
  
 
 
 
 
 

  

Planejamento do Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
 

O Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) nasce no contexto maior da educação no Brasil. Se deu na medida 
em que este deriva de políticas públicas que estão intimamente ligadas à questão da 
inclusão social com a formação de recursos humanos com vistas ao mundo do 
trabalho.  

A Resolução n.º 33/09, do COUN da UFPR aprovada em 27 de agosto de 
2009 cria o novo setor que tivesse um perfil diferenciado dos demais, permitindo que 
fossem implantados os cursos de educação profissional, técnicos e de tecnologia 
sob o abrigo de um setor específico na UFPR.  

Em 2009 e 2010 criaram-se, então, as propostas de implantação dos novos 
cursos. O novo Setor instala-se em parte das instalações do antigo Setor Escola 
Técnica, porém, há necessidade de adequar as instalações e, principalmente, de 
adquirir novos equipamentos e materiais mais adequados às novas modalidades do 
Ensino Profissionalizante. 

O plano estratégico do SEPT está consolidado na proposta de implantação e 
reestruturação administrativa do setor, juntamente com a proposta do Regimento 
Interno e do Projeto Político Pedagógico. 

  
 

Objetivo:  

  

I. Promover a educação, o ensino, o desenvolvimento científico, profissional, 
tecnológico e cultural, visando, sobretudo contribuir para uma adequada qualidade 
de vida às gerações atuais e futuras. 

II. Prioritariamente, promover a formação e capacitação de recursos humanos, 
buscando o permanente desenvolvimento da vida produtiva, sendo responsável, no 
âmbito da UFPR, pelo desenvolvimento e pesquisa da Educação Profissional e 
Tecnológica 

III. Contribuir para a solução dos problemas de interesse da comunidade, sob a 
forma de cursos, estudos, eventos e serviços. 

IV.  Construir propostas multidisciplinares articuladamente com os outros setores 
no interesse da UFPR. Podendo co-participar da oferta de cursos e/ou Programas de 
Pós-graduação com outros Setores da Universidade ou com outras Instituições, 
devendo estar, neste último caso, a oferta amparada mediante convênio 
estabelecido entre a UFPR e a respectiva instituição. 

 

Metas em curto prazo  

a. Consolidar o processo de implantação dos Cursos; 

b. Criar um acervo bibliográfico especializado, representado pelos títulos de 
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bibliografia básica e complementar, a fim de atender as demandas atuais e 
futuras dos educandos e professores nas atividades de ensino. Também 
enriquecer a diversidade de bibliografia específica de modo que as atividades 
de pesquisa e extensão possam ser implementadas de maneira satisfatória e 
adequada;  

c. Dar maior visibilidade aos Cursos, com a implementação e/ou aprimoramento 
de sua página na web;  

d. Aprimorar a dinâmica pedagógica para os Cursos do Setor aplicando os 
recursos audiovisuais necessários em todas as salas. 

e. Propor estabelecimento de acordo de cooperação técnica e científica na área 
de formação técnica e tecnológica.  

 

Metas em médio prazo  

a. Consolidar como referência na formação de Técnicos e Tecnólogos os 
diversos cursos de responsabilidade do Setor;  

b. Implantar projetos de pesquisa e de extensão relacionados à área de 
conhecimento dos Cursos;  

c. Desenvolver atividades que envolvam educandos e egressos dos Cursos, de 
modo a proporcionar novos contatos profissionais para todos;  

d. Fortalecer a inclusão social dos educandos deste curso através do resgate da 
cidadania.  

e. Aproximar a UFPR às demandas da Educação Profissional e Tecnológica.  

f. Comunicar à comunidade interna e externa da UFPR, a inclusão social e 
resgate da cidadania propiciada aos educandos destes cursos, através de 
artigos e vídeos produzidos e parceria entre os Cursos do SEPT. 

 

Metas em longo prazo 

Consolidar a articulação entre as atividades de pesquisa e as atividades de 
extensão, de modo que os Cursos sejam referência na articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão dentro da Universidade. 

 


