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Neste Guia de Cursos 2013 o Instituto 
Federal do Paraná (IFPR) apresenta à comunidade 
os seus cursos Técnicos e Superiores com intuito de 
contribuir para que toda a população tenha acesso à educação 
pública, gratuita e de qualidade. 

Em 2013, os 14 câmpus em funcionamento ofertarão 114 cursos, em sua maioria 
classificados em 12 eixos de acordo com suas características científicas e tecnológicas. 

O Guia de Cursos IFPR 2013 inicia com a apresentação dos eixos tecnológicos, 
representados por um ícone presente em cada curso e relacionado ao eixo a que pertence.

Antes da apresentação dos cursos, há uma introdução sobre o perfil de cada câmpus e 
informações essenciais como endereço, telefone, página do câmpus na Internet e composição da 
direção. 

O guia está dividido por câmpus, cada um representado por uma cor diferente para 
facilitar a busca. Dentro desta divisão, são apresentados os cursos, separados por cidade/câmpus. 
Há, ainda, uma breve apresentação da diretoria de Educação a Distância (EaD) – destaque 
internacional pela qualidade dos cursos e metodologia inovadora. 

Para cada curso, além da especificação do eixo, há informações sobre duração, turno 
em que é oferecido, modalidade de ensino, requisitos de inscrição, perfil do profissional egresso 
e possibilidades de atuação. 

Em suas 70 páginas, o Guia de Cursos IFPR 2013 demonstra a intensa política de 
interiorização do ensino com o objetivo de atender todas as regiões do Estado e, por isto, em 
constante expansão. O IFPR tem compromisso com a difusão do conhecimento científico e 
tecnológico, possibilitando a formação de indivíduos capacitados para o exercício da cidadania 
e da profissão.  

O Instituto Federal do Paraná oferece todas as modalidades de Ensino, desde a Educação 
Básica até a Pós-Graduação. Confira a seguir quais são as modalidades e o pré-requisito para 
ingresso:

Educação Básica
Formação Inicial e Continuada (FIC)
Quem busca qualificação profissional pode ingressar nos Cursos de Formação Inicial e 

Continuada, chamados de FIC. Será necessário ter a escolaridade mínima exigida. Isso varia de 
curso para curso: pode ser Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio completo, por exemplo. 
O ingresso é pela análise dos documentos apresentados pelo candidato e a carga horária varia de 
acordo com os cursos, que são  ofertados durante o ano todo. Por não serem cursos regulares, não 
estão apresentados neste manual, no entanto, o interessado pode acessar o site do Instituto ou 
ligar para os câmpus para obter mais informações. 

Ensino Técnico
Para ingressar nos cursos técnicos ofertados pelo IFPR, os candidatos precisam ser 
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aprovados em processo seletivo específico. 
Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio
O curso é planejado de modo que o aluno conclua o Ensino Médio juntamente com uma 

habilitação profissional técnica de nível médio. Esta modalidade é oferecida somente a quem já 
tenha concluído o Ensino Fundamental. 

Curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio
É oferecido somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental e esteja cursando 

o Ensino Médio. O aluno deverá ter matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer na 
mesma instituição de ensino ou em instituições de ensino diferentes, desde que em ambos os 
casos não haja incompatibilidade de horário na oferta dos cursos. O estudante precisa estar 
matriculado pelo menos no segundo ano do Ensino Médio quando iniciar o curso concomitante. 

Curso Técnico Subsequente
É oferecido somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Após concluído o curso, 

o aluno receberá diploma de profissionalização em nível técnico.

Ensino Superior
Para a seleção de candidatos aos cursos superiores, o IFPR utiliza o Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU) e Processo Seletivo próprio. Para concorrer pelo SiSU, é preciso fazer o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e se inscrever pelo site do Ministério da Educação (MEC); para o 
Processo Seletivo do IFPR é necessário seguir as orientações do Edital.

Tecnologia
Os cursos tecnológicos são graduações de nível superior, oferecidos para quem já concluiu 

o Ensino Médio. Por serem cursos de nível superior, os tecnólogos podem dar continuidade aos 
estudos, cursando pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) e Lato Sensu (Especialização). 
Essa modalidade tem como característica o estudo aprofundado de uma determinada área, por 
isso, os cursos têm uma carga horária menor em relação aos cursos de bacharelado e licenciatura, 
tendo a duração média de dois anos e meio. 

Bacharelado
Os cursos desta modalidade preparam bacharéis habilitados para atuarem 

profissionalmente na área de sua formação. Têm duração mínima de quatro anos e são destinados 
àqueles que já concluíram o Ensino Médio. Os cursos oferecem sólida formação teórica e prática, 
servindo como suporte para uma boa base científica ao aluno.

Licenciatura
Os cursos de licenciatura têm duração mínima de três anos e o objetivo de formar 

profissionais aptos a trabalhar em ambientes educacionais, em todos os níveis de ensino (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior) 

Palavra do Reitor
“Trabalhar com as mãos ensina muito”
Cerca de dois meses antes de deixar à humanidade um dos maiores legados literários da 

história, aos 87 anos, a nosso pedido, o escritor português José Saramago presenteou o Instituto 
Federal do Paraná com a frase “Trabalhar com as mãos ensina muito”. 

Esculpimos a mensagem, que tanto nos orgulha, em um monumento no Câmpus Foz do 
Iguaçu – a peça foi batizada com o nome “A mão de Saramago”. 

Tivemos o impulso de pedir ao escritor esta singela contribuição porque ele sintetizou 
em vida o que nós buscamos difundir por meio das diversas frentes em que atuamos. 

Oriundo de uma família de camponeses, Saramago formou-se em uma escola técnica e 
seu primeiro emprego foi de serralheiro e mecânico. Depois ele foi desenhista, funcionário público 
da Saúde e Previdência, tradutor e jornalista. 

Essa vivência proporcionou as condições para que Saramago se tornasse um dos maiores 
escritores de todos os tempos. 

Entendemos que a frase “Trabalhar com as mãos ensina muito” expressa a importância 
do trabalho manual, muitas vezes reduzido ao tecnicismo, e valoriza o saber técnico de uma forma 
diferente. 

Para Saramago, e também para nós, não há contraposição entre o “conhecimento 
intelectual”, formal, da academia, para o adquirido com a experiência de muitas vidas. 

Pelo contrário. Os diferentes saberes são complementares e interdependentes. 
Temos a convicção de que a produção e a reprodução do conhecimento precisam estar 

voltadas à humanização da sociedade. 
Nesse aspecto, as intervenções da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

da qual fazemos parte, são demonstrações robustas de que é possível transformar a realidade 
brasileira com políticas públicas voltadas à inclusão social e acesso aos direitos fundamentais.  

Ainda precisamos avançar em muitos aspectos, mas hoje o Brasil é um país no qual é 
possível, e viável, ascender não apenas economicamente, mas do ponto de vista humano. 

É aí que a escola, especialmente os institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
assumem papel fundamental. O nosso trabalho é criar condições para o estabelecimento dos 
pilares de uma sociedade mais justa e solidária, pois, como diria o professor Paulo Freire, a 
Educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. 

Esperamos, ansiosos, que você  aproveite este Guia de Cursos, conheça a instituição que, 
com  muita dedicação, estamos construindo e que também faça parte deste grupo de pessoas que 
sonham, preparam-se e trabalham por um Brasil solidário, um país em que haja paz e esperança. 

Vivencie conosco a verdade escrita por Saramago de que trabalhar com as mãos – com 
respeito aos diversos saberes e coletivamente – ensina muito. 

Boa leitura! 

Irineu Mario Colombo 
Reitor do IFPR
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O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC agrupa os cursos conforme suas 
características científicas e tecnológicas em 13 eixos tecnológicos. Cumprindo a função de 
apresentar denominações que deverão ser adotadas nacionalmente para cada perfil de formação, 
o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos não impede, entretanto, o atendimento às peculiaridades 
regionais, possibilitando currículos com diferentes linhas formativas.

Neste Guia cada curso tem um ícone relacionado ao eixo a que pertence, conforme o 
texto a seguir:

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE
Compreende tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e 

utilização da natureza, desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção 
à saúde.

Abrange ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da 
segurança de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de educação 
ambiental.

Tais ações vinculam-se ao suporte de sistemas, processos e métodos utilizados na 
análise, diagnóstico e gestão, provendo apoio aos profissionais da saúde nas intervenções e no 
processo saúde–doença de indivíduos, bem como propondo e gerenciando soluções tecnológicas 
mitigadoras e de avaliação e controle da segurança e dos recursos naturais. Pesquisa e inovação 
tecnológica, constante atualização e capacitação, fundamentadas nas ciências da vida, nas 
tecnologias físicas e nos processos gerenciais, são características comuns deste eixo.

Ética, biossegurança, processos de trabalho em saúde, primeiros socorros, políticas 
públicas ambientais e de saúde, além da capacidade de compor equipes, com iniciativa, 
criatividade e sociabilidade, caracterizam a organização curricular destes cursos.

EIXO TECNOLÓGICO: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E 
SOCIAL
Compreende atividades relacionadas ao planejamento, execução, controle e avaliação 

de funções de apoio social, pedagógico e administrativo em escolas públicas e privadas e demais 
instituições. Tradicionalmente são funções que apoiam e complementam o desenvolvimento da 
ação social e educativa intra e extraescolar.

Os serviços de desenvolvimento educacional são realizados em espaços como secretaria 
escolar, bibliotecas, manutenção de infraestrutura, cantinas, recreios, portarias, laboratórios, 
oficinas, instalações esportivas, almoxarifados, jardins, hortas, brinquedotecas e outros espaços 
requeridos pela educação formal e não formal.

Os serviços de desenvolvimento social vão além do espaço escolar e buscam a integração 
do indivíduo na sociedade, bem como melhoria de sua qualidade de vida.

A organização curricular destes cursos contempla estudos de ética, normas técnicas e de 
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segurança, redação de documentos técnicos, raciocínio lógico, além da capacidade de trabalhar 
em equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
Compreende tecnologias associadas aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e 

físico-químicos.
Abrange ações de instalação, operação, manutenção, controle e otimização em 

processos, contínuos ou discretos, localizados predominantemente no segmento industrial, 
contudo alcançando também, em seu campo de atuação, instituições de pesquisa, segmento 
ambiental e de serviços.

A proposição, implantação, intervenção direta ou indireta em processos, além do 
controle e avaliação das múltiplas variáveis encontradas no segmento produtivo, identificam este 
eixo.

Traços marcantes deste eixo são a abordagem sistemática da gestão da qualidade 
e produtividade, das questões éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnico-
econômica, além de permanente atualização e investigação tecnológica.

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas 

na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações.
Abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos 

referentes a negócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os 
portes e ramos de atuação.

Este eixo caracteriza-se pelas tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, 
técnicas de comercialização, ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, 
finanças, relações interpessoais, legislação e ética.

Destacam-se, na organização curricular destes cursos, estudos sobre ética, 
empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação 
ambiental, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO:  TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
Compreende tecnologias relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, 

serviços de alimentação, bebidas, entretenimento e interação.
Abrange os processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e avaliação 

de produtos e serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e lazer.
As atividades compreendidas neste eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, 

eventos e gastronomia, integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços 
geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. A pesquisa, disseminação e 
consolidação da cultura, ética, relações interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção 
mercadológica, marketing e coordenação de equipes são elementos comuns deste eixo.

São traços marcantes da organização curricular destes cursos: ética, educação ambiental, 
normas técnicas e de segurança, historicidade, empreendedorismo, redação técnica, além da 
capacidade de trabalhar em equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Compreende tecnologias relacionadas à comunicação e processamento de dados e 

informações.
Abrange ações de concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação 

e manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à informática e telecomunicações. 
Especificação de componentes ou equipamentos, suporte técnico, procedimentos de instalação 
e configuração, realização de testes e medições, utilização de protocolos e arquitetura de redes, 
identificação de meios físicos e padrões de comunicação e, sobremaneira, a necessidade de 
constante atualização tecnológica constituem, de forma comum, as características deste eixo.

O desenvolvimento de sistemas informatizados, desde a especificação de requisitos 
até os testes de implantação, bem como as tecnologias de comutação, transmissão, recepção de 
dados, podem constituir-se em especificidades deste eixo.

Ressalte-se que a organização curricular destes cursos contempla estudos sobre ética, 
raciocínio lógico, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos 
técnicos, educação ambiental, formando profissionais que trabalhem em equipes com iniciativa, 
criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA
Compreende tecnologias relacionadas à construção civil e ao transporte. Contempla 

ações de planejamento, operação, manutenção, proposição e gerenciamento de soluções 
tecnológicas para infraestrutura.

Abrange obras civis, topografia, transporte de pessoas e bens, mobilizando, de 
forma articulada, saberes e tecnologias relacionadas ao controle de trânsito e tráfego, ensaios 
laboratoriais, cálculo e leitura de diagramas e mapas, normas técnicas e legislação.

Características comuns deste eixo são a abordagem sistemática da gestão da qualidade, 
ética, segurança, viabilidade técnico-econômica e sustentabilidade.

Saliente-se que a organização curricular destes cursos contempla estudos sobre ética, 
empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação 
ambiental, raciocínio lógico, formando técnicos que trabalhem em equipes com iniciativa, 
criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
Compreende tecnologias relacionadas ao beneficiamento e industrialização de 

alimentos e bebidas.
Abrange ações de planejamento, operação, implantação e gerenciamento, além da 

aplicação metodológica das normas de segurança e qualidade dos processos físicos, químicos e 
biológicos, presentes nessa elaboração ou industrialização.

Inclui atividades de aquisição e otimização de máquinas e implementos, análise 
sensorial, controle de insumos e produtos, controle fitossanitário, distribuição e comercialização, 
relacionadas ao desenvolvimento permanente de soluções tecnológicas e produtos de origem 
vegetal e animal.

Essencial à organização curricular destes cursos: ética, desenvolvimento sustentável, 
cooperativismo, consciência ambiental, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, 
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além da capacidade de compor equipes, atuando com iniciativa, criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN
Compreende tecnologias relacionadas com representações , linguagens, códigos e 

projetos de produtos, mobilizadas de forma articulada às diferentes propostas comunicativas 
aplicadas.

Abrange atividades de criação, desenvolvimento, produção, edição, difusão, conservação 
e gerenciamento de bens culturais e materiais, ideias e entretenimento, podendo configurar-se em 
multimeios, objetos artísticos, rádio, televisão, cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo, fotografia, 
publicidade e nos projetos de produtos industriais.

Tais atividades exigem criatividade e inovação com critérios socioéticos, culturais e 
ambientais, otimizando os aspectos estético, formal, semântico e funcional, adequando-os aos 
conceitos de expressão, informação e comunicação, em sintonia com o mercado e as necessidades 
do usuário.

Na organização curricular dos cursos deste eixo, ética, raciocínio lógico, raciocínio estético, 
empreendedorismo, normas técnicas e educação ambiental são componentes fundamentais para 
a formação de técnicos que atuam em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Compreende tecnologias relacionadas aos processos de transformação de matéria-

prima, substâncias puras ou compostas, integrantes de linhas de produção específicas.
Abrange planejamento, instalação, operação, controle e gerenciamento dessas 

tecnologias no ambiente industrial. Contempla programação e controle da produção, operação 
do processo, gestão da qualidade, controle de insumos, métodos e rotinas.

É característica deste eixo a associação de competências da produção industrial 
relacionadas ao objeto da produção, na perspectiva de qualidade, produtividade, ética, meio 
ambiente e viabilidade técnico-econômica, além do permanente aprimoramento tecnológico.

Ética, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, raciocínio 
lógico, empreendedorismo, além da capacidade de compor equipes, com iniciativa, criatividade e 
sociabilidade, caracterizam a organização curricular destes cursos.

EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
Compreende tecnologias relacionadas à produção animal, vegetal, mineral, aquícola e 

pesqueira.
Abrange ações de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração, 

cultivo e produção referente aos recursos naturais. Inclui, ainda, tecnologia de máquinas e 
implementos, estruturada e aplicada de forma sistemática para atender às necessidades de 
organização e produção dos diversos segmentos envolvidos, visando à qualidade e sustentabilidade 
econômica, ambiental e social.

Integra a organização curricular destes cursos: ética, desenvolvimento sustentável, 
cooperativismo, consciência ambiental, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, 
além da capacidade de compor equipes, atuando com iniciativa, criatividade e sociabilidade.

EIXO TECNOLÓGICO: SEGURANÇA
Compreende tecnologias, infraestruturas e processos direcionados à prevenção, 

à preservação e à proteção dos seres vivos, dos recursos ambientais, naturais e do patrimônio 
que contribuam para a construção de uma cultura de paz, de cidadania e de direitos humanos 
nos termos da legislação vigente. O eixo vincula-se com as áreas de formação de profissionais 
de segurança pública, segurança privada, defesa social e civil e segurança do trabalho. Envolve a 
atuação em espaços públicos e privados.

A organização curricular dos cursos propiciará a construção de perfil de egresso 
fundamentado em competências éticas, legais e técnicas contemplando, ainda, raciocínio 
lógico, inteligência social, capacidade de diálogo, tolerância e atuação em equipes multi e 
interdisciplinares.

Abrange, transversalmente, a Legislação Nacional e Internacional no que se refere 
aos direitos humanos e cidadania, primando pela dignidade da pessoa. A atuação nas carreiras 
públicas fica condicionada ao atendimento das normas específicas, notadamente do concurso 
público.

APRESENTAÇÃO DOS CURSOS NO GUIA 2013:
Para simplificar a apresentação das informações essencias de cada curso, elas estão 

organizadas conforme este exemplo:

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

- 3 anos

Manhã e 
Tarde 30

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

o que faz

duraçãonome do curso
eixo tecnológico 

informações complementares
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Em atividade desde o mês de maio de 2010, o 
Câmpus Assis Chateaubriand possui, atualmente, turmas 
em oito cursos técnicos presenciais e seis cursos técnicos 
a distância. O trabalho da instituição no município teve 
início com a oferta dos cursos técnicos em Manutenção 
e Suporte em Informática; Eletrotécnica e Telecomunica-
ções, todos na modalidade subsequente. No ano seguin-
te, tiveram início os cursos técnicos em Agroecologia, 
Orientação Comunitária e Informática, na mesma moda-
lidade.

Em 2012, o câmpus passou a oferecer, também, 
o curso técnico em Eletromecânica, na modalidade sub-
sequente, e o curso técnico em Informática, seu primeiro 
curso na modalidade Integrado ao Ensino Médio.

Na modalidade de Ensino a Distância, o câm-
pus oferece os cursos técnicos de Administração, Secre-
tariado, Eventos, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho 
e Logística. Em 2013 serão ofertados também os cursos 
técnicos em Hospedagem e Transações Imobiliárias.

O Câmpus Assis Chateaubriand está localizado 
em um terreno de 22 mil metros quadrados, doado pela 
prefeitura do município. A infraestrutura da unidade tota-
liza mais de três mil metros quadrados de área construída, 
correspondentes a salas de aula; laboratórios de Informá-
tica, Biologia, Física, Química, Eletricidade e Eletrônica; 
uma biblioteca, com capacidade para abrigar um acervo 
de 40.000 volumes; além de auditório para 170 lugares.

Câmpus Assis Chateaubriand
Avenida Cívica, 475 
Centro Cívico

(44) 3528-6384

assis.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Anderson Sanita

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Jorge Luiz de M. Ortellado Alderete

Diretor Administrativo e
Financeiro
José Silvio Dotto Camponogara

Assis 
Chateaubriand

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

Turno Vagas Atuação

Manhã 40 • Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados.

 - 4 anos

Turno Vagas Atuação

Noite 40
• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor

• Instituições de certificação agroecológica  •  Instituições de pesquisa e extensão 
•Parques e reservas naturais

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
Atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em 

princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Desenvolve ações 
integradas, unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade social 
e econômica dos sistemas produtivos. Atua na conservação do solo e da água. Auxilia ações 
integradas de agricultura familiar, considerando a sustentabilidade da pequena propriedade e 
os sistemas produtivos. Participa de ações de conservação e armazenamento de matéria-prima 
e de processamento e industrialização de produtos agroecológicos.

- 2 anos

Turno Vagas Atuação

Noite 40
• Empresas de manutenção e automação industrial 

• Indústrias • Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa 
• Concessionárias de energia

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atua no projeto e execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos 

industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade 
ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da manutenção elétrica e mecânica 
de equipamentos industriais, além de projeto, instalação e manutenção de sistemas de 
acionamento elétrico e mecânico.

- 2 anos

16
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Turno Vagas Atuação

Noite 40
• Concessionárias de energia elétrica • Prestadoras de serviço • Indústrias em geral, 

nas atividades de manutenção e automação • Indústrias de fabricação de máquinas, 
componentes e equipamentos elétricos

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Participa na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e 
de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atua no planejamento e 
execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas 
para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Participa no projeto 
e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa a instalação e manutenção de iluminação 
e sinalização de segurança.

 - 2 anos

Turno Vagas Atuação

Noite 40 • Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Conselhos tutelares, associações 
comunitárias, conselhos sociais, sindicatos e cooperativas

TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Auxilia e apoia a organização de grupos de interesse na comunidade, colaborando 

em ações de cultura e desenvolvimento local. Atua também em diferentes temáticas (meio 
ambiente, turismo, trabalho e renda, saúde, educação, esporte e lazer). Trabalha sob supervisão 
de profissional de nível superior da área social, contribuindo para o desenvolvimento de 
lideranças comunitárias. Participa, ainda, de campanhas educativas. Colabora na integração da 
comunidade com suas escolas, articulando e promovendo ações de aproximação positiva entre 
elas.

 - 18 meses

Turno Vagas Atuação

Noite 40 • Instituições públicas,privadas e do terceiro setor que demandem suporte e manutenção 
de informática ou na prestação autônoma de serviços

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 

identificando os principais componentes de um computador e suas funcionalidades. Identifica 
as arquiteturas de rede e analisa meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação. Avalia 
a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica dos componentes de redes. 
Instala, configura e desinstala programas básicos, utilitários e aplicativos. Realiza procedimentos 
de becape e recuperação de dados.

 - 18 meses

Campo Largo

O Câmpus Campo Largo iniciou suas atividades 
em maio de 2010, na condição de Núcleo Avançado, e, a 
partir do plano de expansão anunciado pela Presidência 
da República em setembro de 2011, passou à condição 
de câmpus.

Situado em área privilegiada, no coração da ci-
dade de Campo Largo, junto ao Terminal Urbano do mu-
nicípio, a unidade está instalada em um terreno com área 
total de 35 mil metros quadrados. A infraestrutura conta 
com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída 
aproveitáveis, originários da antiga Cerâmica Iguassu. Par-
te da área reformada para receber as instalações do IFPR 
abriga o setor administrativo, salas de aula e os laborató-
rios de informática, agroecologia e da área de eletrome-
cânica.

Câmpus Campo Largo
R. Engenheiro Tourinho, 829
Vila Solene

(41) 3208-8201

campolargo.ifpr.edu.br

Acesso para pedestres:
por dentro do terminal de ônibus 
da Rua Clotário Portugal 

Acesso para veículos e 
pedestres: Av. Padre Natal Pigatto, 
rua ao lado do número 367.

Diretor Geral
João Claudio Madureira

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Wellington Meira 
Dancini dos Santos

Coordenador de Administração 
e Planejamento:
Lucio Schulz Júnior
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Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

TÉCNICO EM CERÂMICA
Opera linhas de produção, utilizando máquinas, equipamentos, instrumentos, 

matérias-primas e insumos na indústria cerâmica. Colabora no planejamento e supervisão das 
etapas de produção de cerâmica, vidros, argamassas, corantes, cimento e tintas. Inspeciona o 
produto acabado, realizando testes, conforme padrões estéticos e de qualidade. Considera, em 
sua atuação, a responsabilidade ambiental.

 - 2 anos

Turno Vagas Atuação

Noite 20
(2º sem.)

• Indústrias de cerâmica (revestimento, sanitário, refratário, louça de mesa, cerâmica 
técnica, etc.), de vidro, de cimento, de pigmentos e tintas de uso cerâmico

• Mineradoras • Institutos de Pesquisa 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Participa na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas em 
edificações. Atua no planejamento e execução da instalação e manutenção de equipamentos 
e instalações elétricas. Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes 
energéticas alternativas. Participa no projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos. 
Executa a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança.

 - 2 anos

Turno Vagas Atuação

Manhã
e Noite

Manhã: 32
Noite: 32

• Concessionárias de energia elétrica • Prestadoras de serviço • Indústrias em geral, 
nas atividades de manutenção e automação • Indústrias de fabricação de máquinas, 

componentes e equipamentos elétricos

Manhã
e Noite

Manhã: 32
Noite: 32

Turno Vagas Atuação

• Indústrias • Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos • 
Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa 

• Prestadoras de serviço

TÉCNICO EM MECÂNICA
Atua na elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

mecânicos. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica 
de máquinas e equipamentos conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança. 
Controla processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais 
para construção mecânica.

 - 2 anos

Cascavel

Até agosto de 2011, o Câmpus Cascavel era vin-
culado ao Câmpus Foz do Iguaçu. A autonomia adminis-
trativa veio junto com o anúncio da criação de sete novos 
câmpus do IFPR no contexto da terceira fase de expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
trazendo a expectativa de ampliação no número de cur-
sos e de alunos atendidos no Oeste Paranaense.

As atividades do câmpus tiveram início em 
2010. As aulas ocorriam, de forma provisória, na Escola 
Municipal Aníbal Lopes da Silva. O primeiro curso oferta-
do foi de Auxiliar em Carpintaria, na modalidade Forma-
ção Inicial e Continuada (FIC).

Em julho de 2011, as aulas foram transferidas 
para a sede da escola CAIC, na região norte da cidade, 
com a instalação de um novo laboratório de informática, 
exclusivo para os alunos do IFPR Câmpus Cascavel. 

Atualmente, o Câmpus Cascavel oferta o curso 
técnico subsequente em Informática. Encontra-se em fase 
de construção o edifício que abrigará o Bloco Pedagógico 
do Câmpus, composto por seis salas de aulas e dois labo-
ratórios, no terreno doado pela Prefeitura Municipal de 
Cascavel para a instalação do IFPR. 

Câmpus Cascavel
Av. Cardeal, 1309 
Residencial Clarito

(45) 9994-8103

cascavel.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Luiz Carlos Eckstein

Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Luciana Espíndula de Quadros

Diretor Administrativo 
e Financeiro
João Ariberto Metz

21
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Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

 - 2 anos

Noite 30

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

Curitiba

A história do IFPR e do Câmpus Curitiba se mis-
turam. Afinal, sediada na capital, a Escola Técnica da Uni-
versidade Federal do Paraná (ET-UFPR) foi transformada 
pela Lei 11.892/2008 no Instituto Federal do Paraná. Em 
Curitiba, o Instituto nasceu com a herança e tradição da 
escola pública e de qualidade. 

Atualmente, o câmpus Curitiba tem uma equi-
pe de 142 docentes e 34 técnicos administrativos. A uni-
dade do IFPR na capital paranaense se destaca pela varie-
dade de cursos e número de vagas ofertadas. Em 2013, 
são mais de 900 vagas em 22 cursos técnicos, nas modali-
dades Integrado e Subsequente, e outros dois cursos Su-
periores: Tecnologia em Gestão Pública e Bacharelado em 
Contabilidade. 

Destaque para o eixo tecnológico de Ambiente 
e Saúde, com cinco opções de cursos; Gestão e Negócios 
e ainda Controle e Processos Industriais, cada um com a 
oferta de quatro cursos. Dos 13 eixos tecnológicos defini-
dos pelo Ministério da Educação, sete estão presentes no 
câmpus, para mais de 2,8 mil estudantes. 

Câmpus Curitiba
Rua João Negrão, 1285 - Rebouças
Avenida Senador Salgado Filho, 
1474/1476 - Guabirotuba

(41) 3535-1400

curitiba.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Luiz Gonzaga Alves de Araújo

Diretor de Ensino, 
Pesquisa e Extensão
Adriano Willian da Silva

Diretor de Planejamento 
e Administração
Cícero José Albano

23
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Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

- 3 anos

Manhã e 
Tarde 30

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - 3 anos

Compõe equipes multidisciplinares na construção dos jogos digitais. Utiliza técnicas 
e programas de computadors especializados no tratamento de imagens e sons. Desenvolve 
recursos, ambientes, objetos e modelos a ser utilizados nos jogos digitais. Implementa recursos 
que possibilitem a interatividade dos jogadores com o programas de computador. Integra os 
diversos recursos na construção do jogo.

Manhã e 
Tarde 30

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem a programação de 
jogos digitais

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e 

expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Opera sistemas de 
informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como 
suporte às operações organizacionais.

- 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor

TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção de 

equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. 
Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos 
eletrônicos.

- 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor

TÉCNICO EM MECÂNICA
Atua na elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

mecânicos. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica 
de máquinas e equipamentos conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança. 
Controla processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais 
para construção mecânica.

- 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Indústrias • Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos • 
Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa

 • Prestadoras de serviço

TÉCNICO EM CONTABILIDADE*
Efetua anotações das transações financeiras da organização e examina documentos 

fiscais e parafiscais. Analisa a documentação contábil e elabora planos de determinação das taxas 
de depreciação e exaustão dos bens materiais, de amortização dos valores imateriais. Organiza, 
controla e arquiva os documentos relativos à atividade contábil e controla as movimentações. 
Registra as operações contábeis da empresa, ordenando os movimentos pelo débito e crédito. 
Prepara a documentação, apura haveres, direitos e obrigações legais.

- 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
• Empresas de consultoria e de forma autônoma 

• Escritórios de contabilidade
* De acordo com o Artigo 12 da Lei nº12249/2010, após 1º de junho de 2015 apenas os bacharéis 

contábeis, após aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade 
poderão exercer a profissão de contabilista. Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho 
Regional de Contabilidade até esta data (01/06/2015) têm assegurado o seu direito ao exercício profissional.
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Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e 

expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Opera sistemas de 
informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como 
suporte às operações organizacionais.

- 18 meses

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Estúdios e laboratórios fotográficos • Lojas de equipamentos e serviços fotográficos • 
Agências de publicidade • Editoras • Jornais

TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS
Participa de equipes de produção de fotografias, utilizando recursos tecnológicos e 

de linguagem. Atua na montagem do estúdio e preparação dos equipamentos para a produção 
fotográfica, respeitando as condições de iluminação. Efetua a correção técnica e o tratamento 
de imagens. Restaura e digitaliza acervos fotográficos. Trabalha com venda, assistência técnica e 
manutenção de equipamentos fotográficos e insumos.

- 3 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas imobiliárias e consultoria, construtoras, bancos e de forma autônoma

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Assessora ações de compra, venda e locação de imóveis. Registra as avaliações 

de transações imobiliárias. Orienta registro e transferência de imóveis junto aos órgãos 
competentes. Inscreve imóveis no cadastro da imobiliária, apresenta os imóveis aos clientes 
potenciais e orienta investimentos na atividade. Identifica e aplica os parâmetros de uso e 
ocupação para lotes urbanos. Lê e interpreta projetos e mapas

 - 18 meses

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

TÉCNICO EM SECRETARIADO
Organiza a rotina diária e mensal da chefia ou direção, para o cumprimento dos 

compromissos agendados. Estabelece os canais de comunicação da chefia ou direção 
com interlocutores, internos e externos, em língua nacional e estrangeira. Organiza tarefas 
relacionadas com o expediente geral do secretariado da chefia ou direção. Controla e arquiva 
documentos. Preenche e confere documentação de apoio à gestão organizacional. Utiliza 
aplicativos e a internet na elaboração, organização e pesquisa de informação.

 - 18 meses

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor
• Indústria e comércio

TÉCNICO EM EVENTOS
Auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na organização, na coordenação e 

na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o 
protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e operacionais relativos 
a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa da confecção de 
ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios 
servidos em eventos

 - 18 meses

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas de eventos, meios de hospedagem, instituições públicas e privadas • Cruzeiros 
marítimos, restaurantes e bufês

TÉCNICO EM MASSOTERAPIA
Aplica manobras de massoterapia ocidental, de massagem oriental shiatsu e de 

reflexologia podal, visando ao bem-estar físico, ao relaxamento de tensões e ao alívio da dor. 
Realiza procedimentos de massoterapia estética e desportiva. Identifica e seleciona técnicas 
massoterápicas indicadas às diferentes necessidades do cliente. Aplica drenagem linfática, 
quando indicada por prescrição médica e/ou fisioterapêutica.

- 2 anos

Manhã
e Noite

Manhã: 40
Noite: 40

Turno Vagas Atuação

• Clínicas de reabilitação • Clínicas estéticas • Associações desportivas • Hospitais • 
Unidades básicas de saúde e domicílios • Centros de atendimento a idosos

• Casas de repouso
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Manhã 30

Turno Vagas Atuação

• Serviços de radiologia e diagnóstico por imagem em hospitais, clínicas, unidades 
básicas de saúde

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Realiza exames radiográficos convencionais. Processa filmes radiológicos, prepara 

soluções químicas e organiza a sala de processamento. Prepara o paciente e o ambiente 
para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como: 
mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância 
magnética nuclear e ultra-sonografia. Auxilia na realização de procedimentos de medicina 
nuclear e radioterapia. Acompanha a utilização de meios de contraste radiológicos, observando 
os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de 
urgência, sob supervisão profissional pertinente.

- 2 anos

Manhã 30

Turno Vagas Atuação

• Hospitais, clínicas e postos de saúde
• Empresas e domicílios

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde–

doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, 
em todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames. 
Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e 
vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, 
dentre outros. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos.

- 2 anos

Noite 30

Turno Vagas Atuação

• Clínicas ou consultórios odontológicos
• Sistema Único de Saúde

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, promove e participa 

de programas educativos e de saúde bucal, orientando indivíduos e grupos, principalmente com 
relação à escovação e aplicação de flúor. Participa da realização de estudos epidemiológicos em 
saúde bucal. Realiza, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o 
restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo. Supervisiona, 
sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário. Controla estoques e gerencia a 
manutenção do aparato tecnológico presente num consultório dentário.

 - 2 anos

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Confecciona dispositivos e aparelhos protéticos e ortodônticos, por solicitação do 

cirurgião-dentista. Presta suporte técnico ao cirurgião-dentista na fase laboratorial da confecção 
das próteses dentárias. Gerencia estabelecimentos laboratoriais de produção depeças protéticas, 
controlando estoques e a comercialização de produtos e serviços. Opera e zela pelo bom uso 
e manutenção do maquinário tecnológico relacionado a confecção das próteses e aparelhos 
ortodônticos. Em sua atuação é requerida a observância à impossibilidade de prestação de 
assistência direta a clientes.

 - 2 anos

Manhã
e Noite

Tarde: 25
Noite: 25

Turno Vagas Atuação

• Laboratório de prótese dentária e de aparelhos ortodônticos • Clínicas e consultórios 
odontológicos • Serviços públicos de saúde • Empresas de materiais odontológicos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas de manutenção e automação industrial 
• Indústrias • Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa

• Concessionárias de energia

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atua no projeto e execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos 

industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade 
ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da manutenção elétrica e mecânica 
de equipamentos industriais, além de projeto, instalação e manutenção de sistemas de 
acionamento elétrico e mecânico.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Concessionárias de energia elétrica • Prestadoras de serviço  •  Indústrias em geral, 
nas atividades de manutenção e automação • Indústrias de fabricação de máquinas, 

componentes e equipamentos elétricos

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Participa na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e 
de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atua no planejamento e 
execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas 
para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Participa no projeto 
e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa a instalação e manutenção de iluminação 
e sinalização de segurança.

- 2 anos
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Manhã 40

Turno Vagas Atuação

• Estúdios e laboratórios fotográficos • Lojas de equipamentos e serviços fotográficos • 
Agências de publicidade • Editoras • Jornais

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas de telefonia fixa e móvel • Empresas de radiodifusão • Indústrias de 
telecomunicações • Agências reguladoras e provedores de internet

• Empresas de prestação de serviços e assistência técnica

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
Participa da elaboração de projetos de telecomunicação. Atua na instalação, operação 

e manutenção de sistemas de telecomunicações e de telemática. Supervisiona os procedimentos 
adotados nos serviços de comunicações, atendendo a regulamentação específica.

- 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas públicas e privadas de construção civil 
• Escritórios de projetos e de construção civil 

• Canteiros de obras

- 2 anosTÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança 

e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de obras. Presta 
assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área 
de edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e 
de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utilização de 
produtos e equipamentos especializados.

TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS
Participa de equipes de produção de fotografias, utilizando recursos tecnológicos e 

de linguagem. Atua na montagem do estúdio e preparação dos equipamentos para a produção 
fotográfica, respeitando as condições de iluminação. Efetua a correção técnica e o tratamento 
de imagens. Restaura e digitaliza acervos fotográficos. Trabalha com venda, assistência técnica e 
manutenção de equipamentos fotográficos e insumos.

- 3 anos

TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
Colabora na captação de imagem e som, na ambientação, operação de equipamentos, 

por intermédio de recursos, linguagem e tecnologia dentro dos padrões técnicos dos diferentes 
meios de comunicação. Colabora na investigação e utilização de novas tecnologias relacionadas 
com linguagem, tratamento acústico e de imagem, luminosidade, animação. Prepara material 
audiovisual. Elabora fichas técnicas, mapas de programação, distribuição, veiculação dos 
produtos e serviços de comunicação.

- 18 meses

Noite 40

Turno Vagas Atuação
• Empresas de radiodifusão e telecomunicações • Agências de publicidade • Provedores de 

internet • Laboratórios de desenvolvimento e pesquisa 
• Produtoras independentes, estúdios de gravação

Cursos Superiores

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
Planeja, implanta e operacionaliza programas e projetos de políticas públicas, além de 

dominar as principais bases legais que regulamentam a gestão pública e as práticas de gestão, 
objetivando o aprimoramento dos processos e da capacidade governativa dos agentes públicos. 
O trato com pessoas, a visão ampla e sistêmica da gestão pública, a capacidade de comunicação, 
o trabalho em equipe e liderança são características indispensáveis a esse tecnólogo.

 - 5 semestres

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
• Empresas de consultoria e de forma autônoma 

• Escritórios de contabilidade

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atua na organização e execução dos serviços de contabilidade em geral, como 

elaboração de balanços e outras demonstrações;  perícias judiciais e/ou extrajudiciais; análise 
de demonstrações financeiras; assessoria, auditoria e consultoria contábil; atua, ainda, na área 
financeira, controladoria, custos comercial e industrial, além de outras atividades de natureza 
técnica de competência dos profissionais de Contabilidade.

- 4 anos
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Foz do Iguaçu

O Câmpus Foz do Iguaçu está localizado em 
uma região de tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai 
e a Argentina. Neste local, também  estão localizadas as 
Cataratas do Iguaçu, eleitas em 2011 uma das Sete Ma-
ravilhas da Natureza, e também a maior hidrelétrica do 
mundo em produção de energia, a Itaipu Binacional. 

O câmpus iniciou suas atividades no final de 
2008 e, desde então, vem se consolidando na oferta de 
cursos que atendem aos arranjos produtivos locais. Atu-
almente, oferece os cursos técnicos em Aquicultura, Cozi-
nha, Edificações, Hidrologia e Informática.

A infraestrutura que atende às necessidades 
educacionais do Câmpus Foz do Iguaçu é composta de 
laboratórios, dentre os quais se destacam o de Recursos 
Naturais, Informática, Química, Biologia e Física. A unida-
de também conta com um ginásio poliesportivo, quadra 
de tênis e campo de futebol, sendo considerado um dos 
câmpus mais bonitos do IFPR.

Em novembro de 2012, o câmpus sedia os Jo-
gos Nacionais da Rede de Educação Profissional e Tecno-
lógica. Esta atividade reflete um dos objetivos da unida-
de, que é o de ampliar as áreas de atuação educacional, 
tornando-se pólo referência para a realização de eventos 
educacionais e esportivos.

Câmpus Foz do Iguaçu
Av. Araucária, 780 
Vila A

(45) 3422-5300

foz.ifpr.edu.br

Diretora Geral
Roseli Bernardete Dahlem

Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Luciana Espíndula de Quadros

Diretor Administrativo 
e Financeiro
João Ariberto Metz

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança 

e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de obras. Presta 
assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área 
de edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e 
de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utilização de 
produtos e equipamentos especializados.

 - 3 anos

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

- 3 anos

Manhã e 
Tarde

Manhã e 
Tarde

35

35

Turno

Turno

Vagas

Vagas

Atuação

Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

• Empresas públicas e privadas de construção civil 
• Escritórios de projetos e de construção civil 

• Canteiros de obras

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

32
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Irati

O Câmpus Irati iniciou suas atividades em mar-
ço de 2010, com os cursos técnicos em Agroecologia e 
Informática, na modalidade subsequente. Poucos meses 
depois, foi lançado o curso técnico em Produção de Moda, 
na mesma modalidade. A chegada do Instituto Federal 
do Paraná ao município foi festejada pela cidade polo da 
região Centro-Sul do Estado, que soma mais de 200 mil 
habitantes em doze municípios.  

A economia de Irati é baseada no Setor de Ser-
viços (57,89% do PIB); Industrial (26,18%) e Agropecuário 
(15,93%). Frente a este cenário, o câmpus trabalha para 
fomentar a qualificação profissional, fator decisivo para a 
atração de empresas que necessitam de mão de obra es-
pecializada e o aumento da qualidade de vida para toda 
a região.

Atualmente, o Câmpus Irati possui capacidade 
para atender, em média, 360 alunos em turmas de ensino 
presencial e a distância. A unidade está localizada em um 
terreno de 31 mil metros quadrados, doado pela Prefei-
tura Municipal em 2009. A infraestrurura do câmpus está 
centralizada em um prédio com mais de mil metros qua-
drados de área construída. 

 Reformada recentemente, a estrutura física 
será ampliada com a construção dos  Blocos Padrão com-
postos por área administrativa, biblioteca, salas de aula e 
laboratórios,  o que possibilitará a oferta de outros cursos 
em diferentes modalidades e níveis, como o ensino médio 
integrado, cursos superiores e de pós-graduação.

Câmpus Irati
Rua Pedro Koppe, 100
Vila Matilde

(42) 2104-0200

irati.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Francis Luiz Baranoski

Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Julyana Salette Biavatti

Diretora Administrativa 
e Financeira
Maysa Anciuti Kaminski

Tarde e
manhã de 

sábado

Manhã

40
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Turno

Turno

Vagas

Vagas

Atuação

Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
• Empresas de obras hidráulicas e controle de erosão 

• Empresas de saneamento básico • Consultoria ambiental

• Restaurantes, bares, meios de hospedagem, refeitórios, catering, bufê, cruzeiros 
marítimos e embarcações

TÉCNICO EM COZINHA

TÉCNICO EM HIDROLOGIA

Atua na organização da cozinha, na seleção e no preparo da matéria-prima. Participa 
no planejamento, elaboração e serviço dos pratos do cardápio. Executa cortes e métodos de 
cozimento, utilizando as práticas de manipulação de alimentos. Opera e mantém equipamentos 
e maquinário de cozinha. Participa na solicitação, armazenamento, controle, custos e organização 
de diferentes tipos de gêneros alimentícios.

Instala, opera e realiza a manutenção de equipamentos destinados à medição de 
níveis e vazão em rios, lagos e estuários; e de equipamentos para registro de correntes, marés, 
ondas e outras características marítimas. Coleta, interpreta e analisa sedimentos. Executa o 
levantamento de bacias hidrográficas em campo e por meio de ferramentas cartográficas. 
Realiza ensaios de infiltração, bombeamento em poços e ações de controle de erosão. Participa 
de projetos de obras hidráulicas e da execução de estudos em modelos reduzidos.

 - 18 meses

 - 18 meses

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

35

 TÉCNICO EM AQUICULTURA
Atua no cultivo de peixes, camarões, ostras, mexilhões, rãs e algas. Colabora na 

execução e no manejo dos ambientes de cultivo, envolvendo aspectos relativos à reprodução, 
larvicultura e engorda de espécies aquáticas. Prepara tanques e viveiros para o cultivo, realizando 
o controle da qualidade de água e do solo. Realiza a preparação, oferta e ajuste da alimentação 
das espécies cultivadas, acompanhando seu desenvolvimento e sanidade. Beneficia o pescado, 
desenvolvendo produtos e subprodutos.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas e privadas do setor aquícola
• Empresas de produção e beneficiamento de pescado

• Laboratórios de reprodução, larvicultura e engorda ou de forma autônoma
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Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

 - 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
Atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em 

princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Desenvolve ações 
integradas, unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade social 
e econômica dos sistemas produtivos. Atua na conservação do solo e da água. Auxilia ações 
integradas de agricultura familiar, considerando a sustentabilidade da pequena propriedade e 
os sistemas produtivos. Participa de ações de conservação e armazenamento de matéria-prima 
e de processamento e industrialização de produtos agroecológicos.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
• Instituições de certificação agroecológica • Instituições de pesquisa e extensão

• Parques e reservas naturais

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

Ivaiporã

O Câmpus Ivaiporã iniciou suas atividades no 
primeiro semestre de 2010, oferecendo os cursos téc-
nicos em Eletrotécnica e Agroecologia, na modalidade 
subsequente. A partir do segundo semestre, atendendo 
às demandas crescentes por qualificação técnica e pro-
fissionalizante na região, iniciaram-se projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, que possibilitaram a  expansão da 
oferta de cursos e atividades destinadas à comunidade. 

A partir de 2011, o câmpus passou a oferecer, 
também, os cursos Técnico em Agroecologia, na moda-
lidade concomitante; Técnico em Logística e Técnico em 
Segurança do Trabalho, estes dois na modalidade de Edu-
cação a Distância. 

Em 2012, a novidade foi o início do Curso Técni-
co em Informática, na modalidade Integrado, e diversos 
cursos de Formação Inicial e Continuada, visando atender 
às demandas de qualificação do trabalhador. Além disso, 
o Câmpus executa diversos projetos em parceria com a 
comunidade nas mais diversas áreas do conhecimento, 
possibilitando o aprendizado e permitindo a distribui-
ção de bolsas e auxílios financeiros que ajudam o aluno a 
manter seus estudos, além de estimular o perfil empreen-
dedor e a autonomia do futuro profissional. 

Atualmente, o câmpus está instalado em local 
provisório. Até o início de 2013, o Câmpus passa a contar 
com novas estruturas de salas de aula, laboratórios, can-
tina e área de práticas agropecuárias, onde serão concen-
tradas as principais atividades, além dos cursos e ativida-
des realizados em outros municípios da região. 

Câmpus Ivaiporã
PR466 - Gleba Pindaúva 
Secção C, Parte 2

(43) 3472-0763

ivaipora.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Onivaldo Flores Júnior

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Max Alexandre de Paula Gonçalves

Diretor Administrativo 
e Financeiro
Fernanda Crocetta Schraiber
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados.

 - 4 anos

Manhã 30

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
Atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em 

princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Desenvolve ações 
unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade social e econômica. 
Auxilia ações integradas de agricultura familiar, considerando a sustentabilidade da pequena 
propriedade e os sistemas produtivos. Participa de ações de conservação e armazenamento de 
matéria-prima e de processamento e industrialização de produtos agroecológicos.

 - 2 anos

Tarde 20 subs.
20 conc.

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor  • Instituições de certificação 
agroecológica • Instituições de pesquisa e extensão • Parques e reservas naturais

Curso Técnico Subsequente/Concomitante

Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Participa na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e 
de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atua no planejamento e 
execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas 
para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Participa no projeto 
e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa a instalação e manutenção de iluminação 
e sinalização de segurança.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Concessionárias de energia elétrica • Prestadoras de serviço • Indústrias em geral, 
nas atividades de manutenção e automação • Indústrias de fabricação de máquinas, 

componentes e equipamentos elétricos

Jacarezinho

Localizado em uma das mais tradicionais cida-
des do Norte Pioneiro, o Câmpus Jacarezinho já se tor-
nou referência como instituição de ensino profissional 
e tecnológico de qualidade. As instalações do câmpus 
encontram-se em um terreno de mais de 90 mil metros 
quadrados, em uma região privilegiada, que possibilita a 
vista de toda a cidade.   

Atualmente, mais de 600 alunos são atendidos 
nos cursos presenciais e a distância. A estrutura física é 
formada por um bloco pedagógico com 14 salas de aula 
e 3 laboratórios, além de outras duas construções recém 
inauguradas: um bloco com 6 salas de aula e outro com os 
vários laboratórios da área de eletromecânica.

Além das vocações agrícola e industrial, que se 
evidenciam com o cultivo de grandes extensões canaviei-
ras, cafeeiras e com importantes investimentos na área 
da agropecuária, o município de Jacarezinho também é 
considerado o Pólo Cultural e Educacional do Norte Pio-
neiro, sediando diversos eventos culturais como a Mostra 
de Teatro: EnCena, o Festival da Canção (FEJACAN), entre 
outras produções que ocorrem ao longo de todo ano. 

Frente a este cenário, a instituição busca ofertar 
cursos que dialoguem com os arranjos produtivos e ca-
racterísticas culturais locais. Um exemplo disso é o Curso 
Técnico em Arte Dramática, na modalidade subsequente, 
criado em 2012. 

Câmpus Jacarezinho
Avenida Doutor Tito, s/n 
Jardim Panorama

(43) 2122-0100

jacarezinho.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Gustavo Villani Serra

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Gabriel Mathias Carneiro Leão

Diretor Administrativo 
e Financeiro
Willyan Bontorin de Oliveira
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Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

TÉCNICO EM ALIMENTOS
Atua no processamento e conservação de matérias-primas, produtos e subprodutos 

da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físico-químicas, microbiológicas e 
sensoriais. Auxilia no planejamento, coordenação e controle de atividades do setor. Realiza a 
sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos 
manuais e automatizados. Acompanha a manutenção de equipamentos. Participa do 
desenvolvimento de novos produtos e processos.

 - 4 anos

Manhã 30

Turno Vagas Atuação

• Indústrias de alimentos e bebidas • Entrepostos de armazenamento e beneficiamento 
• Laboratórios, institutos de pesquisa e consultoria • Órgãos de fiscalização sanitária e 

proteção ao consumidor  • Indústria de insumos para processos e produtos

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados.

 - 4 anos

Manhã 30

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM ALIMENTOS
Atua no processamento e conservação de matérias-primas, produtos e subprodutos 

da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físico-químicas, microbiológicas e 
sensoriais. Auxilia no planejamento, coordenação e controle de atividades do setor. Realiza a 
sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos 
manuais e automatizados. Acompanha a manutenção de equipamentos. Participa do 
desenvolvimento de novos produtos e processos.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Indústrias de alimentos e bebidas • Entrepostos de armazenamento e beneficiamento 
• Laboratórios, institutos de pesquisa e consultoria • Órgãos de fiscalização sanitária e 

proteção ao consumidor • Indústria de insumos para processos e produtos

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atua no projeto e execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos 

industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade 
ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da manutenção elétrica e mecânica 
de equipamentos industriais, além de projeto, instalação e manutenção de sistemas de 
acionamento elétrico e mecânico.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas de manutenção e automação industrial 
• Indústrias • Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa

• Concessionárias de energia

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM ARTE DRAMÁTICA
Realiza e apoia atividades ligadas à criação em teatro, cinema, áudio e vídeo, podendo 

atuar como ator, radioator, dublador, dublê, cenotécnico, bonequeiro, contrarregra, assistente de 
palco e de produção. Emprega métodos, técnicas e recursos de improvisação, atuação e normas 
de preparação corporal em espaços cênicos, como formas de expressão corporal e de imagens.

 - 2 anos

Noite 30

Turno Vagas Atuação

• Casas de espetáculo, teatros, espaços alternativos de interação social, lazer e cultura, 
festivais e mostras, sets de filmagens, estúdios de gravação de áudio e vídeo e eventos de 

naturezas diversas • Instituições públicas e privadas
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Londrina

Um dos primeiros câmpus a entrar em funcio-
namento no IFPR, o Câmpus Londrina realizou seu primei-
ro processo seletivo em 2009. Para atender às demandas 
da região, focou a oferta de cursos na área de saúde e ser-
viços, com os cursos de Prótese Dentária, Massoterapia, 
Enfermagem, Saúde Bucal e Informática.

Atualmente, o Câmpus Londrina está em fun-
cionamento em um prédio na praça Horácio Welss, no 
Jardim Dom Bosco, contando com um prédio de quatro 
pavimentos, que será acrescido com um terreno de 66 mil 
metros quadrados doado pela prefeitura municipal, onde 
serão construídos dois novos prédios.

O Câmpus tem desenvolvido atividades de ex-
tensão e pesquisa nas áreas de atuação com projetos na 
comunidade, na área de saúde e informática.

Câmpus Londrina
Rua João XXIII, 600
Praça Horace Well
Jardim Dom Bosco

(43) 3878-6100

londrina.ifpr.edu.br

Diretora Geral
Edilomar Leonart

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Carlos Marcelo Archangelo

Diretor Administrativo 
e Financeiro
Geraldo Bonfim Fernandes Teixeira

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

 - 4 anos

Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

TÉCNICO EM MASSOTERAPIA
Aplica manobras de massoterapia ocidental, de massagem oriental shiatsu e de 

reflexologia podal, visando ao bem-estar físico, ao relaxamento de tensões e ao alívio da dor. 
Realiza procedimentos de massoterapia estética e desportiva. Identifica e seleciona técnicas 
massoterápicas indicadas às diferentes necessidades do paciente. Aplica drenagem linfática, 
quando indicada por prescrição médica e/ou fisioterapêutica.

 - 2 anos

Manhã 40

Turno Vagas Atuação

• Clínicas de reabilitação • Clínicas estéticas • Associações desportivas • Hospitais • 
Unidades básicas de saúde e domicílios • Centros de atendimento a idosos

• Casas de repouso

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, promove e participa 

de programas educativos e de saúde bucal, orientando indivíduos e grupos, principalmente com 
relação à escovação e aplicação de flúor. Participa da realização de estudos epidemiológicos em 
saúde bucal. Realiza, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o 
restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo. Supervisiona, 
sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário. Controla estoques e gerencia a 
manutenção do aparato tecnológico presente num consultório dentário.

 - 2 anos

Noite 30

Turno Vagas Atuação

• Clínicas ou consultórios odontológicos
• Sistema Único de Saúde
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Noite 30

Turno Vagas Atuação

• Laboratório de prótese dentária e de aparelhos ortodônticos  • Clínicas e consultórios 
odontológicos • Serviços públicos de saúde  • Empresas de materiais odontológicos

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Confecciona dispositivos e aparelhos protéticos e ortodônticos, por solicitação do 

cirurgião-dentista. Presta suporte técnico ao cirurgião-dentista na fase laboratorial da confecção 
das próteses dentárias. Gerencia estabelecimentos laboratoriais de produção depeças protéticas, 
controlando estoques e a comercialização de produtos e serviços. Opera e zela pelo bom uso 
e manutenção do maquinário tecnológico relacionado a confecção das próteses e aparelhos 
ortodônticos. Em sua atuação é requerida a observância à impossibilidade de prestação de 
assistência direta a clientes.

 - 2 anos

Manhã 30

Turno Vagas Atuação

• Hospitais, clínicas e postos de saúde
• Empresas e domicílios

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-

doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, 
em todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames. 
Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e 
vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, 
dentre outros. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos.

 - 2 anos

Curso Superior

Manhã 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo desenvolvimento de software

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Visa a formação de um profissional capaz de desenvolver e gerenciar projetos, além 

de realizar os processos de planejamento, implementação e manutenção de software e bases 
de dados. Realiza o processo de desenvolvimento de software apoiado no trabalho em equipe 
e exercita a iniciativa e o comprometimento. O profissional egresso do curso de tecnologia em 
análise e desenvolvimento de sistemas será também capaz de desenvolver aplicações para 
ambiente WEB e dispositivos móveis, como smartphones, tablets, entre outros. Além disso, como 
curso superior, o egresso pode cursar programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado. 

- 3 anos

Palmas

O Câmpus Palmas está localizado em uma re-
gião estratégica no sudoeste do Paraná, próximo ao Sul 
do estado e da divisa com o oeste de Santa Catarina. Atu-
almente, atende a 1850 alunos e possui uma estrutura de 
17 mil metros quadrados de área construída em 70 hecta-
res. São 20 laboratórios, biblioteca, ginásio poliesportivo, 
centro de ginástica olímpica e piscina aquecida.

A demanda regional por educação profissional 
e tecnológica nos níveis médio e superior é atendida por 
meio da oferta de 15 cursos de graduação nas grandes 
áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, Ci-
ências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Bioló-
gicas, Linguistica, Letras e Artes e Engenharias. O Câmpus 
ainda oferta os cursos técnicos nas grandes áreas de Ci-
ências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias e Engenharia.

Câmpus Palmas
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto 
s/n, PRT-280, Trevo da Codapar

(46) 3263-8150

palmas.ifpr.edu.br

Diretora Geral
Ivânia Marini Piton

Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Carmem Waldow

Diretor Administrativo 
e Financeiro
Everton Luiz Machado
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Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS
Executa serviços de suporte e apoio técnico-administrativo a escritórios de advocacia, 

de auditoria jurídica, recursos humanos e departamentos administrativos, bem como cumpre as 
determinações legais atribuídas a cartórios judiciais e extrajudiciais, executando procedimentos 
e registros cabíveis. É responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e de 
documentos técnicos. Presta atendimento ao público.

 - 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Escritórios de advocacia •  Escritórios de auditoria jurídica • Setor de recursos humanos
•  Departamentos administrativos de empresas privadas e de instituições públicas 

•Cartórios 

Cursos Superiores

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Atua em organizações privadas, públicas e ONGs 
• Como profissional liberal em consultoria

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
Gerencia recursos humanos, financeiros, materiais, vendas, marketing e estratégicos 

dentro das organizações, a fim de atingir objetivos, tomando decisões sobre planejamento, 
organização, execução e controle. A gestão profissional ganha importância cada vez maior na 
medida em que a globalização torna o ambiente empresarial altamente competitivo. Neste 
sentido, o profissional de administração tem importante papel na condução das organizações a 
uma posição de destaque e lucratividade no mercado.

 - 4 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
• Empresas de consultoria e de forma autônoma 

• Escritórios de contabilidade

 - 4 anosBACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atua na organização e execução dos serviços de contabilidade em geral; na 

escrituração do conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços 
e demonstrativos; realiza e participa de pericias judiciais e extrajudiciais, auditoria e revisão 
de balanços e de contas em geral, assistência aos conselhos fiscais das sociedades anônimas 
e quaisquer outras atribuições de natureza técnica estabelecidas por lei aos profissionais de 
contabilidade.

BACHARELADO EM DIREITO
Exerce várias atividades vinculadas à administração da justiça, em especial, no serviço 

público, como Ministério Público Estadual e Federal, Poder Judiciário, Defensoria Pública, 
Procuradorias Estaduais, Advocacia da União, atividade policial, entre outras. Na esfera privada, 
além do exercício da advocacia, o conhecimento jurídico é uma ferramenta importante para 
nortear as condutas e prevenir conflitos. 

 - 5 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Atua em organizações privadas, públicas e ONGs
• Empresas de consultoria e de forma autônoma 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM
A Enfermagem abrange o estado de saúde e doença da população, contribuindo para 

a melhoria da sua qualidade de vida. Os profissionais podem atuar na área de saúde coletiva 
(unidades sanitárias; creches; escolas; assistência domiciliar; etc); assistencial (hospitais gerais e 
especializados, cuidados intensivos e semi-intensivos; pronto-atendimento; policlínicas e centros 
de atendimento à Saúde); administrativa (gerenciamento da saúde coletiva e rede hospitalar); em 
empresas (saúde ocupacional); pesquisa; consultoria (auditoria e assessoramento) e educação.

 - 5 anos

Manhã e 
Tarde 30

Turno Vagas Atuação

• Hospitais, clínicas e postos de saúde
• Empresas e domicílios

BACHARELADO EM AGRONOMIA
Possui competências para conservar e transformar o ambiente natural para produzir 

plantas e animais úteis ao homem, através da combinação das ciências exatas, naturais, 
econômicas e sociais. Atua nas áreas de fitotecnia; conservação, manejo e fertilidade de solos; 
controle fitossanitário; entomologia, nutrição de plantas; melhoramento vegetal e animal; 
manejo de plantas daninhas; produção de sementes; fruticultura; silvicultura; recursos hídricos, 
irrigação e drenagem; mecanização agrícola; construções rurais; pastagens e produção animal; 
bicombustíveis e energias alternativas; olericultura, paisagismo e floricultura; topografia; 
processos agroindustriais; administração rural, planejamento técnico e projetos; ensino, 
pesquisa e extensão rural.  

 - 5 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Atua em organizações privadas, públicas e ONGs 
• Como profissional liberal em consultoria

• Instituições de pesquisa e extensão
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Manhã e
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Farmácias de dispensação, manipulação, homeopáticas, hospitalares • Laboratórios 
de análises clínicas, de desenvolvimento e de controle de qualidade de produtos 

alimentícios, cosméticos e farmacêuticos

BACHARELADO EM FARMÁCIA
Atua nas áreas relacionadas aos medicamentos, às análises clínicas e aos alimentos. O 

curso é composto por inúmeras disciplinas que fornecerão o conhecimento necessário para o 
trabalho nos mais diversos campos de atuação profissional e de pesquisa científica dentro do 
universo farmacêutico. E para colocar em prática os seus conhecimentos, os alunos são inseridos 
em situações práticas, por meio dos estágios que iniciam a partir do segundo semestre.

 - 5 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação
• Ateliês e oficinas de arte • Agências de publicidade e propaganda
• Editoras e espaços alternativos de interação social, lazer e cultura

• Instituições públicas e particulares

LICENCIATURA EM ARTE VISUAIS 
Atua na educação formal lecionando em escolas públicas e particulares nos níveis 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, poderá também atuar em Centros 
Culturais, Museus, Galerias, Teatros, Agências Publicitárias, Gráficas, eventos artísticos em geral. 
Nesses locais o profissional poderá exercer diversas atividades, tais como produção cultural, 
programação visual, atelier, monitoria, montagem de exposições, mediação cultural e oficinas.

 - 4 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições de ensino públicas, privadas e ONGs

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Atua no Ensino Fundamental (Ciências) e no Ensino Médio (Biologia), através de um 

currículo abrangente em todos os níveis da organização biológica. Prepara-se para atuar de 
acordo com os valores e princípios éticos que valorizem as suas responsabilidades perante a 
comunidade, desenvolvendo habilidades que lhes permitam exercer suas funções com as 
competências necessárias à sociedade vigente.

 - 4 anos

LICENCIATURA EM ED. FÍSICA

LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS

Prepara o egresso para atuar nas diferentes modalidades educacionais das escolas da 
rede pública e particular de ensino, compreendendo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, 
o Ensino Médio e o Ensino Superior.

Atua na Educação Básica como professor de Inglês, Português ou Literatura. Pode 
atuar também como crítico literário, pesquisador, resenhista, tradutor, agente literário, revisor 
de textos e atividades que necessitem de proficiência na norma culta da Língua Portuguesa 
ou da Língua Inglesa, como no cinema e na televisão. Na área empresarial pode atuar como 
produtor de discursos e consultor para as diversas modalidades da linguagem.

 - 4 anos

 - 8 semestres

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Atua na docência da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

docência das disciplinas pedagógicas do Ensino Médio Profissionalizante, na gestão pedagógica, 
em unidades escolares da Educação Básica e Superior dos sistemas público e privado. Sua 
formação também o prepara para trabalhar no Terceiro Setor, nos Movimentos Sociais, nos 
espaços educativos não-formais, bem como, no Setor Público Administrativo, nas Empresas, em 
Assessorias Pedagógicas, Atividades Técnico-Administrativas, em Equipes Multidisciplinares e 
na Pesquisa.

 - 4 anos

Noite

Noite

Noite

40

40

40

Turno

Turno

Turno

Vagas

Vagas

Vagas

Atuação

Atuação

Atuação

• Atua em organizações privadas, públicas e ONGs 
• Instituições de ensino públicas, privadas e ONGs

• Pesquisa e extensão nas áreas educacionais e da saúde

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
• Empresas de consultoria e de forma autônoma 

• Instituições de ensino públicas, privadas e ONGs
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Paranaguá

Localizado na cidade mais antiga do Paraná, o 
Câmpus Paranaguá se estabelece como uma referência 
em educação na região litorânea do Estado do Paraná, 
com atuação totalmente voltada para os Arranjos Produ-
tivos Locais. A unidade, que iniciou suas atividades em 
2008, hoje é um dos maiores Câmpus do IFPR atendendo 
aproximadamente 900 alunos matriculados nos cursos 
presenciais e 250 na modalidade de ensino a distância. 

O Câmpus conta com uma área total de aproxi-
madamente 60.000 m², sendo 7.500 m² de área construí-
da dividida em 3 blocos, 17 salas de aula e 11 laboratórios, 
que permitem aos estudantes integrarem atividades que 
envolvem ensino, pesquisa e extensão.

Em consonância com a lei 11.892/08, que esta-
beleceu a Rede Federal de Educação Prorfissional e Tec-
nológica, o câmpus oferece cursos em todos os níveis de 
ensino: médio, graduação e pós-graduação. Inspirados 
na vocação econômica regional, são ofertados os cursos 
técnicos em Informática e Mecânica; Superiores com Tec-
nólogo em Manutenção Industrial, Licenciaturas em Física 
e Ciências Sociais; e pós-graduação lato sensu em Gestão 
Ambiental.

Câmpus Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues 453
Porto Seguro

(41) 3721-8300

paranagua.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Roberto Teixeira Alves

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Emerson Luis Tonetti

Diretor Administrativo 
e Financeiro
André dos Santos Cancella

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

 - 4 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM MECÂNICA
Atua na elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

mecânicos. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica 
de máquinas e equipamentos conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança. 
Controla processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais 
para construção mecânica.

 - 4 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

Indústrias • Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos • 
Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa

 • Prestadoras de serviço
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Cursos Superiores

Noite 40

Turno Vagas Atuação

•  Instituições de ensino públicas, privadas e ONGs

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Visa a formação de profissionais capacitados para atuar no Ensino de Sociologia no 

Ensino Médio e Superior, na rede pública ou privada, promovendo a interação dessa ciência 
com as outras áreas do conhecimento e com o mundo tecnológico. Para tanto, incorpora 
criticamente os ensinamentos dos autores clássicos e contemporâneos das ciências sociais, a 
formação pedagógica, o domínio de novas tecnologias e de novas práticas didáticas.

 - 4 anos
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Noite 40

Turno Vagas Atuação

•  Instituições de ensino públicas, privadas e ONGs

LICENCIATURA EM FÍSICA
Visa a formação de profissionais capacitados para atuarem no ensino de Física, 

promovendo a interação dessa ciência com as outras áreas do conhecimento e com o mundo 
tecnológico. O profissional sai do curso habilitado ao ofício do magistério, direcionado ao ensino 
de Física nos níveis fundamental, médio e superior, podendo atuar em instituições das redes 
públicas municipal, estadual, federal e em instituições da rede privada.

 - 4 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Indústrias de processos de fabricação contínuos, tais como petroquímicas, de alimentos 
e de energia • Laboratório de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa

• Empresas integradoras e prestadoras de serviço

TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Visa a formação de profissionais capacitados a trabalhar com equipamentos industriais 

em geral. O profissional sai do curso habilitado a planejar, gerenciar, implementar e supervisionar 
sistemas, áreas ou setores de manutenção; treinar e chefiar equipes de manutenção; propor e 
aplicar novas tecnologias a esses processos, podendo atuar no mercado de trabalho industrial. 

 - 4 anos

Paranavaí

Com o compromisso de contribuir decisivamen-
te para o desen volvimento educacional, social, científico e 
tecnológico do extremo noroeste paranaense, o Câmpus 
Paranavaí iniciou as atividades em agosto de 2010, con-
cretizando os anseios da comunidade por uma instituição 
federal na região.

Localizado em um ponto estratégico de acesso 
aos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, o muni-
cípio de Paranavaí tem se tornado referência pelas ativi-
dades agropastoris e agroindustriais, bem como por um 
crescente parque industrial. Além disso, a “Cidade Poesia” 
é nacionalmente conhecida por sua efer vescência cultu-
ral, que tem unido gerações de artistas e intelectuais lo-
cais e de todas as partes do Brasil.

O Câmpus está instalado em um terreno com 
cerca de 86 mil m², atendendo em torno de 600 alunos 
nos cursos presenciais e na modali dade de Educação a 
Distância.

Câmpus Paranavaí
Rua José Felipe Tequinha 1400
Jardim das Nações

(44) 3482-0100

paranavai.ifpr.edu.br

Diretor Geral
José Barbosa Dias Junior

Diretora de Ensino, 
Pesquisa e Extensão
Vanessa Aparecida Marcolino

Diretora Administrativa 
e Financeira
Dayane de Oliveira Gomes
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Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas e privadas, além do terceiro setor
• Estações de tratamento de resíduos
• Unidades de conservação ambiental

Curso de Pós-graduação lato sensu

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL
Curso de Especialização Lato Sensu, aberto a profissionais de diversas áreas, com o 

objetivo de capacitá-los na concepção, análise, planejamento, desenvolvimento e licenciamento 
de empreendimentos ambientalmente corretos.

 - 18 meses
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Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

 - 4 anos

Manhã 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

 - 2 anosTÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atua no projeto e execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos 

industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade 
ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da manutenção elétrica e mecânica 
de equipamentos industriais, além de projeto, instalação e manutenção de sistemas de 
acionamento elétrico e mecânico.

 - 2 anos

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Empresas de manutenção e automação industrial 
• Indústrias • Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa • 

Concessionárias de energia

Telêmaco 
Borba

Implantado em março de 2010, o Câmpus Te-
lêmaco Borba oferece cursos que buscam atender às 
demandas produtivas relacionadas à indústria, ao uso 
sustentável dos recursos naturais e ao setor de serviços, 
setores de grande expressão na economia regional, e 
também favorecer a transformação da realidade social da 
região.

Neste contexto, são ofertados os Cursos Técni-
cos em Eletromecânica, Informática, Programação de Jo-
gos Digitais, Informática para Internet, Florestas, Design 
de Móveis, além dos Cursos Técnicos Integrados em Flo-
restas e Mecânica, bem como o curso Técnico em Agroe-
cologia, ministrado no município de Ortigueira.

O Câmpus contará, em 2013, com um moderno 
complexo de laboratórios que atenderão às áreas da me-
cânica, eletrotécnica, metal-mecânica, eletrônica, instala-
ções elétricas, automação industrial, metrologia e resis-
tência de materiais, além de uma marcenaria. O Câmpus 
já conta com laboratórios de informática, física e química 
além de laboratórios na área de florestas e de design de 
móveis. A previsão é que, ao final de 2012, o Câmpus al-
cance 640 alunos na modalidade de ensino presencial e 
220 alunos na modalidade de ensino a distância.

Preocupado com a formação integral do aluno e 
a transformação da sociedade, o Câmpus Telêmaco Borba 
também desenvolve projetos de extensão e pesquisa jun- 
to à comunidade, nos quais alunos e professores partici-
pam ativamente e aplicam os conhecimentos adquiridos 
em sua formação.

Câmpus Telêmaco Borba
Rodovia PR 160 - km 19,5 
Jardim Bandeirantes 

(42) 3221-3000

telemaco.ifpr.edu.br

Diretora Geral
Karina de Mello Bonilaure

Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Ronaldo Mendes Evaristo

Diretor Administrativo 
e Financeiro
Rubens Felipe Ribeiro
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Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Desenvolve programas de computador para internet, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ferramentas 
de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que auxiliam o processo de criação de 
interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos. Desenvolve e realiza 
a manutenção de sites e portais na internet e na intranet.

 - 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de 
computadores para internet

TÉCNICO EM MECÂNICA
Atua na elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

mecânicos. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica 
de máquinas e equipamentos conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança. 
Controla processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais 
para construção mecânica.

 - 3 anos

Manhã e 
Tarde 40

Turno Vagas Atuação

• Indústrias • Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos • 
Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa • Prestadoras de 

serviço

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atua no projeto e execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos 

industriais conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade 
ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da manutenção elétrica e mecânica 
de equipamentos industriais, além de projeto, instalação e manutenção de sistemas de 
acionamento elétrico e mecânico.

 - 2 anos

Noite

Noite
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40

Turno

Turno

Vagas

Vagas

Atuação

Atuação

• Empresas de manutenção e automação industrial
• Indústrias • Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa • 

Concessionárias de energia

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de 
computadores para internet

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Desenvolve programas de computador para internet, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ferramentas 
de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que auxiliam o processo de criação de 
interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos. Desenvolve e realiza 
a manutenção de sites e portais na internet e na intranet.

 - 18 meses
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Umuarama

Em maio de 2010, o IFPR Umuarama iniciou 
suas atividades com três cursos técnicos. Atualmente, 
possui nove cursos técnicos presenciais e oito cursos téc-
nicos na modalidade EaD.  Uma das grandes expressões 
econômicas da cidade é a pecuária de corte, com áreas 
de pastagem bastante degradadas, o que justifica a oferta 
de cursos como Agronegócio, Controle Ambiental, Agroe-
cologia. A existência de oito usinas de processamento de 
cana-de-açúcar geram demanda profissional específica, 
daí a oferta dos cursos de Açúcar e Álcool e Química. A 
cidade também é polo moveleiro e há forte desenvolvi-
mento da Construção Civil, razões que justificam os cur-
sos de Design de Móveis e Desenho de Construção Civil. 
A existência de grande número de associações, entidades 
e cooperativas geram demanda de profissionais de Orien-
tação Comunitária, o único curso de nível técnico na área 
de Ciências Humanas na Rede Federal de Educação Pro-
fissional. Transitando por todas as outras áreas, está o cur-
so de Informática, representante da grande demanda da 
sociedade movida pela comunicação e pela tecnologia.  
Para 2013 serão reeditados os Cursos Técnicos de Agro-
negócio, Química integrado ao Ensino Médio, Design de 
Móveis, Desenho da Construção Civil, Orientação Comu-
nitária e Informática. Chegando à comunidade por inú-
meras atividades, o câmpus Umuarama já se tornou um 
referencial em projetos de extensão nas áreas de arte e 
apoio educacional, além de oferecer estruturas como la-
boratórios de Informática, Química, Biologia e Física e a 
partir de 2013, laboratórios em Design de Móveis e Dese-
nho da Construção Civil, Química Tecnológica, Química de 
Alimentos e Artes.

Câmpus Umuarama
Rodovia PR 323 km 310 
Parque Industrial

(44) 3361-6200

umuarama.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Vicente Estevãm Sandeski

Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Silvia Eliane de Oliveira Basso

Diretor Administrativo 
e Financeiro
Carlos José Dalla Nora

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

TÉCNICO EM QUÍMICA
Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e 

equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais. Realiza 
amostragens, análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas. Realiza vendas e assistência 
técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa no desenvolvimento de 
produtos e validação de métodos. Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade 
com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de 
segurança.

 - 3 anos

Manhã e 
Tarde 30

Turno Vagas Atuação

• Indústrias • Empresas de comercialização e assistência técnica • Laboratórios de ensino, 
de calibração, de análise e controle de qualidade e ambiental • Entidades de certificação 

de produtos • Tratamento de águas e de efluentes

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor
 • Empresas de engenharia e de arquitetura • Escritórios de projetos

• Imobiliárias e construtoras

TÉCNICO EM DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Elabora e interpreta desenho de projetos na área de construção civil. Desenha projetos 

de construções prediais, de estradas, de arquitetura e de saneamento. Elabora desenhos de 
projetos estruturais, instalações hidráulicas, elétricas, de gás, ar condicionado, incêndio, redes 
de esgoto, águas pluviais e abastecimento de água. Confecciona maquetes.

 - 2 anos

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Propriedades rurais • Empresas comerciais • Estabelecimentos agroindustriais
• Empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa • Instituições financeiras

TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO
Aplica técnicas de gestão, comercialização e logística que visem ao aumento da 

eficiência do mercado agrícola e agroindustrial. Identifica os segmentos das cadeias produtivas 
do setor agropecuário. Avalia custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização 
de novos produtos e serviços. Idealiza ações de marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a 
organização e execução de atividades de gestão do negócio rural.

 - 2 anos
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Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas 
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 

lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento 
de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de 
computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. 
Executa manutenção de programas de computadores implantados.

 - 18 meses

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Conselhos tutelares, associações 
comunitárias, conselhos sociais, sindicatos e cooperativas

TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Auxilia e apoia a organização de grupos de interesse na comunidade, colaborando 

em ações de cultura e desenvolvimento local. Atua também em diferentes temáticas (meio 
ambiente, turismo, trabalho e renda, saúde, educação, esporte e lazer). Trabalha sob supervisão de 
profissional de nível superior da área social, contribuindo para o desenvolvimento de lideranças 
comunitárias. Participa de campanhas educativas. Colabora na integração da comunidade com 
suas escolas, articulando e promovendo ações de aproximação positiva entre elas.

 - 18 meses

Noite 40

Turno Vagas Atuação

• Escritórios de design • Indústrias moveleiras
• Lojas de móveis e de decoração

• Representações comerciais

TÉCNICO EM DESIGN DE MÓVEIS
Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos normatizados de móveis. Realiza estudos 

volumétricos e maquetes convencionais e eletrônicas. Aplica aspectos ergonômicos ao projeto. 
Pesquisa e define materiais, ferragens e acessórios. Elabora documentação técnica normatizada. 
Acompanha processos de produção de móveis. Aplica os conceitos de sustentabilidade ao 
desenvolvimento de móveis.

 - 18 meses

Educação 
a Distância

A Diretoria de Educação a Distância do IFPR 
(EaD/IFPR) é referência internacional no que tange às tec-
nologias e metodologias da modalidade de Educação a 
Distância. Atualmente, a unidade atende cerca de 50 mil 
estudantes em todo o Brasil em cursos oferecidos nas mo-
dalidades presencial/virtual e e-learning.

Além dos cursos técnicos pertencentes à grade 
de cursos do IFPR, o Setor de EaD oferece outros por meio 
do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, Rede e-Tec, 
que tem como objetivo a oferta de educação profissional 
e tecnológica a distância, ampliando e democratizando o 
acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratui-
tos. Em 2012, o Câmpus EAD passou a oferecer quatro no-
vos cursos técnicos subsequentes voltados exclusivamente 
para os servidores de escolas públicas por meio do Progra-
ma Profuncionário: Multimeios Didáticos, Alimentação 
Escolar, Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar.

Desde 2011, a diretoria mantém uma parceria 
com o Projeto Eureka, transmitindo aulas referentes ao 
conteúdo de Ensino Médio para os estudantes de todo 
o país que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e concursos vestibulares. Em 2012, o Pré-ENEM 
IFPR, outro curso preparatório, teve início. Com foco na 
resolução de exercícios de exames anteriores, o curso tem 
como objetivo ser um reforço na preparação dos milhares 
de jovens que estudam sozinhos para a prova que é a porta 
de entrada para as Universidades Federais e demais insti-
tuições de ensino superior do país.

Os cursos de Educação a Distância são oferecidos 
em parceria com prefeituras municipais e outras entidades 
do poder público. O ingresso de novos estudantes é regido 
por editais específicos para cada parceria.

Diretoria de Ensino a Distância
Sede 1: R. Dr. Alcides 
Vieira Arcoverde, 1225. 
Jardim das Américas.
Curitiba-PR

Sede 2: Rua Emílio Bertolini, nº 
44b, Vila Oficinas. Curitiba-PR
0800 643 0007 | ead.ifpr.edu.br

Diretor Geral
Marcelo Camilo Pedra

Diretor Executivo
Celio Alves Tibes Junior

Diretor Administrativo 
Luana Cristina Medeiros de Lara
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Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

TÉCNICO EM AQUICULTURA (PROEJA)
Atua no cultivo de peixes, camarões, ostras, mexilhões, rãs e algas. Colabora na 

execução e no manejo dos ambientes de cultivo, envolvendo aspectos relativos à reprodução, 
larvicultura e engorda de espécies aquáticas. Prepara tanques e viveiros para o cultivo, realizando 
o controle da qualidade de água e do solo. Realiza a preparação, oferta e ajuste da alimentação 
das espécies cultivadas, acompanhando seu desenvolvimento e sanidade. Beneficia o pescado, 
desenvolvendo produtos e subprodutos.

 - 2 anos

Manhã

Turno Atuação
• Instituições públicas e privadas do setor aquícola

• Empresas de produção e beneficiamento de pescado
• Laboratórios de reprodução, larvicultura e engorda ou de forma autônoma

TÉCNICO EM PESCA (PROEJA)
Auxilia no planejamento e na execução de atividades relacionadas à pesca extrativista, 

operações de embarque e desembarque. Auxilia na condução da embarcação à área de pesca, 
utilizando procedimentos de armação. Constrói e mantém apetrechos de pesca (como redes 
de pesca, iscas, armadilhas, anzóis). Realiza procedimentos de beneficiamento do pescado nas 
embarcações. Opera equipamentos como radares, bússolas, GPS, barômetros.

 - 2 anos

Tarde

Turno Atuação

• Instituições públicas e privadas ligadas à pesca
• Empresas de pesca e de beneficiamento de pescado e de forma autônoma

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e 

expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Opera sistemas de 
informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como 
suporte às operações organizacionais.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação

• Administração de Empresas, da Contabilidade, Economia, Engenharia, Arquitetura, Tecnologia, 
Indústrias, etc.

TÉCNICO EM EVENTOS
Auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na organização, na coordenação e 

na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o 
protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e operacionais relativos 
a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja os espaços e a decoração do 
ambiente para eventos.. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios 
servidos em eventos.

 - 18 meses

Noite

Turno Atuação

• Empresas de eventos • Meios de hospedagem • Instituições públicas e privadas 
• Cruzeiros marítimos • Restaurantes • Bufês

TÉCNICO EM LOGÍSTICA
Aplica os principais procedimentos de transporte, armazenamento e logística. Executa 

e agenda programa de manutenção de máquinas e equipamentos, compras, recebimento, 
armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos. Colabora 
na gestão de estoques. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de 
qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. 

Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, 
acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de 
programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de 
redução, reúso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências 
e operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização 
e remediação dos seus efeitos.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação
• Instituições públicas e privadas, além do terceiro setor

• Estações de tratamento de resíduos
• Unidades de conservação ambiental
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TÉCNICO EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
Coleta e registra informações de apoio e suporte ao diagnóstico, inclusive o social, e ao 

acompanhamento terapêutico. Aplica e conduz diferentes técnicas terapêuticas prescritas e de 
reinserção social global. Atua em situações emergenciais, intervenções em caso de intoxicações, 
abstinência e seus desdobramentos. Atua em campanhas de esclarecimento à comunidade 
quanto ao uso de drogas, à valorização da vida saudável e preservação da integridade 
psicossocial. Participa na concepção, desenvolvimento e monitoramento de programas de 
redução de demanda de drogas e redução de danos.

 - 30 meses

Noite

Turno Atuação

• Centros de atenção psicossocial • Serviços de referência em saúde mental
• Unidades básicas de saúde • Comunidades terapêuticas

TÉCNICO EM SECRETARIADO
Organiza a rotina diária e mensal da chefia ou direção, para o cumprimento dos 

compromissos agendados. Estabelece os canais de comunicação da chefia ou direção 
com interlocutores, internos e externos, em língua nacional e estrangeira. Organiza tarefas 
relacionadas com o expediente geral do secretariado, da chefia ou direção. Controla e arquiva 
documentos. Preenche e confere documentação de apoio à gestão organizacional. Utiliza 
aplicativos e a internet na elaboração, organização e pesquisa de informação.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação

• Instituições públicas, privadas e do terceiro setor
• Indústria e comércio

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos 

e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de acordo 
com normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho. Desenvolve 
ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Coleta e organiza 
informações de saúde e de segurança no trabalho. Executa o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.

 - 30 meses

Noite

Turno Atuação

• Instituições públicas e privadas
• Fabricantes e representantes de equipamentos de segurança

• Terceiro setor e instituições privadas.

TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Atua na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orienta e acompanha 

famílias e grupos em seus domicílios e os encaminha aos serviços de saúde. Realiza mapeamento 
e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
informações obtidas; participa, com as equipes de saúde e a comunidade, da elaboração, 
implementação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde. Participa e mobiliza a 
população para as reuniões do conselho de saúde. Identifica indivíduos ou grupos que demandam 
cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. Trabalha em equipe nas 
unidades básicas do Sistema Único de Saúde (Estratégia de Saúde da Família) promovendo a 
integração entre população atendida e os serviços de atenção básica à saúde.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação

• Sistema Único de Saúde

TÉCNICO EM HOSPEDAGEM
Atua na recepção e governança em meios de hospedagem. Executa atividades 

operacionais de recepção e atendimento a clientes, serviços de andares. Atende critérios de 
qualidade na prestação  de serviços de hospitalidade e lazer, presta suporte ao hóspede durante 
sua estada, valorizando as características culturais, históricas e ambientais do local de sua atuação.

 - 2 ANOS

Noite

Turno Atuação

• Meios de hospedagem: hotéis, pousadas, flats ou resorts, bem como embarcações e hospitais

TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Executa as operações decorrentes de programas e projetos de políticas públicas. 

Executa as funções de apoio administrativo. Auxilia no controle dos procedimentos 
organizacionais. Auxilia na organização dos recursos humanos e materiais. Utiliza ferramentas 
de informática básica como suporte às operações.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação

• Instituições públicas, nas esferas federal, estadual e municipal
• Terceiro setor e instituições privadas.
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TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Assessora ações de compra, venda e locação de imóveis. Registra as avaliações 

de transações imobiliárias. Orienta registro e transferência de imóveis junto aos órgãos 
competentes. Inscreve imóveis no cadastro da imobiliária, apresenta os imóveis aos clientes 
potenciais e orienta investimentos na atividade. Identifica e aplica os parâmetros de uso e 
ocupação para lotes urbanos. Lê e interpreta projetos e mapas.

 - 2 anos

Noite

Turno Atuação

• Empresas imobiliárias e consultoria, construtoras, bancos e de forma autônoma

TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Prepara a alimentação dos estudantes, conforme o cardápio e orientações definidas 

por nutricionista. Organiza e executa os fluxos de aquisição e armazenamento de alimentos 
e insumos necessários ao preparo da alimentação escolar. Organiza e controla os ambientes 
de preparo e de fornecimento da alimentação aos estudantes. Organiza, controla e executa os 
processos de higienização dos alimentos, de preparo e do fornecimento das refeições. Atua 
como educador alimentar na escola, sob supervisão de nutricionista.

 - 18 meses

Manhã e
Tarde

Turno Atuação

• Escolas públicas da rede de educação básica, técnica e tecnológica

Cursos Técnicos Profuncionário

TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Atua na definição e execução de processos e fluxos de manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos escolares e sistemas hidrossanitários. Organiza, administra 
e operacionaliza procedimentos de racionalização e economicidade no uso dos recursos 
energéticos e hidráulicos da escola. Auxilia na gestão dos vários espaços escolares na perspectiva 
de mantê-los como espaços educativos. Colabora na mediação de conflitos com o entorno 
ambiental, atua na preservação e conservação do meio ambiente intra e extraescolar.

 - 18 meses

Manhã e 
Tarde

Turno Atuação

• Escolas públicas da rede de educação básica, técnica e tecnológica

TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS
Promove a mediação entre recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. 

Orienta e apóia a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis. 
Prepara apresentações e materiais didáticos produzidos pelos educadores. Difunde as práticas 
de utilização dos recursos tecnológicos (planejamento, organização, execução e controle de 
utilização dos equipamentos e programas). Indica novos recursos tecnológicos para a ampliação 
e atualização do acervo multimidiático. Zela pela manutenção, controle e armazenamento dos 
equipamentos tecnológicos e programas da unidade escolar.

 - 18 meses

Manhã e 
Tarde

Turno Atuação

• Escolas públicas da rede de educação básica, técnica e tecnológica

TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR
Colabora com a gestão escolar, atuando na organização de registros escolares. 

Operacionaliza processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de turmas 
e de registros do histórico escolar dos estudantes. Controla e organiza os arquivos com registros 
da vida acadêmica, processos de registro de conclusão de cursos e colação de grau. Registra em 
atas as sessões e atividades acadêmicas específicas.

 - 18 meses

Manhã e
Tarde

Turno Atuação

• Escolas públicas da rede de educação básica, técnica e tecnológica

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
Destinado a profissionais que atuam em todos os níveis da Administração Pública. 

Permite a compreensão da complexidade e diversidade que compõe os aspectos centrais 
da gestão pública, busca e implementa alternativas e soluções por meio de ferramentas que 
possam intervir concretamente para a melhoria da atuação do gestor público.

 - 30 meses

Manhã

Turno Atuação

• Instituições públicas, nas esferas federal, estadual e municipal
• Terceiro setor

Curso Superior em Tecnologia

Público alvo: Servidores de escolas públicas
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CURSO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO
Formação continuada de profissionais da Rede Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia, que atuarão no desenvolvimento de pesquisa aplicada geradora de inovação e 
propriedade intelectual, contribuindo com o desenvolvimento tecnológico brasileiro, bem 
como com o fortalecimento das políticas públicas de inovação amparada pela propriedade 
intelectual do País.

 - 18 meses

Manhã e 
Tarde

Turno Atuação

• NITs - Núcleo de Inovação Tecnológica

CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 Esta formação tem como objetivo o aprimoramento da qualidade dos projetos na área 

de educação a distância desenvolvidos na sociedade nos mais diversos espaços, garantindo sua 
expansão em Instituições públicas que atendam a população.São oferecidas três habilitações 
que utilizam de um mesmo núcleo comum, são elas:

• Gestão em EAD
• Tecnologias Educacionais
• Formação Docente

 - 18 meses

Tarde

Turno Atuação

• Atuação em cursos, projetos e programas na área de Educação a Distância

CURSO DE GESTÃO PÚBLICA
Objetiva proporcionar aprofundamento teórico na área de Gestão Pública, realizando 

discussões sobre os rumos da sociedade e do papel do gestor neste contexto de profundas 
transformações econômicas, políticas, tecnológicas, sociais e ambientais que vivemos.

São oferecidas três habilitações que utilizam de um mesmo núcleo comum, são elas:
• Gestão de Pessoas;
• Políticas Públicas;
• Logística;

 - 18 meses

Manhã e 
Tarde

Turno Atuação

• Instituições públicas, nas esferas federal, estadual e municipal
• Terceiro setor

Cursos de Pós-graduação lato sensu (e-learning)

CURSO PARA GESTORES DOS SISTEMA 
ESTADUAIS DE ENSINO
Forma em nível de especialização gestores educacionais das escolas de educação 

profissionais e Tecnológicas e o Brasil Profissionalizado. Contribui com a qualificação do gestor 
escolar na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar 
básica com qualidade social. Capacita profissionais de educação para atuarem na Gestão Escolar 
e Pedagógica.

 - 18 meses

Manhã e 
Tarde

Turno Atuação

• Instituições de ensino públicas de educação profissional

Cursos de Pós-graduação (30%  Presencial)

CURSO DE AGROECOLOGIA

CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Forma profissionais com conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 
contribuírem com os processos formativos de jovens que cursam o ensino técnico. Visa estimular 
a transição para a agroecologia através da implementação de práticas agroecológicas, no ensino, 
na pesquisa, tanto na assessoria como na formulação de políticas, contribuindo, desta maneira, 
para o desenvolvimento sustentável do meio rural do Brasil.

O curso visa capacitar os professores que atuam na Educação Profissional que não 
possuem formação em nível de licenciatura, promovendo uma formação articulada à realidade 
do mundo do trabalho, à ação pedagógica e à base tecnológica de sua área de conhecimento 
com vistas a desenvolver uma educação de qualidade.

 - 18 meses

 - 18 meses

Manhã e
Tarde

Tarde

Turno

Turno

Atuação

Atuação

• Instituições de certificação agroecológica, Instituições de pesquisa e extensão, organizações 
governamentais e não governamentais.

• Docência em cursos técnicos profissionalizantes
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Cursos Preparatórios

CURSO LIVRE EUREKA

CURSO PRÉ-ENEM

O Eureka é um curso voltado para os estudantes do ensino médio que irão realizar 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o vestibular. Atinge o seu objetivo devido à 
pluralidade de ideias. É um complemento aos alunos da rede pública e particular, para que 
atinjam as necessidades exigidas pelo ENEM e pelos vestibulares.

O Pré-ENEM IFPR visa preparar estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). As aulas, oferecidas gratuitamente, são transmitidas ao vivo aos sábados. O curso 
disponibiliza o material didático para download e as aulas gravadas, além de contar com um 
sistema de tutoria online no qual os alunos recebem apoio para solucionar as dúvidas relativas 
às aulas.

Tarde

Tarde

Turno

Turno

Finalidade

Finalidade

• Processos seletivos de acesso a Educação Superior

• Processos seletivos de acesso a Educação Superior

Guia de Cursos 2013 - IFPR

Ano de edição: 2012

Textos dos eixos e cursos
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - MEC

http://catalogonct.mec.gov.br/

Coleta e Consolidação de dados do cursos
Pró-Reitoria de Ensino - PROENS

Edição, Projeto Gráfico e Diagramação

Coordenadora de Comunicação
Patricia Meyer

Jornalistas
Erike Feitosa
Naiara Longhi

Design
Patrik Rangel de Melo

Pedro Paulo Boaventura Grein

Estagiários
Mahara Gouvea
Rafaela Tanaka

Tiragem
40.000 exemplares
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CURSOS
TÉCNICOS E

SUPERIORES 

GRATUITOS

INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ

Assis Chateaubriand
Av. Cívica, 475 - Centro Cívico

(44) 3528 6384 | assis.ifpr.edu.br

Cascavel
Av. Cardeal, 1309 - CAIC

Residencial Clarito 
(41) 9994 8103 | cascavel.ifpr.edu.br

Curitiba
Av. Senador Salgado Filho, 1474 

Guabirotuba
Rua João Negrão, 1285 - Rebouças
(41) 3535 1427 | curitiba.ifpr.edu.br

Foz do Iguaçu
Av. Araucária, 780 - Vila A

(45) 3422 5300 | foz.ifpr.edu.br

Campo Largo
Rua Engenheiro Tourinho, 829 – Vila Solene
(41) 3208 8201 | campolargo.ifpr.edu.br 

Ivaiporã
Rodovia PR 466 – Gleba Pindaúva Secção 

C – Parte 2  
(43) 3472 0763 | ivaipora.ifpr.edu.br

Irati
Rua Pedro Koppe, 100 - Vila Matilde
(42) 2104 0200 | irati.ifpr.edu.br

Jacarezinho
Av. Doutor Tito, s/n - Jardim Panorama
(43) 2122 0100 | jacarezinho.ifpr.edu.br 

Londrina
Rua João XXIII, 600 - Praça Horace Wells - 

Jardim Dom Bosco
(43) 3878 6100 | londrina.ifpr.edu.br

Palmas
PRT 280 - Trevo da CODAPAR S/N
(46) 3263 8100 | palmas.ifpr.edu.br

Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453

 Porto Seguro
(41) 3721 8300 | paranagua.ifpr.edu.br

Telêmaco Borba
Rodovia PR-160 - km 19,5

(42) 3221 3000  | telemaco.ifpr.edu.br

Paranavaí
Av. José Felipe Tequinha, 1400 Jardim das 

Nações
(44) 3482 0100 | paranavai.ifpr.edu.br

Umuarama
Rodovia PR - 323 - km 310

Parque Industrial
(44) 3361-6200 | umuarama.ifpr.edu.br
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