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Resumo

A CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CÂMPUS PATO BRANCO
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Resumo de Dissertação de Mestrado:
Esta pesquisa teve por objetivo identificar a concepção de desenvolvimento da UTFPR
Câmpus Pato Branco, localizado na região sudoeste do Paraná. Para isso, realizou-se uma
pesquisa bibliográfica, documental e de campo exploratória. Os dados foram coletados por
meio de: documentos da universidade, sendo: a Lei n. 11.184/2005, de criação da UTFPR;
o Estatuto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná; o Projeto Político-Pedagógico
Institucional (PPI); e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2009-2013); roteiro
de entrevistas semiestruturado com os dirigentes do Câmpus, com coordenadores do Grupo
Gestor do Território Sudoeste do Paraná (GGETESPA), e com representantes do Câmpus
Pato Branco neste grupo. Para o tratamento dos dados nos documentos foram selecionadas
algumas expressões relacionadas ao desenvolvimento: desenvolvimento local, comunitário,
regional, do estado do Paraná, nacional, sustentável, econômico, político, social, ambiental,
cultural, científico e tecnológico. A ideologia foi a categoria de análise que permeou a
pesquisa. O estudo foi organizado em três partes. Na primeira, buscou-se contextualizar a
região sudoeste paranaense, a UTFPR Câmpus Pato Branco e o GGETESPA. Na segunda,
destacou-se o surgimento do conceito de desenvolvimento no mundo e como este se
propagou no Brasil, inserindo-se nos mais diversos modelos de desenvolvimento. A
terceira parte contém os resultados da pesquisa empírica. Os resultados obtidos na pesquisa
evidenciaram a carência de clareza do Câmpus em relação ao desenvolvimento, bem como
a carência de uma política institucional consistente sobre desenvolvimento. As
manifestações/atuações do Câmpus em prol do desenvolvimento estão mais centradas em
pessoas e/ou em cursos específicos. Embora nas falas dos entrevistados tenham
predominado menções que evidenciam uma visão economicista de desenvolvimento, o
Câmpus apresenta iniciativas relevantes, como a atuação de grupos de pesquisa e pósgraduação, os quais vêm contribuindo com discussões e ações em torno do
desenvolvimento da região sudoeste do Paraná. Pode-se concluir que, a UTFPR Câmpus
Pato Branco, inserida nas contradições da sociedade capitalista, é reflexo dessas
contradições, revelando a ideologia que perpassa no seu interior. Falar em
desenvolvimento no interior de uma universidade é considerar o quanto esta última vem
sendo influenciada, cobrada, pelas novas necessidades do capital e o quanto ela pode
contribuir para o enfrentamento dessa realidade, apresentando, assim, possibilidades e
limites à construção de um projeto emancipador de educação e desenvolvimento.
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