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As universidades e escolas aprimoram seus programas para formar profissionais qualificados 
 
A onda de industrialização durante os anos 90 no Paraná, especialmente em Curitiba, provocou 
mudanças importantes também no setor de educação, tanto na formação de profissionais 
especializados como na capacitação de mão-de-obra qualificada. A Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), por exemplo, está internacionalizando alguns cursos, na busca de 
aprimoramento.  
 
Vários cursos de graduação tiveram o currículo modificado para atender o mercado e até 
empresas específicas, como a Exxon, que está trazendo para Curitiba sua sede mundial no 
setor de contabilidade. "Fomos procurados porque temos conceito ótimo", conta o reitor Carlos 
Moreira Júnior.  
 
"As instituições mais atentas aprimoram seus programas para formar profissionais mais 
qualificados", diz o diretor de marketing do Grupo Positivo, proprietário do Centro Universitário 
UnicenP, que oferece 26 cursos de graduação e pós-graduação em onze diferentes áreas. "A 
universidade reage à procura, num processo normal como em qualquer outro setor da 
economia", confirma o diretor-presidente do grupo, Oriovisto Guimarães.  
 
O Paraná, de acordo com o IBGE, conta com 40 estabelecimentos de ensino superior, onde 
estudam um contingente de 102.526 alunos pelos dados de 2003. Entre eles estão o braço da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), instalado há 10 anos em Curitiba, e o Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Paraná (Cefet), que acaba de ser transformado em universidade 
tecnológica.  
 
"O Cefet e a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) se esforçaram muito para atender às 
mudanças do mercado curitibano, muito mais que as universidades", reconhece o professor 
Másimo Della Justina, chefe de gabinete do reitor da PUC do Paraná. "A universidade pensa 
mais a longo prazo e uma onda de industrialização é coisa temporária", avalia.  
 
Também temporário parece ser o aumento no número de empregos proporcionado pelas novas 
empresas. Segundo o IBGE, o Paraná registrou uma das maiores quedas no nível de emprego 
na indústria em março deste ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice 
paranaense caiu 3,4%, ficando apenas à frente do Rio Grande do Sul, onde a queda chegou a 
9%.  
 
Na indústria automotiva, toda a alta gerência veio de fora, afirma Della Justina, da PUC. 
Segundo ele, estudantes daquela universidade, ao procurar vagas intermediárias, se 
decepcionaram com o valor do salário, em média R$ 700,00.  
 
Ele considera uma ironia a questão da alta tecnologia na área de química. Segundo ele, a Audi 
trouxe para a fábrica de São José dos Pinhais tecnologia pronta para a pintura dos veículos. 
Trabalhadores qualificados para a área não foram contratados; mas foram absorvidos cegos 
capazes de descobrir, pelo tato, se a tinta foi espalhada de forma uniforme pelo cargo. 
"Absorve um trabalhador não qualificado, que tem uma commodity, e não oferece 
oportunidade a quem tem curso superior", lamenta.  
 
Impulsionada tanto pelas necessidades de indústrias modernas que aportaram em Curitiba e 
região como pelas exigências da globalização, a UFPR trabalha numa série de convênios com 
instituições européias. O curso de engenharia mecânica, por exemplo, deu um salto de 
qualidade, segundo o reitor Carlos Moreira Júnior, ao trabalhar em conjunto com a 
Universidade de Lyon, na França. Os alunos podem fazer um ano adicional na França e receber 
bi-diplomação.  
 
No próximo mês, a UFPR deve fechar nova parceria entre os cursos de engenharia da indústria 
madeireira e florestas com uma universidade alemã, de Freiburg. O crescimento do setor de 



madeira é tão expressivo na região de Curitiba que "todos os alunos já saem da faculdade 
empregados", conta o reitor.  
 
"A universidade não quer perder sua identidade, mas fica atenta às novas necessidades", diz 
Moreira Júnior. No ramo da biotecnologia, o convênio é para a pós-graduação com a 
universidade de Marselha. As teses são defendidas via satélite, com bancas brasileira e 
francesa. "Esta é uma área muito importante", avalia o reitor, "e somos dependentes de 
importação".  
 
Também o laboratório Novartis procurou a Universidade Federal do Paraná para desenvolver 
trabalho no setor de bio-equivalência. A proposta da empresa é que a universidade faça os 
testes necessários para a produção de medicamentos genéricos.  
 
O início desse período recente de industrialização no Paraná, na década de 90 com a 
implantação da Renault e da Volks/Audi, também intensificou a realização de cursos e 
treinamentos voltados para operários e os cursos técnicos, para o chamado nível pós-médio.  
 
Ministrados pelo Senai, nos dois primeiros anos foram qualificadas 4,8 mil pessoas 
especialmente para as montadoras. Até agora, o número de trabalhadores treinados chega a 
quase 7 mil. Eles são recrutados pela indústria, que os envia para capacitação no Senai, 
através de convênio com a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Além desses, a 
instituição forma uma média de 500 pessoas por ano, absorvidas pelo setor.  
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