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2019
Em 2019, a UTFPR comemorou 110 anos de história. Um longo caminho marcado por 
protagonismo e transformação de vidas, comunidades e problemas reais em soluções.
Confira alguns dos destaques deste ano.

       MAIS ALUNOS EM MOBILIDADE 
INTERNACIONAL
A UTFPR aumentou a participação de 

estudantes em programas de mobilida-

de internacional. Entre 2018 e 2019,

o número de alunos em processo de 

Dupla Diplomação foi de 142 para 203. 

No mesmo período, o índice de discentes 

em Mobilidade foi de 95 para 105 e em 

outros programas de 14 para 21.

RECORDE EM DISPOSITIVOS EMISSORES DE LUZ NA NATURE
Um artigo publicado na revista Nature Photonics�reporta dispositivos emissores de luz�(LED) que 

emitem�no infra-vermelho NIR-II (lmax=1397 nm) com eficiência recorde de 16.98%. Estes 

dispositivos têm aplicações em telecomunicações, acessórios de visão noturna, imagens biomé-

dicas, diagnóstico clínico e nanotermometria. As pesquisas são dos professores do Câmpus 

Curitiba Wilson José da Silva, Fábio Kurt Schneider e Andreia Macedo, além do estudante de 

doutorado,�do CPGEI, Anderson Gavim.

       UTFPR BATE RECORDE NO
SINAPSE DA INOVAÇÃO
A UTFPR foi a instituição com mais 

projetos contemplados pelo Programa 

Sinapse da Inovação. Entre as 100 

propostas aprovadas, 19 tiveram como 

proponentes principais estudantes e 

servidores da UTFPR. Outros 17 proje-

tos homologados foram inscritos por 

egressos da instituição e mais cinco 

contaram com a participação de

ex-alunos, graduandos e docentes.

        BIBLIOTECAS AUTOMATIZADAS
A UTFPR completa o ano com todo o 

Sistema de Bibliotecas funcionando com 

aparelhos de autoatendimento para 

empréstimo e devolução de obras em 

todas as 14 unidades. Atualmente, o 

acervo físico tem mais de 420 mil volu-

mes e plataformas online que possibili-

tam acesso a mais de 8 mil livros digitais, 

17 mil normas técnicas, 45 mil periódi-

cos e 180 mil e-books. Todo o processo 

de busca pode ser feito de maneira 

integrada por meio do BiblioTec.

       MAIS DOIS CURSOS
RECONHECIDOS COM NOTA MÁXIMA
O Inep avaliou com nota máxima, con-

ceito 5, os cursos de Ciências Biológi-

cas (Câmpus Santa Helena) e de Enge-

nharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

(Câmpus Toledo). O processo de avalia-

ção é feito por uma comissão do pró-

prio órgão, composta por professores 

externos à UTFPR.

       MAIS DE 1,2 MIL ESTUDANTES
NO SEI-SICITE
Mais de 1,2 mil estudantes de todos os 

câmpus da UTFPR participaram dos semi-

nários de Extensão e Inovação (SEI) e de 

Iniciação Científica e Tecnológica (Sicite). 

Foram apresentados 1.260 trabalhos no 

Sicite e 81 apresentações orais e 200 

pôsteres digitais no SEI.

Destaque
ACORDO COM A UNIVERSIDADE
DE TÓQUIO
A conceituada Universidade de Tóquio 

(Japão) selou acordo de cooperação 

internacional com a UTFPR para inter-

câmbio de alunos, servidores e pesquisa-

dores entre as duas instituições.

UTFPR NO RANKING DA REVISTA 
BRITÂNICA THE
Pela primeira vez, a UTFPR foi classificada 

no ranking da revista britânica Times 

Higher Education (THE) que mede o 

desempenho de instituições de países 

emergentes. O levantamento mostra a 

UTFPR empatada com outras instituições 

na posição +351 entre instituições de 

países emergentes. A avaliação é feita a 

partir 13 indicadores: ensino, pesquisa 

(volume, rendimento e reputação), cita-

ções (influência da pesquisa), perspectiva 

internacional, e rendimento da indústria, 

que avalia a transferência de conheci-

mento para o setor produtivo.

ESTAÇÕES DE PESQUISA EM ENERGIA SOLAR
A UTFPR e a Copel inauguraram a Estação de Pesquisa em Energia Solar que consiste na 

instalação de uma rede de estações solarimétricas e módulos de avaliação em seis câmpus: 

Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa. Orçado 

em R$ 6 milhões, o projeto propõe um arranjo inédito para levantar informações sobre a 

energia solar e o potencial fotovoltaico no território paranaense.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

110 anos
HOMENAGEM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS PELOS 110 ANOS
Uma sessão solene foi realizada na Câmara dos Deputados para comemorar os 110 anos 

da UTFPR. O reitor da Universidade abriu sua fala com uma indagação. “Estamos em um 

momento que nos permite perguntar: qual o país que seremos? Seremos meramente um 

país exportador de commodities ou um que produzirá tecnologia de ponta para o 

mundo?”, questionou. Então, Pilatti explicou que o Brasil tem as universidades públicas 

como um de seus diferenciais para mudar essa realidade, ao apontar que elas são respon-

sáveis por 95% do conhecimento científico brasileiro.

UTFPR É A MAIS EFICIENTE,
SEGUNDO MEC
O MEC anunciou a liberação de mais 

recursos para as universidades federais. 

As mais eficientes, segundo o órgão, 

receberão mais. A UTFPR aparece como a 

instituição mais eficiente ao lado das 

universidades federais do ABC (UFABC), 

Ceará (UFC) e Lavras (UFLA), entre as 63 

universidades federais brasileiras.

A UTFPR receberá R$ 2,6 milhões.
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      QUATRO NOVOS DOUTORADOS
PARA A UTFPR
A Capes aprovou a criação de quatro 

novos cursos de doutorado para a 

UTFPR: Substituir por: Formação

Científica, Educacional e Tecnológica; 

Planejamento e Governança Pública; 

Sustentabilidade Ambiental e Urbana;

e Bioinformática – os três primeiros 

para o Câmpus Curitiba e o último para 

Cornélio Procópio. Também foi autori-

zada a implantação de um mestrado 

acadêmico em Ciência da Computação 

no Câmpus Campo Mourão. 

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

Clique para ver mais!

http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/utfpr-recebe-homenagem-na-camara-dos-deputados-nesta-terca-8
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/assinado-acordo-de-cooperacao-com-a-universidade-de-toquio
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/utfpr-e-classificada-em-ranking-da-revista-britanica-the
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/utfpr-e-a-instituicao-mais-eficiente-segundo-o-mec
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/amplia-o-numero-de-alunos-em-programas-de-mobilidade-da-utfpr
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/utfpr-completa-o-processo-de-automatizacao-das-bibliotecas
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/mais-de-1-2-mil-estudantes-participam-dos-seminarios-pesquisa-e-extensao-da-utfpr
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/utfpr-e-a-instituicao-com-mais-projetos-aprovados-no-sinapse-da-inovacao
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/mais-dois-cursos-da-utfpr-sao-reconhecidos-com-nota-maxima
https://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/capes-aprova-mais-um-mestrado-e-um-doutorado-para-a-utfpr
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/utfpr-e-copel-inauguram-estacoes-de-pesquisa-em-energia-solar
http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/divulgacao-cientifica/pesquisadores-identificam-recorde-mundial-de-eficiencia-em-dispositivos-emissores-de-luz

