IFPR

Incentivo à pesquisa, extensão e inovação

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma
instituição de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica que tem a missão de contribuir
para a formação de cidadãos críticos. Assim,
são
ofertados
cursos
em
diferentes
modalidades e níveis de ensino.

O IFPR promove e valoriza a produção
científica, tecnológica e de inovação, bem
como ações de extensão capazes de fomentar
transformações e dialogar com os saberes
locais. Nesse sentido, buscamos assegurar o
apoio financeiro para execução de projetos nas
mais diversas modalidades e áreas do
conhecimento.

Trabalhamos com atenção especial ao ensino,
em suas relações com a pesquisa, extensão e
inovação. Nossas ações estão alinhadas às
necessidades
locais,
estratégia
que
complementa o desenvolvimento econômico e
social nos municípios.
IFPR Campus Irati
Desde março de 2010, quando iniciou
atividades, o IFPR Campus Irati oferta
capacitação profissional com cursos técnicos
em modalidades subsequentes, integrados ao
ensino médio, superior e especialização, além
de cursos de curta duração. Possui corpo
docente e técnicos-administrativos qualificados,
e acervo bibliográfico atualizado, em sintonia
com a qualidade no ensino (público e gratuito).

Assistência Estudantil
O IFPR investe na Assistência Estudantil, de
modo a contribuir para o ingresso,
permanência e êxito de seus alunos. A ideia é
reduzir os índices de retenção e evasão
escolar. As bolsas e auxílios buscam custear
despesas, que contemplam as seguintes áreas:
 Alimentação;
 Transporte;
 Moradia;
 Esporte;
 Projetos Acadêmicos;
 Monitoria e Eventos;
 Núcleo de Apoio a Pessoas com
Necessidades Especiais.
IFPR – CAMPUS IRATI
Rua Pedro Koppe, 100 - Vila Matilde
Irati - PR
42 2104-0200
irati.ifpr.edu.br
IFPR Campus Irati
ifpr.campusirati
ifprcampusirati

Ensino de Qualidade
da Educação Básica
à Pós-graduação

Cursos Ofertados
Técnico Integrado em Agroecologia
(40 vagas)
Tem por objetivo disponibilizar à comunidade
profissionais qualificados tecnicamente para
atuar em projetos de Desenvolvimento Rural
Sustentável baseado nos princípios da
Agroecologia.
Duração: 03 anos
Período: Manhã ou Tarde
Técnico Integrado em Informática (40 vagas)
Objetiva a formação de profissionais para atuar
no mundo do trabalho, nas diversas áreas da
informática, dando ênfase ao desenvolvimento
de sistemas computacionais.
Duração: 03 anos
Período: Manhã ou Tarde

Superior de Tecnologia em Análise
Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas)

e

Tem por objetivo oferecer uma formação sólida
de um profissional apto a desenvolver, de
forma plena e inovadora, atividades de análise
e desenvolvimento de sistemas.
Duração: de 03 anos 06 anos (máximo)
Período: Noturno
Licenciatura em Química (40 vagas)
Com o objetivo de formar professores de
química para atuar no ensino médio regular ou
técnico, com uma visão prática e integradora
do ensino, o curso oferece uma formação
sólida tanto na química quanto em teorias da
educação voltadas para o ensino de química.
Duração: 04 anos
Período: Noturno
Bacharelado em Agronomia (40 vagas)
O curso com enfoque em Agroecologia, será
voltado para agricultores e filhos de
agricultores,de forma a incentivar a juventude
rural a se manter no campo.
Duração: 05 anos
Período: Integral
Especialização (30 vagas)
Tem como objetivo geral formar educadores,
cujo princípio está na articulação entre teoria e
prática, a fim de contribuir para o
desenvolvimento da educação básica.
Carga Horária: 360 horas
Período: Às sextas-feiras e sábados

Formação Inicial Continuada - FIC
Visam a qualificação profissional para o mundo
do trabalho e a formação de professores. São
cursos especiais, abertos à comunidade, com
duração de, no mínimo, 160 horas.
Educação a Distância – EAD
Proporciona aprendizagem para aqueles que,
por diversos motivos, não dispõe de tempo
para frequentar o ambiente de ensino
diariamente. Com uma oferta diferenciada, visa
o aprimoramento profissional feito por meio de
aulas transmitidas para polos descentralizados
regionalmente, podendo o estudante organizar
seu tempo da melhor maneira que lhe condizer
de acordo com as atividades que exercer.







Administração;
Agente Comunitário de Saúde;
Logística;
Meio Ambiente;
Segurança do Trabalho;
Serviços Públicos.

