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Saiba mais sobre a Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR 

Câmpus em Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, 
Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Santa Helena 

 

A UTFPR possui cerca de 70 cursos de mestrado e doutorado, 
novos projetos estão em andamento além de várias opções Lato 
Sensu. A cada ano, bolsas de iniciação científica e tecnológica 

são disponibilizadas para todos os câmpus.  

A UTFPR apoia e investe em projetos de pesquisa e inovação 
para bolsistas e voluntários na graduação e pós-graduação.



Pesquisa, Bolsa & Fomento 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

Entre os anos de 2018 e 2019, mais de 300 bolsas foram disponibilizadas a 
alunos de iniciação científica, 94 bolsas para alunos de iniciação tecnológica 
e 100 para alunos de ensino médio com recursos provenientes do CNPq, 
Fundação Araucária e da própria UTFPR. Além disso, mais de 600 alunos 
foram voluntários na pesquisa científica e/ou tecnológica na vigência 
2018/2019 e quase 1200 para a vigência 2019/2020. 

BOLSAS E FOMENTO 

Entre 2017 e 2020, vários programas de bolsa foram promovidos, como os programas advindos da 
Fundação Araucária e Volvo do Brasil, Fundação Araucária e Bosch, Fundação Araucária e Renault, 
Programa de Pré-Doutorado, projetos para doutorado-sanduíche no exterior, Mestrado Acadêmico 
para Inovação (MAI UTFPR), Ibero-Americanas - Santander Universidades, além do uso de orçamento 
próprio para as demandas.  

Em 2019, de 644 bolsas stricto sensu, 235 delas foram provenientes de recursos da Pró-Reitoria e Diretorias de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 

Editais & Convites 

EDITAIS DE PESQUISA  

Mais de 40 editais de pesquisa foram disponibilizados entre os anos de 2016 e 2020; entre eles, destacam-se os 
editais de apoio à internacionalização, participação em eventos, homologação de projetos de pesquisa, iniciação 
científica de bolsistas e voluntários, manutenção de laboratórios multi-usuários e excelência em pesquisa e inovação. 
Lançado em 2019, quase 1.000 projetos de pesquisa e projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação já 
foram homologados em edital próprio de fluxo contínuo. 

CONVITES  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está presente em diversos editais e convites de pesquisa com parcerias 
externas como na elaboração do projeto institucional no âmbito da chamada pública MCTIC/FINEP/

CT-INFRA 04/2018 - Temática. Na ocasião, 5 projetos foram enviados sendo que um deles, na linha 
de Engenharias - Indústria 4.0, fora aprovado no valor de R$1.467.351,00. A UTFPR também teve 

o valor de R$134.620,00 aprovado na Chamada Pública 19/2019 da Fundação Araucária para 
equipamentos e sua distribuição em laboratórios multiusuários sendo que mais R$378.630,03 foram 

complementados pelo orçamento da UTFPR para atendimento de demandas de inscritos. Na chamada da 
FINEP 04/2018 CT-INFRA, a proposta na área de nanotecnologia foi aprovada no valor de R$712.977,00. 

Um aporte de R$ 2.318.400,00 foi 
investido na vigência 2018/2019 para 
os programas de iniciação científica 
da instituição, sendo que a UTFPR 

investiu com recursos próprios 
R$556.800,00



Mobilidade & Internacionalização 

MOBILIDADE DOCENTE ENTRE IES PARCEIRAS 

 

Em 2019, cerca de 100 docentes foram credenciados em programas de pós-graduação, 
somando-se aos quase 1000 docentes atuantes. Mesmo para aqueles docentes que 

não encontram na UTFPR áreas relacionadas aos interesses de pesquisa nos 
programas de pós-graduação da universidade, há o acordo de mobilidade 
docente para atuação em pesquisa e pós-graduação das instituições de ensino 
parceiras (IES) parceiras, instituições públicas estadual e federal, no Estado do 

Paraná. Vale destacar também, que entre 2016 e 2019, 20 professores 
visitantes - referências em suas áreas de atuação - foram contratados, fruto da 

política de parcerias com universidades brasileiras e estrangeiras. 

APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 

O valor total de R$332.566,50 foi aportado para propostas de projetos de internacionalização em edital no ano de 
2017. Com intuito de viabilizar atividades acadêmicas de pesquisa científica com parcerias internacionais, mais de 20 
servidores foram contemplados. Em 2019, o valor de R$359.310,94 foi investido em propostas para pesquisadores 
virem ao Brasil. 

Laboratórios de Pesquisa & Multiusuário 

LABORATÓRIOS 

Em 2020, o edital Programa para Excelência em Pesquisa e Inovação proporcionou o repasse de R$47.986,00 para 
compra de equipamentos de até R$50.000,00, R$118.989,40 para manutenção e R$1.300.000,00 para compra de 
equipamentos com valores acima de R$50.000,00. 

Também em 2020, foram publicados editais de apoio à infraestrutura de pesquisa e inovação representando um 
investimento institucional no total de R$2.500.000,00 para aquisição de equipamentos 
estratégicos para a pesquisa na UTFPR com incentivo ao compartilhamento com os 
LabMult. Para LabMult homologados, R$170.000,00 foram viabilizado do orçamento 
anual da UTFPR  para material de consumo, software e manutenção. Ainda, cerca de 
R$13.000.000,00 já foi destinado em equipamentos aos LabMult. 

Os laboratórios proporcionam o intercâmbio de discentes de pós-graduação da 
UTFPR, que podem executar medidas relacionadas a suas atividades de pesquisa em 
LabMult de outro câmpus. Para a comunidade externa, os LabMult proporcionam 
diversas possibilidades de parcerias de caráter científico e tecnológico com o setor 
produtivo e instituições parceiras. 

O edital de apoio à 
internacionalização 

em parceria da 
UTFPR com Instituto 

Politécnico de 
Bragança (Portugal) 
obteve 45 propostas 
aprovadas com um 

investimento de 
R$240.000,00

Os Laboratórios 
Multiusuários da UTFPR 

(LabMult) têm como 
finalidade dar suporte às 
atividades de pesquisa e 

de desenvolvimento 
tecnológico, 

disponibilizando 
equipamentos e 

serviços especializados



Especializações, Dissertações & Teses 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

Com o objetivo de maximizar a eficiência na gestão de cursos de especialização, ações voltadas para a política de 
descentralização decisória e também de autonomia administrativa foram implementadas, assim como um novo 
regulamento de organização didático-pedagógica dos cursos de pós-graduação Lato Sensu.  
Ainda, a PROPPG realiza webinários com os câmpus para reuniões e treinamentos assim como tem buscado 
aperfeiçoar a divulgação dos cursos. 

POLÍTICA DE LICENCIAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES  

Para fomentar a visibilidade da produção científica da UTFPR nos cenários nacional e 
internacional, a Universidade deposita as produções dos seus programas de pós-graduação 
no Portal Institucional de Acesso Aberto (PIAA), do qual fazem parte o Portal de Periódicos da 
UTFPR (PERI), que armazena e gerencia 20 periódicos institucionais de acesso aberto e o 
Repositório de Eventos Institucionais da UTFPR (Evin), que disponibiliza todos os resumos dos 
trabalhos submetidos ao Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR (SEI) e ao Seminário de 
Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (Sicite), o Repositório Institucional da UTFPR 
(RIUT), que compõe um repositório de informações científicas (plataforma digital e 

interoperável) dedicado ao gerenciamento da produção intelectual da UTFPR e de seus servidores. 

Incentivo à Formação Acadêmica & Concursos Públicos 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Normativas e resoluções estão estruturadas com o fim de promover a formação dos servidores da Universidade, em pós-
graduação stricto sensu e pós-doutorado, alinhada ao interesse institucional.  
A política de afastamento para professores e técnicos-administrativos foi reestruturada e o apoio em todas as esferas foi 

aprimorado. 

REESTRUTURAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA DOCENTES EFETIVOS  

Dentre os diferenciais implementados no processo de contratação, destaca-se a adição da defesa de 
Memorial Científico-Acadêmico e apresentação da proposta de trabalho na Instituição. O candidato 
deve demonstrar quais as contribuições que a sua eventual contratação agregará à UTFPR, permitindo 
à banca examinadora deliberar e arguir sobre subsídios da carreira acadêmica do candidato, cuja 
proposta está sob exame. Outra melhoria implementada diz respeito aos requisitos de formação do 
candidato (graduação e pós-graduação em nível de doutorado) que, a partir de agora, estão alinhados ao 
descritivo das grandes áreas e áreas de avaliação da Capes. 

Os dados do ano de 
2019 indicam a 

existência de 3.728 
dissertações de 

mestrado e 432 teses 
de doutorado 

depositadas no RIUT

Alinhamento entre ensino, 
pesquisa e extensão com a 

consolidação de grupos e linhas 
de pesquisa e perfil extensionista



Acesse a página da UTFPR 
www.utfpr.edu.br  

ou nos envie e-mail 
comunicacaoproppg@utfpr.edu.br

Quer saber mais sobre a Pesquisa e Pós-Graduação na UTFPR?
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