFPR.

Em 2017, foi aprovado o novo regulamento do programa de auxílio estudantil. Os alunos são selecionados por meio de editais, 

com os créditos orçamentários do PNAES, do PBP do MEC, do Promisaes e de créditos orçamentários próprios da Univer-

sidade, destinados aos estudantes dos cursos técnicos integrados e de pós-graduação stricto sensu. Os recursos de apoio ao 

Programa de Assistência Estudantil chegaram ao valor de R$ 20.513.727,46.

A UTFPR oferece aos estudantes, de acordo com a disponibilidade no quadro de pessoal do cargo de profissional de saúde em 

cada câmpus, os serviços de atendimento médico, enfermagem e odontológico.

3.339
estudantes contemplados

com bolsas de auxílio estudantil

Auxílio Alimentação RUs
(Restaurantes Universitários)

R$ 200/mês
Auxílio Básico

R$ 300/mês
Auxílio Moradia

(quem mora fora do domicílio familiar)

R$ 400
Auxílio Instalação

(para ingressantes, parcela única)

1.797
Bolsas Permanência com

valor mensal de

R$ 400
paga diretamente ao estudante pelo

Fundo Nacional do Desenvolvimento

da Educação (FNDE)

4.271
atendimentos

médicos

6.497
atendimentos

odontológicos

9.781
atendimentos de

enfermagem

5.087
participaram de

atividades esportivas

2.883
matricularam-se em

cursos de língua

estrangeira
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3 - Qualidade dos cursos

Conceito 5

Engenharia Eletrônica
Câmpus Cornélio Procópio

Engenharia Química
Câmpus Francisco Beltrão 

Tecnologia em Manutenção Industrial
Câmpus Guarapuava

Licenciatura em Química 
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Alimentos
Câmpus Medianeira 

Reconhecimento
de cursos de

Graduação

Durante o ano de 2017,
a UTFPR passou por

12
processos de reconhecimento

de curso

Conceito 4

Tecnologia em Design de Moda
Câmpus Apucarana

Tecnologia em Radiologia
Câmpus Curitiba

Engenharia de Produção
Câmpus Londrina

Tecnologia em Fabricação Mecânica
Licenciatura em Ciências Naturais
Câmpus Ponta Grossa

Tecnologia em Processos Químicos
Câmpus Toledo
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Nota 4

Programas em Engenharia Elétrica
Câmpus Cornélio Procópio

Formação Científica, Educacional e Tecnológica
Câmpus Curitiba

Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza
Câmpus Londrina

Planejamento e Governança Pública
Câmpus Curitiba

Desenvolvimento Regional
Câmpus Pato Branco

Nota 5

Curso de mestrado profissional do
Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Ciência e Tecnologia
Câmpus Ponta Grossa

Cursos de

Pós-Graduação
com ascensão de nota

Seis
programas de Pós-Graduação
tiveram ascensão de nota na
última avaliação quadrienal

da Capes. 
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4 - Bolsas de fomento da Graduação
A UTFPR possui várias modalidades de bolsas de fomento para incentivar o ensino dentro da instituição, tanto para alunos 

quanto para professores. No exercício de 2017, foram distribuídas várias bolsas dentro do Programa de Bolsas de Fomento 

às Ações de Graduação, além da implementação de editais de apoio que fomentaram a inovação, a interdisciplinaridade e a 

internacionalização dos cursos.

Para gerar um espaço de gestão mais participativa com discussão, fomento, desenvolvimento de estratégias e inovação, teve 

início em 2017 a realização de Fórum dos Coordenadores de áreas

R$ 1.872.244,00
valor total distribuído

Desenvolvimento de TCC

R$ 150.000,00

Bolsas de Monitoria

R$ 1.000.000,00

Grupos Pibid e Seminário

de Licenciatura

R$ 29.400,00

Atividades dos Grupos Pet

R$ 41.300,00*
Programas de Dupla Diplomação

R$ 357.544,00

Projetos Interdisciplinares

R$ 84.000,00

Inovação e Internacionalização do Ensino

R$ 210.000,00
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5 - Pós-Graduação
A UTFPR conta atualmente com 48 Programas de Pós-Graduação stricto sensu próprios, com 53 cursos de mestrado acadê-

mico, mestrado profissional, e doutorado. Além destes, a universidade participa de cinco programas de mestrado profissional 

em rede (Matemática/PROFMAT, Ensino de Física/PROFIS, Química/PROFQUI, Administração Pública/PROFIAP e Regula-

mentação de Recursos Hídricos/PROFÁGUA) e um doutorado em associação com a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Também estão em andamento 18 propostas de novos programas de Pós-Graduação (PPG) para serem avaliadas no primeiro 

semestre de 2018. Os novos programas compreendem câmpus que ainda não possuem oferta de cursos stricto sensu como 

Apucarana e Santa Helena.

O número de docentes vinculados aos programas de mestrado e de doutorado acadêmico e profissional aumentou, chegando 

a 48,24% do total do quadro efetivo da instituição. 

Com relação aos alunos, são 3057 matriculados nos programas durante todo o ano de 2017. Com este total e os 834 docentes 

cadastrados como orientadores, chegamos ao índice médio de 3,67 orientandos para cada docente atualmente credenciado 

nos programas da Instituição, taxa muito próxima à média nacional que foi de 3,6 orientações por docente-orientador.   

O número de cursos de especialização ofertados pela UTFPR também aumentou de 40 para 62 e o número de estudantes 

matriculados sofreu acréscimo de 3.684 para 3.780 em 2017.

Os cursos de mestrado dos programas e dos polos sediados na UTFPR em Rede Nacional tiveram disponíveis 448 bolsas, 

sendo 331 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (294 dos PPGs da UTFPR e 37 dos PPGs 

em Rede Nacional), 11 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 106 de outras fontes, em 

2017. O significativo crescimento do número de bolsas de outras fontes inclui as distribuídas com recursos da UTFPR e, princi-

palmente, em parceria com outros órgãos públicos ou com instituições privadas, como Copel, Petrobrás, Repsol, entre outras. 

Nos cursos de doutorado, foram disponibilizadas 119 bolsas, atendendo 24,5% dos alunos.  

Em 2017, os sete cursos de doutorado com mais de quatro anos produziram 58 teses (oito a mais que no ano anterior) e, nos 

cursos de mestrado, foram 587 dissertações (em 2016 foram 440). O crescimento, principalmente no mestrado, se deve à 

abertura de novos cursos nos últimos anos.

Se levarmos em conta o número de artigos, em periódicos, o indice subiu de 1.542 para 1.653, em congressos nacionais e 

internacionais de 2.934 para 3.084 e, em número de livros e capítulos de livros, de 373 para 384.
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7 cursos de
doutorado 486 alunos

5 mestrados
em rede 283 alunos

46 cursos de
mestrado 2.288 alunos

53*
Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu divididos nos

48
Programas

*Além destes, a universidade participa

de cinco programas de mestrado

profissional em rede.

Cursos de
especialização

Aumento de

55%*
no número de cursos

*aumento de 40 cursos para 62 e

de estudantes de 3.684 para 3.780.

448
Bolsas de mestrado

331* Capes

11 CNPq

106 outras fontes

119     
Bolsas de doutorado

96 Capes

1 CNPq

22 outras fontes.

Aumento no número de

professores
entre 2016 e 2017

85
mestrados

em rede

725
mestrados e

douotorados

865
mestrados e

douotorados

112
mestrados

em rede

Stricto Sensu
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7 cursos de
doutorado 486 alunos

5 mestrados
em rede 283 alunos

46 cursos de
mestrado 2.288 alunos
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Programas

*Além destes, a universidade participa

de cinco programas de mestrado

profissional em rede.

Cursos de
especialização

Aumento de

55%*
no número de cursos

*aumento de 40 cursos para 62 e

de estudantes de 3.684 para 3.780.

448
Bolsas de mestrado

331* Capes

11 CNPq

106 outras fontes

119     
Bolsas de doutorado

96 Capes

1 CNPq

22 outras fontes.

Aumento no número de

professores
entre 2016 e 2017

85
mestrados
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725
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865
mestrados e

douotorados

112
mestrados

em rede

6 - Recursos da Pós-Graduação
A UTFPR possui várias modalidades de bolsas e recursos de fomento para incentivar o ensino de pós-graduação na instituição, 

tanto para alunos quanto para professores. 

No exercício de 2017, foram distribuídas várias bolsas de produtividade do CNPq, Ações de Apoio à Pesquisa, captação de 

recursos junto às agências de fomento, projetos junto ao CNPq por câmpus, programa de apoio à pesquisa científica e desen-

volvimento tecnológico, apoio à participação em eventos científicos, tradução e revisão de artigos científicos, apoio à manu-

tenção de laboratórios multiusuários, programa de Bolsas Fundação Araucária & Renault do Brasil, Programas Institucionais 

de Interação entre Ensino de Pós-Graduação e Ensino de Graduação, Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), 

Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), Programa de Apoio a Ações Afir-

mativas para Inclusão Social em Atividades de Pesquisa e Programa de Bolsas de Iniciação Científica para Alunos do Ensino 

Técnico e Médio.
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90
Bolsas de produtividade

do CNPq

70* bolsas PQ

*eram 57 em 2016

20 bolsas DT

Fundação Araucária:

Bolsas do PIBITI
por fonte de fomento

43 CNPq 

29 Fundação Araucária

21 UTFPR  

Programa de Bolsas Fundação Araucária
& Renault do Brasil

R$ 494.400,00
Bolsas de graduação, de mestrado e de doutorado

Bolsas do PIBIC
por fonte de fomento

82 CNPq 

116 Fundação Araucária

72 UTFPR

100
Bolsas do
PIBIC-JR/CNPQ

434
Grupos de Pesquisa

R$ 2.160.400,00
captados pela PROPPG

R$ 1.891.784,04
projetos individuais

Apoio à Participação em Eventos com Recursos da

Fundação Araucária utiliza verbas captadas da

Fundação Araucária até o valor limite de

R$ 220.000,00
de acordo com o repasse daquela à Funtef-PR

R$ 4.052.184,04
captados pela UTFPR
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7 - Extensão e Inovação
Um dos desafios desta área, em 2017, foi administrar questões de contingenciamento e prazo de aplicação de recursos. Mes-

mo com essa dificuldade, houve um crescimento consistente nas atividades da Agência de Inovação (AGINT) que, através do 

Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM), possibilitou o acesso a programas, eventos e ações de empreendedo-

rismo e inovação e, também, um aumento no Programa de Bolsas para Extensão e para Inovação. Além disso, o Sistema de 

Acompanhamento de Egressos apresentou a sua primeira versão em 2017, integrada ao sistema acadêmico da UTFPR.

O Departamento de Estágios em cada um dos câmpus registrou ainda, até o final de 2017, 12.065 empresas cadastradas no 

Sistema de Estágio da UTFPR, contra 10.560 em 2016. Destas, 5.514 fizeram uso do mesmo ao longo de 2017, para a oferta 

de oportunidades de estágio. 

Com relação à oferta de empregos, houve diminuição, o que demonstra relação com o cenário nacional econômico. O número 

de alunos egressos que reportou estar desempregado cresceu 86,51% (636 em 2017 contra 341 em 2016). 

Apesar das restrições financeiras, o Programa de Bolsas de Extensão e Inovação foi mantido. Foram contemplados 131 proje-

tos para extensão e 26 projetos de Inovação. O valor mensal da bolsa é de R$ 400 e os recursos alocados nesta iniciativa é de 

R$ 752 mil (157 bolsas por 12 meses no valor de R$ 400). 

A Fundação Araucária também abriu dois editais para apoiar projetos em atividades de extensão, contemplando com 57 bol-

sas no Edital Programa de Bolsas de Extensão para Inclusão Social (PIBIS) e 11 bolsas (mesmo número de 2016) no Edital do 

Programa de Bolsas de Extensão (PIBEX). O valor mensal da bolsa da Fundação Araucária também é de R$ 400,00 mensais.  

A exemplo de 2016, os recursos para pagamento das bolsas provêm da Fundação Araucária – Edital de Bolsas de Iniciação 

Científica e Extensão – Modalidade Inclusão Social e PIBEX (68 bolsas) e de recursos próprios da UTFPR (157 bolsas). As bol-

sas com recursos próprios da UTFPR tiveram um aumento de 127 bolsas de 2016 para 157 bolsas em 2017. 

Na inovação, foram 89 pedidos de proteção intelectual, o maior número registrado em um só ano desde que as ações na área 

de propriedade intelectual começaram a ser implantadas na instituição, em 2002. Até hoje, foram realizados 275 pedidos de 

proteção intelectual. Em comparação com 2016, o aumento no número de pedidos foi de 187%. No ano passado, também foi 

concedida a carta patente, referente a PI 0600617-5, cujo invento trata de um medidor de fase de alta resolução, totalizando 

oito patentes de invenção concedidas.

O processo de incubação na UTFPR obteve o resultado de 50 produtos desenvolvidos com 35 empresas participantes.
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Oferta de estágio
em 2016 e 2017 respectivamente

Oferta de emprego
em 2016 e 2017 respectivamente

370
400

82 77

858 Empregados na área

250 Não empregados na área

636 Desempregados

Egressos

381 Fazendo pós-graduação 

939 Situação desconhecida 

420 Visitas técnicas

155 Visitas gerenciais

Cursos de qualificação
profissional de
curta duração

326 cursos

353 docentes envolvidos

79 técnicos administrativos envolvidos

9.309h de carga horária

6.398 alunos

Apoios e Projetos
Tecnológicos

150 apoios

638 clientes atendidos

78 docentes

58 alunos

8 servidores técnico-administrativos
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Atividades de Extensão
em 2016 e 2017

Fomento da Prorec

1.864 Atividades

1.579 Atividades

2017

2016

520.189
Pessoas atendidas

75,88%
a mais

R$ 130.000,00
para atividades artísticas e culturais

10.000,00
para cada câmpus

R$ 78.000,00
Para as ações de extensão

R$ 6.000,00
para cada câmpus

Bolsas de Extensão
e Inovação
R$ 752.000,00
R$ 400 por mês para cada

um dos 131 projetos para extensão

e 26 projetos de Inovação

Programa de Bolsas
de Extensão para
Inclusão Social (PIBIS)
57 bolsas
de R$ 400 cada por mês

Bolsas de Iniciação
Científica e Extensão
68 bolsas* 
da Fundação Araucária

*Modalidade Inclusão Social e PIBEX

157 bolsas
com recursos próprios da UTFPR

Programa de Bolsas
de Extensão (PIBEX)
11 bolsas
de R$ 400 cada por mês
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Projeto Rondon 2017
Operação Rondon Regional

4 equipes da UTFPR
Campo Mourão, Cornélio Procópio,

Londrina e Ponta Grossa

6 docentes

40 estudantes

6.906 pessoas beneficiadas

Suporte financeiro
R$ 2.400,00
para Câmpus Campo Mourão

R$ 3.900,00
para Câmpus Cornélio Procópio

R$ 2.700,00
para Câmpus Londrina

R$ 3.000,00
para Câmpus Ponta Grossa

De 23 de julho
a 5 de agosto

10 municípios
do Norte Pioneiro do Paraná

O Seminário de Extensão
e Inovação (SEI) - 2017

Câmpus Londrina
Local onde foi realizado

R$ 50.000,00
Disponibilizado para a organização do evento

R$ 20.729,00
Disponibilizado para auxílio ao transporte dos

alunos participantes dos demais câmpus 
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35 empreendimentos incubados

foram apoiados: 115 integrantes, sendo 69 sócios

e 46 colaboradores.

Adicionalmente, houve investimento externo por

meio de edital de fomento de

R$ 120.000,00
e as empresas geraram um faturamento bruto no

montante de R$ 3.334.694,06.

40 empresas juniores em atividade*
*maioria associada aos cursos de engenharia

Em comparação com 2016,
o aumento no número de
pedidos em 2017 foi de

187%

163 patentes (2013 a 2017)

112 registros (2013 a 2017)

89
pedidos de proteção
intelectual totalizando

275
pedidos (2013 a 2017)

Hotel Tecnológico
crescimento de

17,19%

64
projetos em 2016

75
projetos em 2017

Bolsas para os projetos
dos Hotéis Tecnológicos

19 projetos, com 19 contemplados em 9 câmpus.

Valor mensal R$ 400,00, totalizando

R$ 91.200,00
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8 - Interinstitucional
A internacionalização é o grande foco da UTFPR e, por isso, possui mais de 117 parceiros interinstitucionais de diversos países 

como: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Colômbia, Cuba, Dinamarca, Espa-

nha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, México, Moçambique, Paraguai, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

Romênia, Suécia, Turquia, Ucrânia.

Essas parcerias permitem a realização de intercâmbio de estudantes para mobilidade simples ou dupla diplomação, intercâm-

bio de professores e pesquisadores, visitas técnicas, eventos e submissão de projetos conjuntos a órgãos de fomento nacionais 

e internacionais. 

Em 2017, foi criado um edital para oferecer subsídios aos docentes que implementassem práticas inovadoras e/ou para pro-

jetos pedagógicos dos cursos de graduação, além de propiciar vivência de internacionalização, com permanência mínima de 

20 dias em uma instituição estrangeira. Neste edital 48 propostas foram submetidas, das quais 14 comtempladas com aporte 

financeiro de R$ 15 mil para cada, na modalidade de bolsa, totalizando um investimento de R$ 210 mil

Além disso, a UTFPR oferta mais de 60 programas de dupla diplomação, os quais possibilitam o afastamento temporário do 

estudante para estudo em instituições estrangeiras conveniadas, seguindo um Plano de Estudos previamente acordado entre 

as coordenações de curso, para então receber dois diplomas, de ambas as instituições. 

Em 2017, 89 alunos de diversos cursos de graduação foram apoiados com ajuda de custo de R$ 4 mil para iniciar seus progra-

mas de dupla diplomação, totalizando um investimento de R$ 357.544,00.

A Instituição recebeu dois alunos de instituições nacionais: um da Universidade Federal de São João del Rey e outro da Uni-

versidade Federal do Pará. Seis alunos foram enviados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à Universidade Federal 

de São Carlos, à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade de Brasília e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

No intercâmbio internacional, foram encaminhados 181 alunos para universidades parceiras no exterior, sendo 105 deles para 

realizar dupla diplomação. Em contrapartida, a UTFPR recebeu 28 alunos estrangeiros (através de programas como o PEC-G 

e de parcerias entre a UTFPR e o Grupo Coimbra).

Programa Engenheiro 3i

Realizado em parceria com a Universidade de Tecnologia de Compiègne (França), o Engenheiro 3i (Indústria, Inovação e Inter-

culturalidade) é um programa complementar à formação regular dos cursos de engenharia, visando um perfil de engenheiro 

global. Tal formação prevê um período de mobilidade internacional de, pelo menos, dois semestres letivos, durante os quais 

serão realizados disciplinas e estágios internacionais (grandes empresas e/ou startups) no Brasil e na França. Em 2017, foram 

selecionados seis alunos do Câmpus Curitiba, de diferentes cursos.
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Nacional
UTFPR recebeu dois
alunos e enviou seis

Internacional
UTFPR recebeu 28 alunos
e enviou 181
(105 de dupla diplomação)

seis alunos selecionados

117
parceiros
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9 - Quadro de Servidores

2.840 Docentes

4.021 servidores

1.182 Técnicos-administrativos

926 Efetivos EBTT*

1.604 Ensino Superior

1 Titular Livre

1.156 Efetivos

26 Lotação Provisória

Substitutos

96 Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT)*

194 Ensino Superior 

9 Visitantes 

9 Lotação Provisória 

Plano de Assistência à Saúde

A UTFPR possui servidores e dependentes inscritos

no plano de assistência saúde.

7.694 usuários inscritos

R$ 27.670.068,31 gasto total

3.596,32 custo médio anual por servidor

Plano odontológico

1.136 usuários
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10 - Estrutura e Orçamento
A UTFPR conta com 13 câmpus implantados em diversas regiões do Paraná nas cidades de: Apucarana, Campo Mourão, Cor-

nélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, San-

ta Helena e Toledo. Todos possuem uma estrutura completa de salas de aula e de trabalho, laboratórios, bibliotecas e auditórios.

Ao todo são 795 salas de aula, mais de 900 laboratórios, 79 auditórios e 14 bibliotecas distribuídos nos câmpus da Universidade.

A área total de terreno da UTFPR é superior a 4 milhões de m2. 

Com relação ao orçamento da Instituição, em 2017, o valor foi de R$ 772.698.195,51 com despesas de pessoal, de 

R$ 152.738.555,39 com custeio e de R$ 27.832.246,59 com investimentos. 

437.670,00 m2

de área construída

795 salas
de aula, com 37.017,19 m2 

907 laboratórios
com 63.450,67 m2 

79 auditórios
compreendendo salas de videoconferência,

teatros, miniauditórios e sala multimeios

14 bibliotecas
com 152.251 títulos e 412.760 exemplares.

Em 2017, foram adquiridos 6.266 novos títulos

e 15.240 exemplares 

4.320.710,98 m2

de área de terreno de toda a UTFPR
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11 - Novo Portal e SEI
Em setembro de 2017, a UTFPR lançou seu novo portal institucional durante as comemorações dos 108 anos de criação. O 

projeto é fruto de uma parceria entre as diretorias de Comunicação (Dircom) e de Tecnologia da Informação (DIRGTI).

A plataforma escolhida para esse desenvolvimento foi o Portal Institucional Padrão, do Poder Executivo Federal. O Portal já é 

concebido de maneira flexível para se adaptar a diferentes tamanhos de tela e variedade de dispositivos, mantendo a gestão 

do conteúdo organizada e eficaz.

Além disso, em 2017, também houve a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), no 31 de julho de 2017. O Sis-

tema foi implementado pela Assessoria de Planejamento de Negócios de Tecnologia da Informação e é uma ferramenta para 

tramitação de processos de forma eletrônica, assinatura digital e criação de documentos nato-digitais.

17.470
processos tramitados pelo SEI
de agosto a dezembro de 2017

48.010
média diária de acessos ao
portal em dias úteis 

com recorde de

77.348
acessos no dia17 de fevereiro de 2017

73.150
documentos gerados
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12 - Publicações e livros
No ano de 2017, foram publicadas duas edições da Revista Tecnológica, sendo a do segundo semestre elaborada em versão 

bilíngue (português/inglês). Desta forma, este material permitirá que as principais ações desenvolvidas nos 13 câmpus sejam 

amplamente divulgadas também no exterior.

A Editora da UTFPR lançou a nova marca EDUTFPR e finalizou o ano com 31 produções, oito obras publicadas, seis originais 

em processo de processo de avaliação e três originais reprovados.

As bibliotecas da Instituição possuem um sistema para acervo digital, constituído pelo conteúdo de bases de dados externas: 

livros, normas técnicas e Portal de Periódicos Capes; e pelo conteúdo que corresponde à produção científica e acadêmica ins-

titucional disponível no Portal de Informação em Acesso Aberto (PIAA), do qual fazem parte o Repositório Institucional (RIUT), 

o Repositório de Outras Coleções Abertas (ROCA), o Portal de Periódicos Científicos (PERI) e o Portal de Eventos Científicos (EVIN).

Revista Tecnológica 5ª Edição                                                                                                      Revista Tecnológica 6ª Edição em versão bilíngue (português/inglês)
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Teaching English to thevisually-impaired: 

a handbook for brazilian teachers 

English for us: students’ audiobook José Maria Santos: entrevistas e embates Gestão da inovação agroindustrial: 

diagnóstico molecular

Olhares sobre o feminino, o sonho e a 

sociedade: reflexões literárias

Repositórios digitais: teoria e prática Literal and methaforical frames in 

Dicken’s little Dorrit

Elementais
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Câmpus Apucarana

Área construída:
9.442,79 m2

6 cursos
de graduação

Desde 2007
Graduação

Tecnologia 
Design de Moda

Bacharelado
Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Química

Engenharia Têxtil

Licenciatura
Química

Programa de Pós-Graduação 
Engenharia Ambiental (Mestrado em conjun-
to com o Câmpus Londrina)
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Câmpus Campo Mourão

Área construída:
22.570,30 m2

8 cursos
de graduação

Desde 1995
Graduação

Técnico Integrado
Informática

Tecnologia 
Alimentos

Bacharelado
Ciência da Computação

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia Eletrônica

Licenciatura
Química

Programa de Pós-Graduação
Ensino de Física em Rede Nacional (Mestrado 
Profissional)

Inovações Tecnológicas (Mestrado Profissional)

Tecnologia de Alimentos (Mestrado em con-
junto com o Câmpus Medianeira)
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Câmpus Cornélio Procópio

Graduação

Tecnologia
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Bacharelado
Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Licenciatura
Matemática

Área construída:
40.201,03 m2

8 cursos
de graduação

Desde 1993
Programa de Pós-Graduação
Bioinformática (Mestrado)

Engenharia Elétrica (Mestrado/Doutorado 
em conjunto com a Universidade Estadual de 
Londrina – UEL)

Engenharia Mecânica (Mestrado)

Ensino de Matemática (Mestrado Profissional 
em parceria com o Câmpus Londrina)

Informática (Mestrado Profissional)

Matemática em Rede Nacional (Mestrado 
Profissional)
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Graduação

Tecnologia
Automação Industrial

Design Gráfico

Radiologia

Sistemas de Telecomunicações

Câmpus Curitiba

Área construída:
83.496,80 m2

26 cursos
de graduação

Desde 1993
Bacharelado
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Comunicação Organizacional

Design

Educação Física

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecatrônica

Química

Sistemas de Informação

Licenciatura
Física

Letras Inglês

Letras Português

Matemática

Química
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Câmpus Curitiba

Programa de Pós-Graduação
Administração (Mestrado)

Administração Pública em Rede Nacional 

(Mestrado Profissional)

Ciência e Tecnologia Ambiental (Mestrado)

Computação Aplicada (Mestrado Profissional)

Educação Física (Mestrado)

Engenharia Biomédica (Mestrado Profissional)

Engenharia Civil (Mestrado/Doutorado)

Engenharia Elétrica e Informática Industrial

(Mestrado/Doutorado)

Engenharia Mecânica e de Materiais

(Mestrado/Doutorado)

Estudos de Linguagens (Mestrado)

Física e Astronomia (Mestrado)

Formação Científica, Educacional e Tecnológica

(Mestrado Profissional)

Matemática em Rede Nacional (Mestrado 
Profissional)

Planejamento e Governança Pública

(Mestrado Profissional)

Química (Mestrado)

Sistemas de Energia (Mestrado Profissional)

Tecnologia (Mestrado/Doutorado)
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Câmpus Dois Vizinhos

Graduação

Bacharelado
Agronomia

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Engenharia de Software

Engenharia Florestal

Zootecnia

Licenciatura
Ciências Biológicas

Área construída:
25.211,85 m2

6 cursos
de graduação

Desde 2003
Programa de Pós-Graduação
Agroecossistemas (Mestrado)

Biotecnologia (Mestrado em parceria com

Câmpus Ponta Grossa)

Zootecnia (Mestrado)
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Câmpus Francisco Beltrão

Graduação

Bacharelado
Engenharia Ambiental

Engenharia de Alimentos

Engenharia Química

Licenciatura 
Informática

Programa de Pós-Graduação
Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia 

Ambiental (Mestrado)

Tecnologia de Alimentos (Mestrado Profis-
sional em conjunto com o Câmpus Londrina)

Área construída:
15.532,35 m2

4 cursos
de graduação

Desde 2008
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Câmpus Guarapuava

Graduação

Tecnologia
Manutenção Industrial

Sistemas para Internet

Bacharelado 
Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Área construída:
19.361,70 m2

4 cursos
de graduação

Desde 2011
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Câmpus Londrina

Graduação

Tecnologia
Alimentos

Bacharelado
Engenharia Ambiental

Engenharia de Materiais

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Licenciatura
Química

Área construída:
32.830,93 m2

7 cursos
de graduação

Desde 2007
Programa de Pós-Graduação
Ciência e Engenharia dos Materiais (Mestrado)

Engenharia Ambiental (Mestrado em conjun-
to com o Câmpus Apucarana)

Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 

Natureza (Mestrado Profissional)

Ensino de Matemática (Mestrado Profissional 
em parceria com Câmpus Cornélio Procópio)

Tecnologia de Alimentos (Mestrado Pro-
fissional em conjunto com o Câmpus Fran-
cisco Beltrão)
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Câmpus Medianeira

Graduação

Tecnologia
Alimentos

Gestão Ambiental

Manutenção Industrial

Bacharelado
Ciência da Computação

Engenharia Ambiental

Engenharia de Alimentos

Engenharia Elétrica

Engenharia de Produção

Licenciatura
Química

Área construída:
34.758,00 m2

9 cursos
de graduação

Desde 1990
Programa de Pós-Graduação
Ensino de Física em Rede Nacional (Mestrado 
Profissional)

Química em Rede Nacional (Mestrado Profis-
sional)

Tecnologia de Alimentos (Mestrado em con-
junto com o Câmpus Campo Mourão)

Tecnologias Ambientais (Mestrado)

Tecnologias Computacionais para o Agronegócio 

(Mestrado)
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Câmpus Pato Branco

Graduação

Tecnologia
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manutenção Industrial

Bacharelado
Administração

Agronomia

Ciências Contábeis

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Química

Licenciatura
Letras Português-Inglês

Matemática

Programa de Pós-Graduação
Agronomia (Mestrado/Doutorado)

Desenvolvimento Regional (Mestrado)

Engenharia Civil (Mestrado)

Engenharia Elétrica (Mestrado)

Engenharia de Produção e Sistemas (Mestrado)

Letras (Mestrado)

Tecnologia de Processos Químicos e Bioquí-

micos (Mestrado)

Matemática em Rede Nacional (Mestrado 
Profissional)

Área construída:
52.705,54 m2

13 cursos
de graduação

Desde 1993
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Câmpus Ponta Grossa

Graduação

Tecnologia
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Automação Industrial 

Fabricação Mecânica 

Bacharelado
Ciência da Computação

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Licenciatura
Ciências Biológicas

Programa de Pós-Graduação
Biotecnologia (Mestrado em parceria com 
Câmpus Dois Vizinhos)

Ciência da Computação (Mestrado)

Engenharia de Produção (Mestrado/Doutorado)

Engenharia Elétrica (Mestrado)

Engenharia Mecânica (Mestrado)

Engenharia Química (Mestrado)

Ensino de Ciência e Tecnologia (Mestrado 
Profissional/Doutorado)

Área construída:
40.997,13 m2

10 cursos
de graduação

Desde 1993
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Câmpus Santa Helena

Graduação

Bacharelado
Agronomia

Ciência da Computação

Licenciatura
Ciências Biológicas

Área construída:
6.666,82 m2

3 cursos
de graduação

Desde 2013
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Câmpus Toledo

Graduação

Tecnologia
Processos Químicos

Sistemas para Internet

Bacharelado
Engenharia Civil

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Engenharia de Computação

Engenharia Eletrônica

Licenciatura
Matemática

Programa de Pós-Graduação
Processos Químicos e Biotecnológicos

(Mestrado)

Área construída:
16.612,30 m2

7 cursos
de graduação

Desde 2007
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Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças
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