62 ANOS DE TUIUTI.
À sombra da Serra do Mar, perto das Araucárias, perto também da nascente do Iguaçu,
nasceu a Tuiuti. Escola pequena levada em frente por um casal de entusiastas da
Educação.
Os filhos brincavam no pátio com outros jovens alunos. Os olhos dos pais
enchiam-se de brilho e orgulho pois o Curso Tuiuti aprovava a maioria dos alunos,
candidatos ao Colégio Militar de Curitiba.
Cursinho, Colégio, Faculdade, Faculdades Integradas e Universidade. Desde
então a Tuiuti cresceu muito. Os agradecimentos de nossa Universidade aos
professores, funcionários e demais colaboradores nascem no nosso peito e na nossa
memória.
Cercados de amigos, crescia a Escola e adaptava-se aos novos tempos. Mudanças
nas formas educacionais, nos conteúdos, na localização. Muitos aspectos eram novos
devido aos progressos feitos pela Sociedade, Ciência, pelos costumes. Assim, sempre
com a filosofia da Promoção Humana a nos guiar, fomos nos estabelecendo. Entre
aquele começo longínquo e a atualidade faremos algumas observações. Alunos que
estiveram conosco naquela época já tiveram filhos e netos, alunos nossos também. O
mesmo aconteceu com professores que foram colaboradores de então, filhos e netos,
já são ou foram professores.
Do curso preparatório à Universidade, aos Mestrados e Doutorados, dos acordos
nacionais aos internacionais, da presença de alunos e professores estrangeiros,
pesquisadores, palestrantes renomados. O processo civilizatório se fazendo. A beleza da
Educação mostrando-se e podendo ser apreciada por todos os que se interessam. A
contribuição trazida à sociedade curitibana, paranaense e brasileira alegra-nos sob
maneira posto que nosso trabalho árduo frutificou.
Em frente temos as fronteiras da Tecnologia da Informação. A Universidade e a
Teoria da Comunicação andam juntas. A ebulição que essas duas parceiras estão
causando, trarão campos novos, imensos, diversos e inovadores. A Universidade e sua
atividade de desenvolver, consolidar e divulgar o saber sistematizado acrescerá novos
mundos para todos os participantes destas instituições.
Venha junto conosco para que possamos ir mais longe.
Luiz Guilherme Rangel Santos.
Reitor da Universidade Tuiuti do Paraná

