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A criação do Campus Palotina foi aprovada pelo Conselho Universitário 

da Universidade Federal do Paraná no ano de 1992

  

O primeiro concurso vestibular para o Curso de Medicina Veterinária foi 

realizado no período de 11 a 14 de janeiro de 1993, ofertando 40 vagas. 

Em 2009 foram implantados os cursos Superiores de Tecnologia em 

Aquicultura, Biocombustíveis e Biotecnologia. 

  
APRESENTAÇÃO
Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná

 

 



Em março de 2010, iniciou o funcionamento do Curso de Ciências 

Biológicas com Ênfase em Gestão Ambiental e em 2011, o curso de 

Agronomia. Assim, atualmente são oferecidos seis cursos superiores 

com 80 vagas cada.

O antigo Campus de Palotina foi transformado em Setor em 27 de 

novembro de 2012 (Resolução 31/12 COUN).

  
APRESENTAÇÃO
Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná

 

 



  
É de conhecimento corrente que o ensino superior em nosso país, acumula um 

quadro de grande déficit de atendimento da população brasileira, 

comparativamente à maioria dos demais países.

  
JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO



  
A formação do professor de Computação para a educação básica deve pautar-

se por três princípios basilares: as Competências do futuro professor da 

educação básica; a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada 

do futuro; e a pesquisa como atividade nuclear do ensino e da aprendizagem.

  
Durantes os dois primeiros anos, o aluno cumpre um núcleo básico com 

conteúdos científicos e pedagógicos. 

  
PERFIL DO CURSO



  
No terceiro ano são introduzidas as Práticas Pedagógicas, mantendo-se o 

caráter interdisciplinar do curso, culminando com os Estágios de Docência, 

onde o aluno tem a oportunidade de articular o conhecimento adquirido com a 

prática docente nos ambientes formais e não formais. 

  
As Práticas iniciadas no terceiro e quarto anos são ainda propostas Práticas 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, reflexões sobre a Divulgação 

Científica, e o Trabalho de Conclusão de curso (TCCs) que articulam o 

conhecimento científico e tecnológico com a prática.

  
PERFIL DO CURSO



Geral

O Curso de Licenciatura em Computação tem como objetivo principal formar 

o professor e profissional cidadão com domínio dos conteúdos específicos e 

pedagógicos alicerçado em uma sólida base humanista, capaz de contribuir 

para o desenvolvimento social e econômico mediante o desempenho docente e 

profissional em um mundo cada vez mais tecnológico e global.

  
OBJETIVOS DO CURSO



Específicos
● Integração da UFPR à região de Palotina como forma de promoção e fomento às 

políticas de formação de professores para a Educação Básica.

● Difusão de conhecimentos específicos das Ciências da Computação através de 
parcerias e projetos com a comunidade na região de Palotina.

● Ampliação do papel das Ciências da Computação na comunidade através das
atividades de Estágios e Práticas de docência nas escolas da Educação Básica e 
empresas da região.

● Consolidação de um centro que norteie as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, focadas no ensino das Ciências da Computação, na região de Palotina.

  
OBJETIVOS DO CURSO



  
PERFIL DO EGRESSO 



  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES



Sisu

Vestibular UFPR

Regime de entrada anual

  
FORMAS DE ACESSO AO CURSO



Disciplinas





Carga horaria
Conteúdos Curriculares Científico-Culturais  1908 h
Disciplinas Básicas  972 h
Disciplinas Específicas 360 h
Disciplinas Científicas Gerais  72 h
Humanidades 108 h
Educação 180 h
Optativas 144 h
TCC 72 h
Estágio Supervisionado 414 h
Prática como Componente Curricular 432 h
Atividades Formativas 200 h
TOTAL 2954 h



Horário / Ensalamento



RESOLUÇÃO No 58-A/13-CEPE

Calendário
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA SEMANA DE 
RECEPÇÃO DOS CALOUROS – 1 O SEMESTRE 
LETIVO 2014 – UFPR/SETOR PALOTINA

Recepção Oficial
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Logo (Temporário)

Logo giz
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Identidade profissional docente e 
o papel da interdisciplinaridade 
no
currículo de licenciatura em 
computação

Leitura
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