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CURSO TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS É O
1º COLOCADO NO ENEM ENTRE AS ESCOLAS
PÚBLICAS DO PARANÁ

O Curso Técnico em Petróleo e Gás do SEPT ocupa a 1ª posição entre as instituições públicas do estado do Paraná na edição do ENEM de 2014
De acordo com INEP, no ranking estadual, entre as escolas públicas do Paraná, o CTPG ficou em 1º lugar, tendo a melhor
nota média na prova objetiva. Ao considerar tanto as escolas públicas quanto privadas, o curso ficou em 4º lugar.
Já no ranking nacional, a posição ficou em 121º.

Veja a reportagem no link abaixo, publicada pelo Portal da
Globo G1, em 5 de julho
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/08/curso-da-ufpr-temmelhor-nota-do-enem-entre-escolas-publicas-do-pr.html

Imagem publicada no Portal da Globo G1.
Aluno Tiago Cecy, no laboratório de química.
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BREVE HISTÓRICO DO CURSO
O Curso Técnico em Petróleo e Gás teve seu início em 1999, a partir da iniciativa de um grupo
de professores da UFPR, coordenado pelo Prof. Dr. José Viriato Coelho Vargas - do Departamento de
Engenharia Mecânica. Este grupo teve projeto aprovado com recursos para a implementação do curso,
que inicialmente foi dirigido aos estudantes de baixa renda da região Metropolitana de Curitiba
(especificamente do município de Almirante Tamandaré).
De 1999 a 2005 os estudantes faziam o ensino médio nas escolas estaduais do município de
Almirante Tamandaré, e se deslocavam até a Universidade para fazerem as disciplinas da área técnica
no período de contra-turno. De lá pra cá muita coisa mudou: o ensino passou a ser integrado ao Ensino Médio em 2006, e ofertado em sua totalidade pela Universidade.
Com uma demanda crescente da sociedade, o ingresso ao curso se tornou aberto à comunidade geral em 2010, ano em que o novo setor da UFPR - o SEPT - passou a ofertar o curso. Em 2012, os
formandos obtiveram um resultado expressivo no Enem com a primeira colocação entre as escolas públicas do estado do Paraná, e o segundo lugar geral. Essa foi uma grande notícia e conquista deste curso.
Atualmente o Curso passa por reformulação. Em sua estrutura, conta com três laboratórios,
sendo um deles voltado para a pesquisa; e teve, ainda, um pequeno aumento do quadro de professores. Com o excelente desempenho dos estudantes em grupos de pesquisa em outros departamentos da
UFPR foi possível, também, obter a colaboração de outros professores dos Setores de Tecnologia, Ciências da Terra e Exatas - que passarão em breve a lecionar no Curso.
Texto elaborado pela Coordenação do CTPG

Alunos do CTPG e professora Giselle Munhoz Alves

Por conta do esforço e dedicação dos alunos e representantes do Curso Técnico em Petróleo e Gás, o Setor de
Educação Profissional e Tecnológica parabeniza e agradece a todos do Curso pela belíssima atuação na Universidade Federal do Paraná e, também, na educação pública brasileira.

