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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome/Código da IES: Universidade Federal do Paraná – UFPR

Caracterização da IES: Instituição pública Federal      Tipo: Universidade
Estado: Paraná                                               Município sede: Curitiba

Composição da CPA:
Primeira comissão: 
Nome Segmento que representa
Nilce Nazareno da Fonte* Docente
Zaki Akel Sobrinho Docente
Gilberto Yosimasa Odo Docente
ValdoJose Cavallet Docente
Bernardete do Rocio Pieper Técnico-administrativo
Marinalva Rodrigues Técnico-administrativo
Ana Paula Peters Discente
Bruno Trento Hein Discente
Luiz Antonio Rossafa Sociedade Civil
Jairo Graminho Sociedade Civil
* Coordenadora da CPA

Período de Mandato da CPA: 04/06/2004 até 01/09/2006
Ato de designação da CPA: Portaria do Reitor N° 1185, de 04 de junho de 2004

Segunda comissão: 
Nome Segmento que representa
Luiz Vamberto de Santana* Docente
Antonio Felipe Paulino de F. Wouk Docente
Helio Hipólito Simiema Docente
ValdoJose Cavallet Docente
Bernardete do Rocio Pieper Técnico-administrativo
Marinalva Rodrigues Técnico-administrativo
Felipe Fontes Rodrigues Discente
Diego Canhada Iturriet Discente
Luiz Carlos Baeta Vieira Sociedade Civil
Jose Altair Monteiro Sampaio Sociedade Civil
* Coordenador da CPA

Período de Mandato da CPA: 05/07/2006 até 08/08/2007
Ato de designação da CPA: Portaria do Reitor N° 225, de 05 de julho de 2006

           A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é a mais antiga universidade 

brasileira, no verdadeiro sentido do termo: conjunto de cursos de nível superior.  Foi 

criada  em  19  de  dezembro  de  1912,  fruto  dos  cursos  de  Direito,  Engenharia, 

Odontologia,  Farmácia  e  Comércio,  pelo  empenho  de  ilustres  paranaenses  como 
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Victor Ferreira do Amaral, Alfredo Romário Martins e Dario Vellozo.  Restaurada em 

1° de abril de 1946, passou a ser uma instituição pública federal pela Lei N° 1254, de 

4 de dezembro de 1950, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

A UFPR ao longo de sua existência tem experimentado diferentes enfoques e 

práticas  gerenciais,  frutos  de  mudanças  conjunturais  internas  e  externas.  A 

velocidade das transformações sociais  e a rápida evolução do conhecimento têm 

demandado uma mudança no perfil  da Instituição, provocando uma expansão na 

oferta de cursos e melhorias nos serviços prestados pela por ela. 

O Perfil da UFPR, em 2006:

• Quatro Campi em Curitiba, Campus de Palotina, Campus em Matinhos, 
Centro de Estudos do Mar no Campus em Pontal do Paraná, Museu de 
Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, Fazenda Experimental Canguiri 
em Pinhais, Estação Experimental de Rio Negro, Fazenda Experimental 
de  São  João  do  Triunfo,  Fazenda  Experimental  de  Bandeirantes, 
Fazenda Experimental de Castro, Estação Experimental de Paranavaí;

• 73 cursos de graduação com 22.460 alunos matriculados;
• Educação à Distância: Núcleo de Educação a Distância com 874 alunos 

matriculados  e  a  Escola  Técnica  da  UFPR  com  21.034  alunos 
matriculados;

• 37 cursos de residência médica com 228 alunos matriculados;
• Escola  Técnica  com  um  curso  ensino  médio  com  327  alunos 

matriculados,  22  cursos  técnicos  presenciais  com  1263  alunos,  17 
cursos de iniciação profissional com 296 alunos matriculados, 1 curso 
de qualificação profissional com 608 alunos matriculados e 3 cursos de 
especialização técnica com 90 alunos matriculados;

• 47 cursos/programas de mestrado com 2.263 alunos matriculados;
• 29 cursos/programas de doutorado com 973 alunos matriculados;
• 15 Programas, 85 projetos e 372 cursos de Extensão;
• Corpo  docente  conta  com  1.972  professores  (129  graduados,  116 

especialistas, 528 mestres, 1105 doutores), e 94 professores na Escola 
Técnica;

• No quadro dos funcionários técnico-administrativos são 1.717 na UFPR, 
1.970 no Hospital das Clínicas e 17 na Escola Técnica;

• Uma área física de 8.753.649 m² com 334.169 m² de área construída;
• Um Hospital Universitário (Hospital das Clínicas);
• Mantêm, em parceria com o Estado do Paraná e com o Município de 

Curitiba,  outros  dois  hospitais  (Hospital  do  Trabalhador  e  Hospital 
Maternidade Victor Ferreira do Amaral);

• Um Hospital Veterinário em Curitiba;
• Um Hospital Veterinário em Palotina.
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Auto-avaliação é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói  conhecimento  sobre  sua  própria  realidade,  buscando  compreender  os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar  maior  relevância  social.  Para  tanto,  sistematiza  informações,  analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 

administração  e  ação,  identifica  pontos  fracos,  bem  como  pontos  fortes  e 

potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas.

Após sua constituição (04 de junho de 2004) e posse (01 de julho de 2004), a 

CPA-UFPR realizou  periodicamente  reuniões  de  trabalho,  tendo  sido  definido  um 

calendário  quinzenal  de  reuniões  ordinárias,  em  quartas-feiras  alternadas,  pela 

manhã, e reuniões extraordinárias quando houve necessidade.

Projeto de Auto Avaliação - Plano de Ação

Etapa 1:  Preparação:

 Constituição:

− Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) - Portaria nº1. 

185, de 04 de junho de 2004; 

− Portaria N.º 255, de julho de 2006.

− Elaboração e aprovação do Regimento da CPA – Resolução nº 15/05 

COUN, de 04 de maio de 2005;

 Planejamento:

− Elaboração do projeto de auto-avaliação institucional;

− Levantamento das ações de avaliação já existentes na instituição;
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− Discussão e aprovação no COUN (Conselho Universitário);

− Realização de seminários, com participação dos gestores das unidades 

administrativas da Instituição;

Etapa 2:  Desenvolvimento:

 Sensibilização:

− Realização de seminários internos;

− Divulgação interna e externa utilizando os meios de comunicação da 

Instituição e outros.

 Definição de grupos de trabalho;

 Análise das ações de avaliação já existentes na instituição;

 Definição do escopo da auto-avaliação;

 Elaboração e proposição de instrumentos avaliativos;

 Execução da avaliação segundo as dimensões do SINAES;

 Análise e sistematização das informações;

 Definição e elaboração de relatórios.

Etapa 3: Consolidação:

 Sistematização dos resultados da avaliação nas 10 dimensões;

 Elaboração do relatório final;

 Divulgação para a comunidade;

 Meta-avaliação.

Este Plano de Ação foi alterado em função de acontecimentos ocorridos no 

período, os principais abaixo relacionados: 

• Inexistência de recursos financeiros; 
• Ausência de resposta de muitos setores da instituição às sucessivas 

solicitações  de  documentos  e  informações  feitas  pela  CPA.  Poucos 
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setores  encaminharam à  CPA os  documentos  necessários  à  análise 
documental. 

• A relutância de alguns setores em participar do processo de avaliação 
proposto pelo MEC, que segundo estes interferem na autonomia da 
Instituição.

• Divergência no conceito da avaliação.

Foi  necessária  a  busca  de  alternativas  que  garantissem  a  continuidade  do 
processo  de  avaliação,  de  modo  mais  lento  que  o  previsto  inicialmente.  Foi 
desenvolvido um trabalho de sensibilização frisando a importância do processo de 
avaliação institucional. Para esta auto-avaliação foram elencados como os principais 
focos  a  analise  documental,  avaliação  das  disciplinas  de  graduação,  Análise  do 
Enade, da Avaliação dos Cursos de Graduação, e da avaliação da Capes.

Os dados obtidos foram sistematizados e após uma análise  crítica geraram o 
Relatório de Avaliação 2004-2006, e os subsídios para a construção do PDI 2007-
2011 e do Projeto Pedagógico Institucional – PPI.

Metodologia

Em virtude  dos  percalços  descritos  anteriormente  a  metodologia  inicial  foi 
revista. Para a etapa de Preparação (constituição e planejamento) foram definidos os 
seguintes passos:

• troca  de  informações  entre  os  membros  da  comissão,  visando 
conhecer  as  experiências  e  proposições  de  cada  um  bem  como 
estabelecer laços necessários ao trabalho conjunto;

• leitura de todos os documentos relacionados ao tema e discussões a 
respeito;

• busca de material e experiências, já produzidos na nossa instituição e 
em outras;

• elaboração de proposta de regimento, encaminhada à Administração 
Superior em outubro para os devidos procedimentos necessários à sua 
aprovação;

• participação em eventos regionais e nacionais com discussão no grupo 
sobre os principais pontos trabalhados / discutidos;

• acompanhamento da temática no panorama nacional,  com troca de 
informações e experiências com outras instituições;

• elaboração de proposta de trabalho, a ser apresentada à comunidade 
para discussão, referentes às fases de sensibilização e de elaboração 
de planejamento de auto-avaliação, bem como de operacionalização. 
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Para as  etapas  de  desenvolvimento e  consolidação foram definidas  quatro 
passos para o desenvolvimento do projeto de avaliação, elegendo-se para o período 
de prospecção o intervalo de 2004 a 2006:

• Pesquisa documental;
• Pesquisa de campo, para suprir possíveis deficiências documentais;
• Sistematização, análise e crítica dos documentos e dados;
• Elaboração e divulgação do relatório final.

Pesquisa Documental

Solicitou-se, por meio de ofícios e de e-mails, reiteradas vezes, aos diversos 
setores da UFPR, a documentação necessária. Para contornar lacunas, realizou-se 
entrevistas com os dirigentes e intensificou-se a consulta aos relatórios de avaliação 
externa  dos  cursos  e/ou  aos  relatórios  do  INEP  relativos  ao  ENADE.  Foram 
analisados os Relatório de Gestão 2004 a 2006, a avaliação das unidades do Sistema 
de Biblioteca e o PDI 2002-2006.

Pesquisa de Campo

Elaborou-se  um  módulo  da  avaliação  das  disciplinas  da  graduação  na 
perspectiva do discente com questionário disponível on-line, que foram aplicados à
comunidade discente. 

Sistematização, análise e crítica dos documentos e dados.

Os documentos e dados coletados foram sistematizados e analisados pela 
comissão. 

Elaboração e divulgação do relatório final.

O  presente  Relatório  Final  segue o  modelo  sugerido  pela  CONAES para  o 
relatório  de  avaliação  interna,  e  expressa  a  síntese  da  analise  efetuada  pela 
comissão.

III – DESENVOLVIMENTO
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Abaixo apresentamos um quadro que sintetiza as ações desenvolvidas 
no primeiro  ciclo  de auto-avaliação da UFPR,  seguindo as orientações  da  Lei  nº 
10.861, de 14 de abril  de 2004, que institui  o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). 

Ações de Auto-Avaliação           Programadas   Realizadas Observações
Constituição da CPA X X
Planejamento do 1° Ciclo X X
Pesquisa Documental X X
Pesquisa de campo X X
Sistematização de dados X X
Análise dos dados X X
Elaboração do Relatório Final X X

Dimensão 1 - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Itens Análise
Finalidades, objetivos 
e compromissos da 
UFPR, explicitados em 
documentos oficiais

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2002-2006) explicita:

MISSÃO:  Fomentar,  construir  e  disseminar  o  conhecimento, 
contribuindo  para  a  formação  do  cidadão  e  desenvolvimento 
humano do Paraná e do Brasil.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS para o período 2002-2006:
• Buscar a eficiência acadêmica – A UFPR tem consciência de que a 

educação superior é uma aspiração legítima de muitos brasileiros e 
sabe  que  as  universidades  públicas,  por  falta  de  recursos,  estão 
impossibilitadas de atender plenamente a esta demanda. A Instituição 
considera a ineficiência acadêmica inaceitável num cenário como este, 
por  isso  estabeleceu,  como  objetivo  estratégico,  a  melhoria  da 
eficiência, especialmente no ensino de graduação,  a ser alcançada 
com  a  ocupação  plena  das  vagas,  a  melhoria  da  relação  aluno  / 
professor e a redução nas taxas de evasão escolar.

• Ampliar e consolidar a pesquisa e a pós-graduação – Embora a 
Instituição  tenha  demonstrado,  nos  últimos  cinco  anos,  um  bom 
desempenho científico, entende-se que muito ainda há que se produzir 
nesta  área,  para  que  o  País  atinja  os  níveis  de  desenvolvimento 
desejado.  Sabe-se,  também,  que  praticamente  toda  a  pesquisa 
produzida  no  Brasil  acontece  dentro  das  universidades.  A  situação 
descrita  levou  a  UFPR  a  dirigir  esforços  no  sentido  de  ampliar  e 
consolidar as atividades de pesquisa e pós-graduação. 

• Promover a inovação tecnológica dos cursos de graduação – O 
contexto  atual,  marcado  pela  revolução  do  conhecimento,  tem 
impacto direto sobre o conteúdo, os métodos, as linguagens e sobre 
os  instrumentos  do  trabalho  acadêmico,  o  que  está  a  exigir 
modificações  profundas  nos  processos  de  ensino-aprendizagem.  A 
promoção da inovação tecnológica dos cursos de graduação trata-se 
de  um  compromisso  da  Instituição,  como  forma  de  atingir  níveis 
educacionais mais elevados.

• Apoiar e consolidar os cursos de graduação criados a partir de 
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1999 – Os cursos criados a partir de 1999, na UFPR, ainda estão em 
fase  de  implantação e  carecem de uma infra-estrutura  física  e  de 
pessoal adequada, para que alcancem a qualidade que tem marcado o 
trabalho acadêmico da Instituição. 

• Integrar produção científica e disseminação do conhecimento 
–  As  universidades  exercem  uma  função  insubstituível  para  o 
desenvolvimento  social,  a  produção,  o  crescimento  econômico  e  o 
fortalecimento da identidade cultural do País. A UFPR elegeu como um 
dos seus principais objetivos a produção e o uso compartilhado do 
conhecimento e da informação.

• Implantar programa de avaliação institucional – Na UFPR existe 
o consenso de que é preciso desenvolver programa de avaliação de 
caráter formativo, que envolva a dimensão institucional e as tarefas 
realizadas  por  professores  e  alunos,  como  forma  de  melhorar  o 
desempenho acadêmico como um todo.

• Aperfeiçoar a gestão da Universidade – A capacitação da gestão 
é  hoje  uma  das  maiores  exigências  que  recaem  sobre  as 
universidades, é possível observar que novos paradigmas de gestão 
começam  a  delinear-se,  exigindo  estruturas  mais  ágeis, 
horizontalizadas  e  com  maior  grau  de  autonomia.  A  UFPR  está 
preocupada  em  oferecer  aos  seus  administradores  uma  formação 
gerencial  adequada,  que  facilite  o  uso  de  instrumentos  técnicos 
essenciais a uma gestão estratégica moderna.  

• Ampliar  a  captação  de  recursos  externos  –  A  escassez  de 
recursos  públicos  levou  a  UFPR  a  dirigir  esforços  no  sentido  de 
identificar fontes alternativas de recursos e aperfeiçoar os métodos de 
captação por projetos, além de enfatizar a transparência na prestação 
de contas à sociedade, acerca da utilização destes recursos.

• Expandir  a  oferta  de  vagas  no  ensino  profissional  e  na 
graduação – A expansão das oportunidades educacionais deve ser 
um objetivo  a  ser  perseguido  por  todas  as  universidades  públicas 
brasileiras, não só pelo caráter social da proposta, mas também por 
tratar-se  de  uma  política  pública  prevista  em  lei,  de  cuja 
responsabilidade estas instituições não podem eximir-se.

• Implantar  política  de  marketing  institucional  –  Pretende-se 
inserir a UFPR nas  comunidades regional, nacional e internacional, 
resgatando  o  seu  papel  de  liderança  entre  a  IES  do  Paraná  e 
recuperando  a  identidade,  os  valores  culturais  e  a  auto-estima  da 
comunidade interna

PRINCÍPIOS ORIENTADORES:
o  Busca  de  um  ambiente  pluralista,  onde  o  debate  público  é 

instrumento da convivência democrática;
o Incentivo  a  construção  e  a  disseminação  do  conhecimento  com 

liberdade;
o Oferecimento  de  espaço  para  a  construção  e  a  manifestação  da 

cultura brasileira;
o Oferecimento de subsídios para a construção de políticas públicas;
o Respeito a todas as  instâncias da sociedade organizada;
o Busca de um maior comprometimento da comunidade interna, através 

do oferecimento de melhores condições de trabalho e de uma gestão 
participativa;

o Criação de um modelo de Universidade pró-ativa e criativa, alcançado 
através de uma administração dinâmica e transparente;
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o Comprometimento  com  a  construção  do  saber  e  formação  de 
profissionais competentes e compromissados socialmente;

o Estabelecimento de parcerias com diversos segmentos da sociedade, 
que comungam um ideário de nação livre, soberana e solidária;

o Construção  de  uma  Universidade  pública,  gratuita,  de  qualidade  e 
comprometida socialmente;

o Apoio prioritário aos projetos que estejam integrados ao planejamento 
institucional;

o Expansão e aprimoramento dos serviços interligados com o ensino, a 
pesquisa e a extensão;

o Aumento  da  eficiência  institucional  através  da  inovação  e 
modernização  das  instalações,  equipamentos,  processos 
administrativos e técnicos;

Alocação de recursos fundamentada em dados estatísticos e em 
diagnósticos da avaliação e do planejamento.

Aderência do PDI com 
a realidade 
institucional

O PDI foi elaborado a partir de processo de planejamento participativo, 
que  teve  como  o  ponto  de  partida o  plano  de  gestão  e  a  legislação 
vigente. O PDI serviu de referencial para o planejamento das Pró-Reitorias 
e Setores de Ensino desenvolvido a partir de um processo de discussão 
coletiva, flexível e dinâmico, dentro dos cenários possíveis e de políticas 
direcionadas  para  a  vida  acadêmica  em  toda  a  sua  amplitude.  Desse 
processo obteve-se a Carteira de Projetos da UFPR, com a sinalização dos 
prioritários.  Foi  centralizada a gerencia  de todas  as  fontes de  recursos 
criando  um  mapa  de  aplicações.  O  produto  foi  um  instrumento  que 
propiciou uma maior transparência, a melhoria da gestão e da alocação de 
recursos, criando condições para que a Instituição cumpra suas funções 
com menor  dispêndio  de  recursos  e  melhore  a  qualidade dos  serviços 
prestados. 

Articulação entre o 
PDI e PPI

A UFPR não possui um PPI formalmente constituído em um documento. 
Mas a missão, princípios, valores, linhas estratégicas, objetivos, metas e as 
políticas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão integram o PDI 
2002-2006. As políticas de ensino, pesquisa e extensão são implementadas 
pelas Pró-reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão 
e Cultura. Foi criada uma comissão para coordenar a construção do PPI 
por meio da portaria do Reitor Nº. 870, de 30 de agosto de 2007.

Articulação entre o 
PDI e a Avaliação 
Institucional

O  PDI  2002-2006  assumiu  a  avaliação  como  um  objetivo  institucional 
estratégico.

Dimensão 2 – A política para o ensino, a pesquisa, a extensão e as normas de 

operacionalização

Itens Análise
Articulação entre o PPI 
e os PPCs

  A UFPR não possui um PPI formalmente constituído em um documento. 
Mas a missão, princípios, valores, linhas estratégicas, objetivos, metas e 
as políticas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão integram o 
PDI 2002-2006. Foi criada uma comissão para coordenar a construção do 
PPI por meio da portaria do Reitor Nº. 870, de 30 de agosto de 2007.
   Os PPCs se articulam com as políticas definidas pelo PDI e pelas Pró-
reitorias  de  Graduação,  Pesquisa  e  Pós-Graduação  e  de  Extensão  e 
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Cultura.
Políticas institucionais 
para a Graduação, 
Graduação 
Tecnológica e suas 
formas de 
operacionalização

O ensino de graduação da UFPR teve como linhas de ação estratégica, 
no período 2002-2006:

• A  inovação  tecnológica  e  científica  dos  cursos,  com  a 
incorporação de  novos  instrumentos e metodologias  de 
ensino e redefinição no perfil dos egressos. 

• Expandir a oferta de vagas à comunidade.
• Prevenir a evasão escolar.
• Promover a ocupação plena das vagas na graduação.

A  UFPR  por  meio  de  seus  Cursos  de  Graduação  e  Ensino 
Profissionalizante  tem  como  meta  gerar,  transmitir  e  disseminar  o 
conhecimento,  em  padrões  elevados  de  qualidade  e  eqüidade.  Neste 
sentido, a UFPR pretende qualificar profissionais nas diferentes áreas do 
conhecimento,  com  formação  humanística  e  capacidade  crítica 
transformadora  frente  à  sociedade.  O objetivo  da UFPR é a  formação 
cidadã. 

A concepção dos currículos e organização didático-pedagógica devem 
ser  gradativamente  adequadas  à  missão  da  UFPR,  às  diretrizes 
curriculares  e  à  inovação  das  áreas,  de  maneira  articulada  com  as 
demandas sociais e às necessidades profissionais.

Na  percepção  da  UFPR,  a  práxis  educativa  tem  como  princípio  a 
indissociabilidade entre ensino,  pesquisa e extensão.  Neste sentido,  os 
currículos  dos  cursos  ofertados  devem  ser  dinâmicos,  flexíveis  e 
transformadores.

Assim,  as  metodologias  de ensino-aprendizagem devem resultar  em: 
democratização  do  conhecimento  acadêmico;  instrumentalização  do 
processo dialético teoria/prática; promoção da interdisciplinariedade; visão 
integrada  da  sociedade  e  relação  transformadora  entre  a  UFPR  e  as 
demais instâncias sociais.

No ano de 2006, a Pró-Reitoria de Graduação e Ensino Profissionalizante 
iniciou  um  processo  de  diagnóstico  dos  cursos  ofertados  pela  UFPR, 
baseado em visitas e entrevistas “in loco” para, a partir dos resultados, 
propor mudanças e/ou adequações necessárias no sentido de dar apoio 
nas reformulações e ajustes curriculares. Este processo de mudança visou 
atender às determinações legais, redefinindo competências e habilidades 
demandas pelo mundo do trabalho.

As avaliações nos cursos, ao longo do período letivo, devem seguir os 
critérios de formas e valores previstos no plano de ensino divulgado aos 
alunos no início do período letivo,  de acordo com a Resolução 37/97-
CEPE.

A UFPR entende que a avaliação deve ser  conduzida na perspectiva 
pedagógica e não punitiva da verificação da aprendizagem.

Em 2004 foi implantada a Avaliação das Disciplinas na Perspectiva 
do Aluno – on line, que tem por objetivo buscar, por meio da opinião dos 
alunos,  a  melhoria  contínua  dos  cursos  de  Graduação  e  ensino 
profissionalizante.

Em 2002, a UFPR criou o PROVAR (Processo de Ocupação de Vagas 
Remanescentes)  que  objetiva  disponibilizar  as  vagas  de  evasão  às 
pessoas  interessadas  em  ocupá-las.  Esse  processo  abrange  tanto  a 
Graduação quanto o ensino técnico profissionalizante. O primeiro ingresso 
de  estudantes  por  esse  processo,  ocorreu  em  2003. As  vagas 
remanescentes são resultantes do cancelamento do registro acadêmico de 
alunos em cursos de Graduação e técnico profissionalizante na UFPR. São 
vagas ofertadas no Vestibular ou no Teste Seletivo e que ficam ociosas. O 
Processo de Ocupação de Vagas Ociosas (PROVAR) tem por objetivo a 
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ocupação  destas  vagas,  combatendo  a  evasão  e  iniciando  um  amplo 
resgate de universidade e escola pública. 

As ações afirmativas vêm se consolidando no ingresso e também em 
Programas voltados aos alunos oriundos de escolas públicas,  negros e 
indígenas. 

Políticas institucionais 
para a Pós-Graduação 
lato sensu e suas 
formas de 
operacionalização

A Universidade Federal do Paraná mantém uma oferta anual de Cursos 
de  Pós-Graduação  Lato  sensu (Especialização),  em todas  as  áreas  de 
abrangência.  Esses Cursos propostos e ofertados pelos Departamentos, 
são  regulamentados  por  resoluções  elaboradas  pelos  Conselhos 
Superiores da UFPR e são supervisionados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação. A Universidade ofertou, no ano de 2006, 115 Cursos de 
especialização e atendendo a um total de 5.157 alunos.

Políticas institucionais 
para a Pós-Graduação 
stricto sensu e suas 
formas de 
operacionalização

Na UFPR o Sistema de Pós-Graduação caracteriza-se pela cobertura de 
amplo espectro de áreas de conhecimento e abriga alguns dos Programas 
de Pós-Graduação mais tradicionais e pioneiros do país, iniciados em 1965 
e início dos anos 70, passando por uma grande expansão nos últimos 5 
anos.

Os cursos de Pós-Graduação stricto sensu na UFPR são oferecidos nos 
níveis: Doutorado e Mestrado (modalidades: acadêmico e profissional), por 
meio  dos  quais  se  conferem  graus  e  se  expedem,  respectivamente, 
diplomas de Doutor e Mestre.  Vale destacar a institucionalização recente 
da  modalidade  do  Pós-doutorado  na  UFPR,  como  uma  decorrência  da 
melhoria da qualificação docente, também vinculada a consolidação dos 
Programas de Pós-Graduação e das atividades da Pesquisa desenvolvida 
na Instituição. Embora recente esta modalidade deverá se consolidar e, 
em  médio  prazo,  causar  impactos  positivos  na  produtividade  dos 
Programas da UFPR.

O  Plano  Nacional  da  Pós-Graduação  em  sua  versão  2005-2010 
preconizou uma grande expansão da Pós-Graduação no Brasil.  A UFPR 
não está alheia a esta tendência, em 2001 a UFPR possuía 33 opções de 
Mestrado  e  18  de  Doutorado  e  em  dezembro  de  2006,  contabilizam 
quarenta e sete opções de Mestrado, vinte e nove de doutorado e três 
Mestrados Profissionalizantes. Portanto, a expansão foi de 42% na oferta 
de Mestrado e de 61% na oferta de Doutorado. Vale destacar que há 
vários Mestrados consolidados e que já estão em fase de elaboração e 
apresentação  de  proposta  para  criação  de  Doutorado.  Devido  a  esta 
grande expansão uma atenção deve ser dada a consolidação dos novos 
programas. 

Políticas institucionais 
para a Pesquisa e a 
Iniciação Científica e 
suas formas de 
operacionalização

No período  2002-2006,  a  UFPR adotou  as  seguintes  linhas  de  ação 
estratégica para a pesquisa:
• Consolidar a posição de referência regional e de destaque nacional nas 

áreas de pesquisa:
            Biodiversidade
            Materiais
            Meio Ambiente
            Computação Científica
            Sociedade e Trabalho
• Buscar a articulação permanente com o ensino de graduação

Para consolidar a sua posição de destaque nas áreas de pesquisa já 
referidas,  a  Instituição  deverá  captar  recursos  externos  e  recorrer  aos 
programas de fomento à pesquisa, mantidos pela Instituição, tais como: 
Programa Auxílio-Passagem; Programa Recém-Doutor; Programa do Fundo 
de  Desenvolvimento  Acadêmico;  Programa  do  Fundo  de  Inserção 
Acadêmica e Programa da Fundação da Universidade Federal do Paraná.
A  Instituição  pretende,  ainda,  estruturar  o  Núcleo  de  Patenteamento. 
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Trata-se de um escritório de apoio aos pesquisadores, para elaboração, 
depósito e acompanhamento de patentes.

Como  forma  de  buscar  a  articulação  permanente  com o  ensino  de 
graduação, a UFPR deve dar especial atenção aos programas de iniciação 
científica. Desde 1992 a Universidade vem usufruindo dos efeitos positivos 
destes  programas,  que  contribuíram  decisivamente  para  o  processo  de 
institucionalização  da  pesquisa  na  UFPR.  Hoje,  é  possível  verificar  que 
estudantes e professores de todos os setores acadêmicos estão envolvidos 
na execução e na orientação das atividades de  iniciação  científica  (IC), 
contemplados  com  bolsas  do  PIBIC/CNPq,  do  programa  mantido  pela 
própria  UFPR  (UFPR  -Tesouro  Nacional)  e  da  Fundação  Araucária 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Paraná).

O Plano Institucional de Pesquisa da Universidade Federal do Paraná 
destina-se a orientar, por tempo indeterminado, os projetos institucionais 
– isto é, encaminhados pela UFPR enquanto Instituição – de solicitação de 
recursos, a serem apresentados às Chamadas e aos Editais de Agências 
Federais e Estaduais de Apoio à Pesquisa.

O Plano adota o conceito de Eixos Comuns de Pesquisa, através dos 
quais dois ou mais Setores Acadêmicos, mesmo que através de projetos 
diferentes,  podem compartilhar  linhas  de  investigação  e  benefícios  de 
infra-estrutura  e  produção  técnico-científica.  Sob  esta  ótica  de  Eixos, 
também os projetos e pesquisadores menos diretamente relacionados aos 
temas  de  investigação  compartilhados  entre  Setores  serão  favorecidos 
com a melhoria de infra-estrutura e de produção na sua Unidade.

Os Eixos Comuns de Pesquisa poderão não ter igual expressão relativa 
em dois Setores ou seja,  a linha ou temática de pesquisa selecionada 
poderá reunir maior contingente de projetos e pesquisadores num Setor 
que em outro e poderão (idealmente) extrapolar dois ou mais Setores. 
Desta forma os Eixos Comuns de Pesquisa constituem as Áreas Temáticas 
a  serem  priorizadas,  para  cuja  definição  os  seguintes  elementos  de 
qualificação devem ser considerados:

I- indicadores de capacidade humana: bolsistas Produtividade em 
Pesquisa CNPq; Grupos de Pesquisa CNPq na categoria “Consolidados”; 
Programas de Pós-Graduação nível Doutorado (preferencialmente) e sua 
nota CAPES; número de doutores; número de pesquisadores produzindo 
no tema e número de alunos Iniciação Científica e de Pós- Graduação;

II- infra-estrutura física disponível: normalmente a eleição da Área 
deve ser justificada pela necessidade de aprimoramento de infra-estrutura 
física,  muito  embora  uma  infra-estrutura  básica  já  deveria  estar 
disponível. Ainda, devem ser valorizadas as demandas de infra-estrutura 
que tenham sido objeto de planejamento setorial, assim evidenciando o 
anseio de um coletivo da Unidade;

III- potencial  para compartilhamento entre Setores acadêmicos: 
idealmente  não  apenas  dois,  mas  vários  Setores  acadêmicos  devem 
registrar  potencial  para  apresentar  projetos  de  pesquisa  naquela  Área 
Temática; e

IV-  pesquisadores  capacitados  e  disponíveis  para  participar  da 
redação de projetos: é necessário que as Direções Setoriais contem com 
pessoal  técnico  (pesquisadores,  notadamente)  que,  no  momento 
oportuno,  participarão  voluntariamente  da  redação  dos  projetos  de 
pesquisa, com todo o encargo intelectual e burocrático associado a tal 
atividade.

As atividades de pesquisa na UFPR são fortemente alicerçadas em 
seus grupos que de acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq. São distribuídos em consolidados (Co), em consolidação (eCo) e 
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em formação (eF). A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através 
da  Coordenadoria  de  Pesquisa  realiza  um  trabalho  de  constante 
conscientização quanto à importância da manutenção da atualização das 
atividades dos grupos. O Estado do Paraná, no censo de 2004, possuía 
1512 grupos de pesquisa, correspondendo a 34% dos grupos dos grupos 
de pesquisa da Região Sul. Em 2004 a UFPR possuía 7% dos grupos de 
pesquisa  da  região  Sul,  ou  319  grupos  em  atividades.  Atualmente 
(fev.2007),  a  Instituição  contabiliza  354  grupos  de  pesquisa  que 
congregam  1456  pesquisadores  sendo  1052  doutores,  dos  quais  188 
bolsistas  do  CNPq.  Através  da  Coordenadoria  do  Desenvolvimento  da 
Ciência  e  da  Tecnologia,  a  UFPR  prioriza  a  definição  de  projetos 
institucionais, em áreas de interesse regional e/ou prioritárias para o país, 
envolvendo o  conjunto  de  seus  pesquisadores.  Estimula  a  capacitação 
docente através de um programa de passagens para deslocamento de 
docentes  de  mestrado  ou  doutorado  em  capacitação  em  outras 
instituições e,  também a docentes na participação de eventos.   Ainda 
como estímulo, a Instituição viabiliza um significativo programa de apoio 
a  pesquisa,  o  Fundo  de  Desenvolvimento  Acadêmico  (FDA),  que 
contempla as atividades fins da UFPR quer seja no ensino de Graduação e 
Pós-Graduação, pesquisa e extensão. No que se refere a PRPPG, este 
programa possibilita  a  pesquisadores  vinculados  a  programas  de  Pós-
Graduação a aquisição de equipamentos de pequeno porte, manutenção 
emergencial  de  equipamentos,  e  outras  modalidades  de  suporte  a 
pesquisa na UFPR. 

A  produção  científica  dos  docentes  da  UFPR  tem  aumentado 
significativamente e, considerando o período compreendido entre 2003 a 
2006, dados estatísticos do CNPq indicam que o Estado contribuiu com 
31% da produção de artigos internacionais na Região Sul, enquanto a 
UFPR  contribuiu  com  40%  da  produção  de  artigos  internacionais  no 
Estado no mesmo período. A Instituição possui Grupos de Excelência em 
áreas de interesse para o desenvolvimento regional e do país. Desde os 
múltiplos  enfoques  da  Biodiversidade,  da  Genômica  e  Proteômica,  do 
Agronegócio, Humanidades, Saúde e Educação alinham-se nos padrões 
que permitem interações internacionais, na forma de colaborações entre 
pesquisadores,  que  permitem  a  participação  de  Pós-Graduandos  em 
programas de doutorado sanduíche, visitas de docentes aos laboratórios 
entre outros.

O Programa de Iniciação Científica para estudantes da Universidade 
Federal do Paraná prevê a Iniciação Científica na UFPR nas modalidades 
remunerada com bolsas ou voluntária.  Este Programa visa incentivar a 
participação  dos  estudantes  de  Graduação  da  UFPR  em  projetos  de 
pesquisa para que desenvolvam o pensamento e a prática científicos sob a 
orientação  de  pesquisadores  qualificados. Assim,  a  Iniciação  Científica 
deve contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, construtivo 
e independente, preparando o aluno para os parâmetros que caracterizam 
o  rigor  do  trabalho  científico,  a  formulação  de  hipóteses  e  a  sua 
comprovação, bem como preparando os jovens cientistas para interagirem 
com a sociedade.

Neste programa em que a Instituição dispõe de cotas institucionais do 
CNPq  /  PIBIC  e  da  Fundação  Araucária,  os  pesquisadores  envolvem 
estudantes  de  Graduação  em seus  projetos  de  pesquisa,  contribuindo 
tanto para familiarizar o aluno com o rigor técnico e científico quanto para 
estimular  a  produção  científica  de  grupos  consolidados,  ou  em 
consolidação. 

O PIBIC / CNPq visa estimular pesquisadores produtivos a incluírem 
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estudantes  de  Graduação  nas  atividades  de  pesquisa  da  Instituição; 
despertar  a  vocação  científica  e  incentivar  talentos  potenciais  entre 
estudantes  de  Graduação,  mediante  sua  participação  em  projetos  de 
pesquisa, objetivando iniciar o jovem universitário no domínio do método 
científico; proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado 
ou grupo de pesquisa experiente, a aprendizagem de técnicas e métodos 
científicos,  bem  como  estimular  o  desenvolvimento  da  criatividade 
decorrente das condições criadas pelo confronto com os problemas de 
pesquisa;  preparar  clientela  qualificada  para  os  programas  de  Pós-
Graduação e aprimorar o processo formativo de profissionais para o setor 
produtivo.

Considerando o perfil da Pós-Graduação e da Pesquisa na UFPR acima 
expostos,  são  diretrizes  gerais  da  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  pós-
graduação:

Buscar a melhoria do desempenho em todas as áreas: a mudança do 
perfil  da  Pós-Graduação  consiste  em  um  processo  lento  e  de  muita 
persistência e necessariamente passa por duas prioridades principais: a 
qualificação continuada dos docentes da UFPR e a crescente melhoria da 
condição de infra-estrutura de pesquisa. A UFPR conta com 1171 doutores 
(59% do  corpo  docente),  602  mestres  (31% do  corpo  docente),  139 
especialistas  (7% do  corpo  docente)  e  151  graduados  (8% do  corpo 
docente).  Tal quadro reforça a necessidade do estímulo a abertura de 
concursos para docentes somente na categoria adjunto (exceção somente 
nas áreas onde há carência de doutores o país).

Proximidade e apoio às Coordenações de Programas e Cursos de Pós-
Graduação,  passando  necessariamente  por  uma agenda de  visitas  aos 
Programas e Colegiados; apoio à vinda dos representantes de área da 
CAPES,  realização  de  experiências  de  auto-avaliação,  promoção  de 
eventos periódicos  como os Seminários da Pós-Graduação

Internacionalização da PG e da PQ::
– incentivo à interações entre docentes/grupos de pesquisa 

da  UFPR  e  docentes/pesquisadores  estrangeiros  de 
comprovada competência;

– apoio  à  vinda  de  pesquisadores  estrangeiros  de  alta 
qualificação  que  venham  a  UFPR  ministrar 
Cursos/Disciplinas de curta ou média duração em áreas de 
abrangência dos Programas de Pós-Graduação da UFPR 
(duração máxima de 3 meses);

- continuidade do Programa Professor Visitante, (de longa 
duração,  nos  moldes  atuais)  de  comprovada  produção 
científica e capacidade de nucleação de novas linhas de 
pesquisa;

- apoio à realização de colaborações científicas que possam 
resultar  em  convênios  de  cooperação  e  introdução  de 
novas metodologias científicas no âmbito das  linhas  de 
pesquisas;

- incentivo  à realização  de  convênios  em  programas 
lançados  pelas  agências  governamentais  e  outros  (ex. 
Escola de Altos Estudos);

- apoio e incentivo  à bi-titulação para os cursos de  Pós-
Graduação stricto sensu;

Fortalecimento e adequação das Linhas de Pesquisa na realidade dos 
respectivos  Programas  por  meio  de  programas  de  apoio  aos 
pesquisadores  cujos  projetos  de  pesquisa  e  produtividade  estejam 
inseridos nas linhas de pesquisa dos programas de PG, FDA, e outros.
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Discussão continuada nos grupos temáticos do Plano Institucional  de  
Pesquisa.

Implantação de políticas de valorização da relação orientador/orientado.
A elaboração e publicação de trabalho em conjunto orientador-orientado 
serão  incluídas  na  regulamentação  da  PG  como  um  item  a  ser 
considerado  na  avaliação  da  produtividade  de  programas  e  este  item 
deverá  ser  avaliado  pelo  PROF para  inclusão  entre  os  indicadores  de 
gerenciamento. 

Maior  visibilidade  ao  Sistema  de  PG  da  UFPR  por  meio:  -  do 
aprimoramento  do  sitio  eletrônico  uma  das  principais  fontes  de 
informações  ao  público,  incluindo  acompanhamento  de  resultado  de 
processos,  decisões do fórum de coordenadores,  do Comitê Gestor  do 
PROF e outras ainda inexistentes na página; - da otimização do programa 
Biblioteca Digital  de Teses e Dissertações (BDTD); - da otimização dos 
procedimentos de Editoração e Veiculação de Revistas UFPR, que conta 
com vários de seus periódicos indexados como Qualis A e B e, garantindo 
a qualidade e condições de funcionamento e  expansão do SER (Open 
Journal System).

Fortalecimento do Núcleo de Propriedade Intelectual: A Pró-reitoria de 
pesquisa  e  Pós-Graduação  conta  com  um  Núcleo  de  propriedade 
Intelectual,  criado  em 2003.  O  incentivo  ao  registro  de  patentes  dos 
resultados das pesquisas desenvolvidas na UFPR, bem como o apoio ao 
licenciamento  de  patentes  e  transferência  de  tecnologia  passa 
necessariamente por uma maior integração entre este Núcleo, o Portal de 
Informação e Centros ou Núcleos de Inovação e Difusão. Neste sentido, a 
criação de uma Agência de Inovação na UFPR, terá por meta integrar 
todas estas iniciativas, ao mesmo tempo em que propiciarão importantes 
mecanismos de transferência de conhecimentos para a comunidade.

Programas  de  manutenção  de  equipamentos  com  características  de  
multi-usuário.

Implantação de Programa de apoio a recém doutores, docentes da UFPR.
Avaliação  dos  programas  existentes  e  implantação  de  projetos  

inovadores em áreas de relevância para o Estado. 
Grupos e áreas de 
pesquisa 

Em 2006, a UFPR contabilizou 354 grupos de pesquisa que congregam 
1456 pesquisadores sendo 1052 doutores. Atualmente a UFPR conta com 
190 bolsistas do CNPq,  todos vinculados a  grupos de pesquisa,  como 
líderes ou pesquisadores do CNPq.

As  pesquisas  a  serem  incluídas  nos  eixos  comuns  e  nas  áreas 
temáticas a serem definidas neste Plano Institucional de Pesquisa deverão 
ser apreciadas pelo Comitê Central de Ética em Pesquisa, consoante a 
Resolução nº 04/02-CEPE, e deverão na medida do possível  atender à 
demandas  de  ações  afirmativas  e  propugnar  paradigmas  de  inclusão 
social e democratização dos resultados, visando a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade.

As áreas de pesquisa são: 
 Meio Ambiente e Desenvolvimento -  A ênfase desta área temática é a 
qualidade ambiental e desenvolvimento sustentado, podendo contemplar: 
conservação e manejo de recursos naturais; economia, desenvolvimento e 
uso sustentável dos recursos naturais; saneamento ambiental e recursos 
hídricos; energia, desenvolvimento e meio ambiente; educação e cultura 
para  o  desenvolvimento  e  conservação;  avaliação  de  impactos  e 
restauração de áreas degradadas; e gestão ambiental do meio físico.
Biodiversidade Genômica  Estrutural  e  Funcional  -  A  ênfase  desta  área 
temática  é  o  conhecimento  da  diversidade  biológica,  da  química  de 
produtos naturais, e da estrutura e expressão gênicas como fundamentos 
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para a bioprospecção, biotecnologia e conservação da vida.
Materiais  -  A  ênfase  desta  área  temática  é  relativa  a  nanociência  e 
nanotecnologia, eletrônica molecular, superfícies, interfaces e filmes finos, 
química  supramolecular,  materiais  com  aplicação  em  Engenharia, 
biomateriais, métodos de preparação e fabricação de materiais, incluindo 
processos.
Sociedade  e  Cultura  - A  ênfase  desta  área  temática  é  o  estudo  da 
Sociedade e dos processos que a constituem, com ênfase em Linguagens, 
Tecnologias,  Organizações,  Educação e Trabalho,  podendo contemplar: 
documentação  e  análise  de  processos,  instituições  e  formas  de 
organização social, de pensamento e de transmissão do conhecimento em 
diferentes  sociedades  do  passado  e  do  presente,  no  interior  de  uma 
mesma sociedade e entre sociedades distintas;  reconstituição e estudo 
das diferentes  linguagens  e  tecnologias  (arte,  política,  religião,  direito, 
educação, relações econômicas etc.) com as quais coletividades humanas 
constroem  e  representam  suas  experiências  para  si  mesmas  e  para 
outras; identificação e análise dos problemas relacionados à comunicação 
e à tradução entre essas diferentes linguagens e tecnologias, gestão do 
conhecimento e tecnologia da informação; desenvolvimento profissional e 
formação de educadores; desenvolvimento de processos e produtos que 
venham a contribuir para a formulação de políticas públicas em diferentes 
áreas;  competitividade,  inovações  tecnológicas  e  novas  demandas  de 
educação  de  trabalhadores;  educação,  trabalho  e  empregabilidade; 
estratégias  organizacionais,  relações  interorganizacionais  e  análise  de 
redes.
Tecnologia  Agroindustrial  e  de  Agronegócios  -  A  ênfase  desta  área 
temática é a construção de arranjos técnicos científicos e produtivos em 
sistemas agroindustriais podendo contemplar: tecnologias para agregação 
de valor de produtos agropecuários e florestais; geração de emprego e
renda;  tecnologias  sociais  e  desenvolvimento  sustentável;  estrutura 
institucional  para  o  agronegócio;  competitividade  agroindustrial  nos 
mercados  nacional  e  internacional  e  modelos  de  mensuração  de 
resultados e economias de negócio.
Saúde -  Esta área temática inclui as tecnologias em saúde; terapêutica 
aplicada e experimental;  processos de saúde e doença e qualidade de 
vida; genética molecular de doenças hereditárias.
Modelagem de Sistemas Formais e Computação Científica - A ênfase desta 
área  temática  é  a  modelagem  computacional  de  sistemas  físicos, 
biológicos, processos tecnológicos e computação científica.

As ações transversais no Plano Institucional de Pesquisa referem-se à:
a) Infra-estrutura, Manutenção e Recuperação da Rede de Transmissão 
de  Dados  da  UFPR  -  O  objetivo  desta  ação  de  infra-estrutura  é  a 
reposição  de  equipamentos  danificados  e  ampliação  da  rede  de 
informática  e  Internet,  contemplando  todas  as  Unidades  da  UFPR  e 
permitindo  condições  para  a  produção  e  disseminação  da  Ciência  e 
Tecnologia.
b) Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBI  -  O objetivo  desta ação é 
promover a modernização das bibliotecas didáticas da UFPR, em infra-
estrutura, acervo bibliográfico, programas de gerenciamento ampliando a 
oferta  de  serviços  para  a  comunidade,  implementando  inclusive  as 
Bibliotecas Digitais.

c) Centro de Microscopia Eletrônica – CME -  O Centro de Microscopia 
Eletrônica exige permanente atualização de equipamentos como também 
permanentes  recursos  de  manutenção.  O  objetivo  desta  ação  é  apoiar 
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iniciativas de manutenção e recuperação desta base laboratorial de amplo 
uso científico, que envolve varias áreas do conhecimento, de caráter de 
longo prazo e que merece tratamento específico.

Políticas institucionais 
para a Extensão e 
suas formas de 
operacionalização

A atuação da UFPR, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 
considera  fundamental  a  interação  do  corpo  universitário  aos  demais 
setores  da  sociedade,  traduzindo  na  capacidade  de  atuação  no 
desenvolvimento  local  e  regional,  transformando  e  consolidando 
expectativas, anseios, demandas e necessidades da sociedade em objeto 
de ensino, pesquisa e extensão.

A  Extensão  Universitária  na  UFPR colabora  na  preparação  do  corpo 
acadêmico  para  o  processo  permanente  de  Educação,  sendo  de  sua 
competência, a discussão ética do espaço social dos atores envolvidos. É 
também  responsável  em  transmitir  o  conhecimento  acumulado  pela 
humanidade  e  reelaborá-lo,  criando  oportunidades  para  que  todos 
desenvolvam capacidades e possam construir seu conhecimento e seus 
conceitos da realidade.

Consciente do papel que lhe cabe na sociedade, a UFPR escolheu como 
linhas estratégicas de ação para o período 2002-2006:

• Apoiar a emergência e a disseminação de atividades culturais;
• Normatizar  e  aperfeiçoar  o  sistema  de  registro  das  atividades 

extensionistas;
• Promover a inserção do aluno da UFPR na sociedade através do 

trabalho solidário, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento 
da responsabilidade social  do cidadão e ampliar as possibilidades 
para o exercício profissional.

• Aumentar e consolidar as relações Universidade-Sociedade
• Incentivar a atuação das incubadoras de produtos, de empresas e 

de cooperativas sediadas na UFPR.
A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico 

que, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a 
relação transformadora entre a Universidade e a sociedade.

A UFPR entende por atividade de extensão as ações desenvolvidas sob a 
forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços de 
caráter extensionista, produção e publicação, visando:

a) integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, 
buscando o comprometimento da comunidade universitária com 
interesses  e  necessidades  da  sociedade,  em  todos  os  níveis, 
estabelecendo  mecanismos  que  inter-relacionem  o  saber 
acadêmico ao popular;

b) democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva 
da sociedade na vida da Universidade;

c) incentivar  a  prática  acadêmica  que  contribua  para  o 
desenvolvimento  da  consciência  social  e  política,  formando 
profissionais-cidadãos;

d) participar  criticamente  das  propostas  que  objetivem  o 
desenvolvimento regional, econômico, social e cultural;

e) contribuir para reformulações e implementação de concepções e 
práticas  curriculares  da  Universidade,  bem  como  para  a 
sistematização do conhecimento produzido.
As atividades de extensão são desenvolvidas preferencialmente de 

forma  multidisciplinar,  propiciando  a  participação  da  comunidade 
universitária,  privilegiando  ações  integradas  com  as  administrações 
públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade civil.

As  atividades  de  extensão  desenvolvidas  na  Instituição  visam 
atender às questões prioritárias da sociedade para o desenvolvimento da 
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cidadania plena e são submetidas à avaliação sistemática compatibilizada 
com Programa de Avaliação Institucional da Universidade.

As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas articuladas 
ao  ensino e à  pesquisa,  permitindo estabelecer vínculos com os reais 
problemas  da  comunidade  e  o  conhecimento  acadêmico.  Para  tal 
indissociabilidade, pressupõe-se uma estrutura de pesquisa consolidada 
nas propostas e aplicações das ações de extensão, assumindo dimensões 
significativas  e  respaldando  a  construção  de  conhecimentos.  Assim 
sendo, constata-se que a socialização do conhecimento é fundamental 
para  o  desenvolvimento  social  e  para  a  criação  e  reestruturação  de 
conhecimentos novos.

Programas de 
Extensão

A  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  -  PROEC  tem  aprovados  e 
registrados na Unidade de Programas e Projetos de Extensão para o ano 
de  2006,  16  Programas  e  85  Projetos  de  Extensão  Universitária. 
Considera-se Programa de Extensão conjunto de atividades estruturadas 
como projeto, curso e evento de caráter orgânico-institucional, articuladas 
ao ensino e à pesquisa e integradas às políticas institucionais direcionadas 
às questões relevantes da sociedade, de acordo com a Resolução 23/01 
do CEPE.

As referidas atividades estão inseridas nas seguintes áreas temáticas 
linhas de extensão:

• comunicação;
• Cultura;
• Direitos Humanos e Justiça;
• Educação ;
• Meio Ambiente;
• Saúde;
• Tecnologia e Produção;
• Trabalho; e 
• Economia e Administração.
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Avaliação das Disciplinas na Perspectiva do Discente  por Setor Acadêmico 
em 2005

Relatório Analítico por Setor – ano 2005

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS: Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial 
Madeireira, Medicina Veterinária campus Curitiba e Zootecnia

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 155 
Número de professores consolidados: 52 
Número de disciplinas consolidadas: 50

Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 310 
Número de professores consolidados: 70 
Número de disciplinas consolidadas: 80
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 484 
Número de professores consolidados: 81 
Número de disciplinas consolidadas: 102

SETOR CAMPUS PALOTINA: Medicina Veterinária campus Palotina
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 62 
Número de professores consolidados: 25 
Número de disciplinas consolidadas: 35

SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Ciências Biológicas e Educação Física 

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 1011 
Número de professores consolidados: 158 
Número de disciplinas consolidadas: 127
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Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 1188 
Número de professores consolidados: 186 
Número de disciplinas consolidadas: 158
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 152 
Número de professores consolidados: 29 
Número de disciplinas consolidadas: 18

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS: Bacharelado em Ciência da Computação, Física, Estatística, 
Matemática e Matemática Industrial 

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 556 
Número de professores consolidados: 99 
Número de disciplinas consolidadas: 96
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Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 1195 
Número de professores consolidados: 159 
Número de disciplinas consolidadas: 158
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 585 
Número de professores consolidados: 122 
Número de disciplinas consolidadas: 87

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES: Ciências Sociais, Comunicação Social, 
Desenho Industrial, Educação Artística, Filosofia, História, Letras e Música

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 321 
Número de professores consolidados: 56 
Número de disciplinas consolidadas: 81
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Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 775 
Número de professores consolidados: 177 
Número de disciplinas consolidadas: 232

Periodo: Anual 
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Número de avaliações consolidadas: 271 
Número de professores consolidados: 37 
Número de disciplinas consolidadas: 51

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS: Direito 

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 30 
Número de professores consolidados: 5 
Número de disciplinas consolidadas: 3
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 431 
Número de professores consolidados: 53 
Número de disciplinas consolidadas: 51
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SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: Administração, Administração Internacional de 
Negócios, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Gestão da Informação

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 547 
Número de professores consolidados: 49 
Número de disciplinas consolidadas: 46

Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 347 
Número de professores consolidados: 55 
Número de disciplinas consolidadas: 55
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 574 
Número de professores consolidados: 66 
Número de disciplinas consolidadas: 63
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SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE: Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Terapia 
Ocupacional

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 311 
Número de professores consolidados: 95 
Número de disciplinas consolidadas: 87

Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 498 
Número de professores consolidados: 142 
Número de disciplinas consolidadas: 130
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 19 
Número de professores consolidados: 4 
Número de disciplinas consolidadas: 3

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA: Geografia, Geologia e Oceanografia
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Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 114 
Número de professores consolidados: 33 
Número de disciplinas consolidadas: 34

Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 135 
Número de professores consolidados: 37 
Número de disciplinas consolidadas: 43
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Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 128 
Número de professores consolidados: 37 
Número de disciplinas consolidadas: 53



38

Engenharia Cartográfica

Periodo: 2o. Semestre 
Curso: 2006 - Engenharia Cartogáfica 
Número de avaliações consolidadas: 3 
Número de professores consolidados: 3 
Número de disciplinas consolidadas: 3

Periodo: Anual 
Curso: 2006 - Engenharia Cartogáfica 
Número de avaliações consolidadas: 44 
Número de professores consolidados: 31 
Número de disciplinas consolidadas: 29
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SETOR DE EDUCAÇÃO: Pedagogia

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 116 
Número de professores consolidados: 25 
Número de disciplinas consolidadas: 17
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Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 113 
Número de professores consolidados: 34 
Número de disciplinas consolidadas: 30

Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 222 
Número de professores consolidados: 64 
Número de disciplinas consolidadas: 61
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SETOR DE TECNOLOGIA: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e 

Engenharia Química

Periodo: 1o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 356 
Número de professores consolidados: 34 
Número de disciplinas consolidadas: 45
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Periodo: 2o. Semestre 
Número de avaliações consolidadas: 507 
Número de professores consolidados: 100 
Número de disciplinas consolidadas: 158



43

Periodo: Anual 
Número de avaliações consolidadas: 280 
Número de professores consolidados: 86 
Número de disciplinas consolidadas: 64



44

Dimensão 3 – Responsabilidade Social

Itens Análise
Responsabilidade 
Social na UFPR

Entendendo que responsabilidade social,  se traduz na forma como a 
instituição conduz suas atividades de maneira a se torne co-responsável 
pelo  desenvolvimento  da  sociedade,  a  UFPR  acredita  que  a 
Responsabilidade Social, permeia, o ensino, a pesquisa cientifica, a gestão 
responsável  e  também  a  extensão,  sendo  muito  mais  que  a  pura 
filantropia.

Dessa forma vem realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão 
nas  áreas  de  inclusão  de  portadores  de  necessidades  especiais,  no 
desenvolvimento sustentável, na geração de trabalho e renda, na inclusão 
social pautada nas políticas afirmativas. Ampliação das vagas através dos 
Programas:  Provar,  Cotas  Sociais  e  Raciais,  expansão do espaço físico 
para atender as demandas da região litorânea, área de abrangência da 
UFPR, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente e da 
família  em  situação  de  vulnerabilidade,  prestação  dos  serviços 
humanizados através dos hospitais – escola, clínicas e laboratórios. Além 
das  pesquisas  aplicadas  às  áreas:  social,  saúde,  meio-ambiente  e 
tecnologia.

Programas de inclusão 
social, ação afirmativa 

Políticas Afirmativas
Considerando  a  necessidade  de  democratizar  o  acesso  ao  Ensino 

Superior público no país, especialmente aos afro-descendentes, aos povos 
indígenas e aos alunos oriundos da escola pública, e considerando ainda, 
a necessidade de democratizar ainda mais, em todos os níveis, o acesso e 
permanência das populações em situação de desvantagem social, a UFPR, 
através da Resolução 37/04-COUN que estabeleceu e aprovou o Plano de 
Metas  de Inclusão Racial  e  Social  na Universidade Federal  do Paraná, 
resolveu disponibilizar, por um período de 10 (dez) anos, 20 (vinte) por 
cento  das  vagas  para  estudantes  afro-descendentes  e  20%  para 
estudantes  oriundos da  educação pública.  Além dessas  cotas,  a  UFPR 
disponibiliza  anualmente  vagas  suplementares  àquelas  ofertadas  no 
processo seletivo em cursos de Graduação e cursos técnicos de nível pós-
médio, para serem disputadas exclusivamente por estudantes indígenas 
residentes no território  nacional,  para o  atendimento de demandas de 
capacitação de suas respectivas sociedades, apontadas por intermédio da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais
Outro programa de inclusão teve início em 2006, por meio do Núcleo de 
Apoio  a  Pessoas  com  Necessidades  Especiais  (NAPNE).  Tem  como 
objetivos:  manter  um  espaço  para  discussão  e  implementação  de 
estratégias que garantam o ingresso, acesso e permanência de pessoas 
com  necessidades  especiais,  nos  cursos  de  Graduação  e  do  ensino 
profissionalizante  da  UFPR.  O  NAPNE  ainda  possibilita  um 
acompanhamento  psico-pedagógico  a  toda  comunidade  acadêmica  da 
UFPR. Também em 2006 foi lançado o Programa de Acessibilidade "Incluir 
com Educação”, que tem como finalidade realizar levantamento no âmbito 
da UFPR das áreas com problemas de acessibilidade.
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Responsabilidade 
Social no Ensino

Em 2002, a UFPR criou o PROVAR (Processo de Ocupação de Vagas 
Remanescentes)  que  objetiva  disponibilizar  as  vagas  de  evasão  às 
pessoas  interessadas  em  ocupá-las.  Esse  processo  abrange  tanto  a 
Graduação quanto o ensino técnico profissionalizante. O primeiro ingresso 
de  estudantes  por  esse  processo  ocorreu  em  2003. As  vagas 
remanescentes são resultantes do cancelamento do registro acadêmico de 
alunos em cursos de Graduação e técnico profissionalizante na UFPR. São 
vagas ofertadas no Vestibular ou no Teste Seletivo e que ficam ociosas. O 
Processo de Ocupação de Vagas Ociosas (PROVAR) tem por objetivo a 
ocupação  destas  vagas,  combatendo  a  evasão  e  iniciando  um  amplo 
resgate  de  universidade  e  escola  pública.  Atualmente  o  PROVAR está 
organizado em 5 Etapas - A 1ª Etapa é destinada à ocupação das vagas 
ociosas, através de mudança de turno ou de habilitação no mesmo curso 
para os alunos da UFPR. Nas etapas subseqüentes 50% das vagas ociosas 
(já com o remanejamento da 1ª Etapa) são ofertadas para a 2 ª Etapa - 
Mudança de  Campus  por Escore e Reopção de Curso por Escore para 
alunos  da  UFPR,  e  os  outros  50%  para  a  3ª  Etapa  -  Transferência 
Externa, para alunos de outras Instituições de Ensino Superior e Ensino 
Profissionalizante.  Na  3  ª  etapa  são  realizadas  provas  e  análise  de 
documentação acadêmica. Havendo vagas remanescentes da 3 ª etapa, 
essas  são  ofertadas  na  4ª  Etapa  através  de  Mudança  de  Campus  e 
Reopção  de  Curso  para  alunos  da  UFPR,  independente  de  escore  no 
vestibular e forma de ingresso. As vagas que ainda restarem, vão para a 
5ª  Etapa  -  Reintegração  de  Ex-Aluno,  Complementação  de  Estudos  e 
Aproveitamento de Curso Superior. O levantamento de vagas é realizado 
anualmente com base na relação nominal dos alunos evadidos. 

Após a implantação do PROVAR, o número de ingressantes na UFPR 
extra vestibular passou de 4 para 25%, o que possibilitou o acesso à 
Universidade de pessoas de diferentes níveis sociais e faixas etárias.

A UFPR preocupada com a realidade da sociedade, o mundo do trabalho 
e o processo econômico do país, têm ao longo dos anos revelados uma 
trajetória  de  Cursos  de  qualidade.  Entretanto,  nesse  caminhar  e  no 
contexto de uma nova sociedade do conhecimento,  sem perder  a  sua 
função social, tornou-se necessária uma nova política de ensino, onde os 
currículos dos Cursos de Graduação e Profissionalizantes se amoldassem 
para esse novo rumo.

Assim, os currículos dos Cursos estão sendo reformulados ou ajustados, 
não só para atender às Diretrizes Nacionais, mas também levando em 
consideração  a  relação  dos  mesmos  com  os  vários  níveis  de  ensino. 
Possibilitam,  assim,  a  flexibilização  curricular,  inserção  de  atividades 
formativas  e  orientação  acadêmica,  sem  perder  de  vista  o 
comprometimento  do  ensino  de  Graduação  e  profissionalizante  com a 
educação básica. Esse processo vem transformando o espaço acadêmico 
de simples transmissão e aquisição de conhecimentos em um verdadeiro 
locus de construção e produção do conhecimento, no qual o discente atua 
como sujeito partícipe da aprendizagem, preocupado com seu contexto 
social. 

As ações afirmativas vêm se consolidando no ingresso e também em 
Programas voltados aos alunos oriundos de escolas públicas,  negros e 
indígenas.

A questão da acessibilidade também vem sendo fortalecida, uma vez 
que  o  NAPNE  tem  atuado  junto  aos  alunos  que  têm  algum  tipo  de 
necessidade especial, disponibilizando acompanhamento dos processos de 
integração e educação na UFPR, com apoio psico-pedagógico, ambientes 
adaptados  (salas  acústicas)  e  equipamentos  específicos  bem  como 
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softwares de acessibilidade adquiridos ou desenvolvidos por professores 
da própria UFPR.

Além das bolsas permanência voltadas aos estudantes com fragilidade 
sócio-econômica, cujo objetivo é proporcionar ao estudante as condições 
de custeio das despesas básicas necessária à manutenção de sua vida 
acadêmica, a Política de Assistência Estudantil  da UFPR mantém vários 
programas:

a) Auxílio  à  Alimentação  garantindo  refeições  de  qualidade  em 
valores mínimos subsidiados pela Instituição; 

b) Auxílio  à  Moradia  Estudantil  garantindo 100 vagas na Casa do 
Estudante Universitário do Paraná – CEU e 120 vagas na Casa da 
Estudante Universitária de Curitiba – CEUC

c) Transporte Intercampi em fase de implantação; Apoio à Saúde do 
Estudante  por  meio  de  atendimentos,  no  nível  de  atenção 
primária, em Unidades de Saúde da Universidade

d) Apoio a Eventos Estudantis através do apoio logístico e financeiro 
à  realização  de  eventos  de  natureza  acadêmica,  cultural  e 
esportiva na Universidade e à participação discente em eventos 
científicos  e  do  movimento  estudantil  em  âmbito  municipal, 
estadual e nacional. 

Responsabilidade 
Social na extensão 

UFPR Litoral e responsabilidade social
Em 2004, a Universidade Federal do Paraná inaugurou o  Campus da 

UFPR Litoral, localizado no município de Matinhos no litoral do Paraná. As 
políticas  educacionais  que  conduziram  à  implantação  do  Campus são 
resultantes  da  gestão  participativa  com instâncias  governamentais  das 
esferas Federal, Estadual e Municipal. Um dos princípios que nortearam a 
criação do  Campus Litoral é o reconhecimento da necessidade de ações 
naquela região que viabilizem o desenvolvimento sustentável.  As ações 
programadas dizem respeito à área da saúde, da educação, do comércio, 
do turismo e do desenvolvimento urbano. Assim sendo, a UFPR, através 
do  Campus Litoral, está contribuindo para o desenvolvimento da região 
através  da  oferta  de  cursos  de  Educação  Profissional  Técnica  e  de 
Graduação, com Projetos voltados à realidade daquela região.

Nos  próximos  anos  serão  ofertados  cursos  de  aperfeiçoamento 
profissional  para  graduados,  especialização  para  egressos  de  cursos 
técnicos, programa de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, além de 
programas e programas de extensão.

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
Tem como objetivo principal a formação de cooperativas populares em 

municípios  de  Curitiba,  região  metropolitana  e  litoral  paranaense, 
preparando-os para o mercado de trabalho. Este programa recebe apoio 
do Ministério do Trabalho/Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 
Promoção Social;

Conexões de Saberes 
O  programa,  vinculado  à  Secretaria  de  Alfabetização,  Educação 

Continuada e Diversidade do  MEC,  e busca  ampliar  a  relação  entre a 
universidade  e  os  moradores  espaços  populares,  suas  instituições  e 
organizações,  promovendo o encontro  e  a  troca de  saberes  e fazeres 
entre esses dois territórios socioculturais.

Desenvolvimento Sustentável em Guaraqueçaba
Com  apoio  do  CNPQ,  o  programa  objetiva  promover  a  exploração 



47

sustentada dos recursos agrossilvícolas e aqüícolas na região da APA de 
Guaraqueçaba,  com  vistas  à  melhoria  das  condições  de  vida  das 
populações  locais  que  os  exploram  e  à  reversão  do  processo  de 
degradação dos ecossitemas florestal e de mangue.

Capacitação Permanente na Área de Infância e Adolescência, promovido 
pelo Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado 
do Paraná (CEDCA), este capacita profissionais, conselheiros tutelares dos 
municípios que atuam nas áreas da infância e da adolescência, visando a 
garantia da qualidade de vida desse segmento da população.

Curso  Pré-Vestibular  gratuito  convênio  com a  Ong em Ação,  visa  a 
democratização do acesso ao Ensino Superior e possibilita aos alunos de 
camada social menos favorecida, oriundos de escolas públicas,  igualdade 
de  condições  para  competir  por  uma  vaga  nas  instituições  de  ensino 
superior.

Curso  Pré-Vestibular  para  Afrodescendentes  (convênio  com  a 
Associação  Cultural  de  Negritude  e  Ação  Popular)  busca  o  acesso  do 
Afrodescendente a uma preparação adequada, objetivando concorrer no 
vestibular em condições de igualdade por vaga em Instituições públicas 
de ensino superior.

Hospital de Clínicas
O Hospital de Clínicas da UFPR é o maior programa de extensão 

universitária da Universidade Federal do Paraná e um dos cinco maiores 
hospitais  universitários  do  País.  Talvez,  seja  a  parte  mais  visível  da 
Universidade  para  a  comunidade.  O  volume  de  atendimentos  por  ele 
prestado  ultrapassa  em muito  os  objetivos  do  ensino  e  da  pesquisa, 
necessários à Universidade. Provavelmente, se a UFPR e fosse utilizá-lo 
somente  com estes  propósitos,  seu  tamanho  poderia  ser  cinco  vezes 
menor. Por outro lado, caso fosse pequeno, não levaria assistência com 
qualidade para uma grande camada da população que não tem outros 
meios de ter acesso a tratamentos de saúde e, certamente, não salvaria 
as vidas que tem salvado por meio dos inúmeros procedimentos de alta 
complexidade ali  realizados.  Portanto,  o HC é um patrimônio do povo 
paranaense e não somente da comunidade universitária.

Os benefícios sociais que o trabalho do Hospital trás para a população 
que utiliza o Sistema Único de Saúde do país; Solidifica a imagem da 
UFPR e contribui, não só para a formação o de 60% dos profissionais da 
área  da  saúde  no  Estado,  como  também para  o  desenvolvimento  da 
pesquisa em saúde.  A indiscutível  relevância social  do HC requer uma 
maior conscientização da sociedade como um todo e, em especialidades 
quanto à sua co-responsabilidade pela manutenção da Instituição pelas 
classes políticas, empresariais, culturais, entre outras. 
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Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade

Itens Análise
Estratégias e meios 
para comunicação da 
UFPR

A Assessoria de Comunicação e Marketing tem como missão buscar, 
estruturar e divulgar com qualidade as informações referentes às ações 
da Universidade Federal do Paraná para as comunidades interna e externa 
com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  formação  do  cidadão  e 
desenvolvimento  humano  do  Paraná  e  do  Brasil.  Dentro  dessa 
perspectiva, o Planejamento de Comunicação para a Instituição envolve a 
utilização de diversas formas de comunicação – incluindo os veículos de 
comunicação  disponíveis  na  Instituição,  os  meios  externos  de 
comunicação  (mídia  em  geral,  regional  e  nacional)  e  materiais  de 
comunicação  que  de  alguma  forma  levem para  públicos  específicos  a 
produção nas áreas de ensino, pesquisa e extensão da universidade, bem 
como de todas as demais que estão intrinsecamente ligadas ao tripé que 
sustenta a Instituição pública de ensino superior. 

Dessa forma,  o  Planejamento de Comunicação prevê a utilização do 
formato da comunicação adequado à mensagem e ao público que se quer 
atingir,  levando  em  conta  os  recursos  existentes  na  Instituição  e  o 
objetivo  que se  quer  atingir  com a  ação.  Atualmente  fazem parte  do 
processo  de  comunicação  a  utilização  dos  meios  próprios  de 
comunicação:

- Notícias da UFPR – jornal impresso mensal
- E-Boletim – boletim eletrônico semanal
- Site da UFPR – espaço exclusivo para notícias diárias 
- UFPR TV – com diversos programas que perfazem 01 (uma) hora de 

programação inédita diária em tv à cabo
- UFPR Rádio – rádio-web com espaço para noticiário
Também os esforços na área de Assessoria de Imprensa, que trabalha 

os veículos de comunicação da imprensa regional e nacional.
Aliados  ao  processo jornalístico  para  difundir  as  ações  desenvolvidas 

pela Instituição, estão as ações da área de Marketing Institucional que 
trabalha a imagem da universidade por meio da promoção de eventos 
internos e para a sociedade em geral – como é o caso do “UFPR: Cursos e 
Profissões. Uma Feira de Idéias para o seu Futuro”, voltada aos alunos do 
ensino médio do Paraná já na 4ª edição e atendendo 35.000 alunos em 
2006; da produção de peças exclusivas  de vestuário e objetos de uso 
pessoal que levam o nome da UFPR; do uso correto da marca UFPR, por 
meio do Manual de Marca; da produção de materiais institucionais como o 
Vídeo Institucional,  do Perfil  UFPR,  do Planejamento Estratégico,  entre 
outros.

A  Assessoria  de Comunicação e Marketing atua ainda no suporte  às 
ações desenvolvidas pelas unidades da universidade que necessitam de 
auxílio  para  produção  de  seus  eventos  e  materiais  de  divulgação, 
prestando assessoramento ou mesmo dando forma final  à necessidade 
apresentada. 

Ouvidoria A Ouvidoria Geral Universitária instalada em 02 de agosto de 2006, na 
forma presencial, como órgão de assessoria da Reitoria se constitui na 
nova esfera pública da cidadania que preserva e valoriza a comunidade 
interna  e  externa  relativa  à  Universidade  Federal  do  Paraná.  É 
normatizada pela resolução 02/05 COPLAD. A Ouvidoria Geral constitui-se, 
assim, numa via desburocratizada e ágil para a solução de problemas e 
correção  de  injustiças,  além de  um importante  canal  de  comunicação 
entre a comunidade universitária e a administração, contribuindo para o 
aperfeiçoamento do exercício da cidadania e para um constante feedback, 



49

essencial  ao  aprimoramento  institucional  e  ao  aumento  de  sua 
credibilidade.  Portanto,  como  um  crítico  interno,  que  a  partir  das 
demandas que lhe são encaminhadas, monta uma verdadeira radiografia 
da Instituição. Com estes dados, elabora pareceres sobre as necessidades 
de  mudanças  nos  seus  procedimentos  e  normas,  objetivando  o 
aperfeiçoamento do desempenho e dos relacionamentos institucionais e a 
prática da democracia.

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal

Itens Análise
Corpo Docente O corpo docente efetivo da UFPR compõe-se hoje de 90 % de Mestres e 

Doutores,  sendo 64 % de Doutores.  Nos últimos quatro  anos a  UFPR 
evoluiu de 53 % de Doutores para os 64 % atuais, e de 86 % de Mestres 
e Doutores para os 90 % atuais. Este incremento na qualificação geral do 
quadro docente surge de uma política inequívoca levada na Instituição 
onde  cerca  de  10  %  deste  quadro  tem  se  mantido  em  processo  de 
qualificação no período.

O regime de trabalho docente nas IFES é normalizado por lei, possuindo 
três modalidades (20 h/s; 40 h/s; DE), nos últimos quatro anos houve um 
aumento de 70 para 75 % do quadro docente em Dedicação Exclusiva 
(DE). 

O plano de carreira é fixada por lei em todas as IFES. Na admissão na 
carreira, também, o processo é normalizado por lei, na forma de concurso 
público  de  provas  e  títulos  para  qualquer  Instituição  pública,  podendo 
variar um pouco nos critérios específicos. De uma forma geral as provas 
são:  escrita  (demonstração  de  conhecimento);  didática  (habilidade  de 
transmitir conhecimento); títulos (histórico de trabalho e estudos na área 
do concurso) e, se for o caso, prova prática (demonstração de habilidade 
manual e técnica na área de conhecimento). No caso da contratação de 
profissionais  temporários  o  teste  é  um simplificado,  constituindo-se  da 
avaliação dos títulos e prova didática, podendo ou não haver as outras 
provas. 

Mantendo em mente a qualificação do quadro docente e a eliminação 
da  necessidade  de  qualificação  futura,  esta  IFES  tem  como  práxis  o 
estímulo à exigência de titulação mínima de doutor e o regime de trabalho 
de Dedicação Exclusiva para os concursos realizados, excetuando-se casos 
devidamente justificados. 

Corpo Técnico-
administrativo

O quadro de pessoal  da Universidade é composto de 3.636 técnico-
administrativos  ativos,  sendo  que  2.192  destes  prestam  serviços  no 
Hospital de Clínicas.

A  partir  de  dezembro  de  2005  com  a  sanção  da  Lei  11091/05  os 
servidores  da  UFPR  tiveram  a  possibilidade  de  optar  por  uma 
reestruturação da sua carreira instituída pelo Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE).

O plano de carreira está estruturado em 05 Níveis de Classificação – A, 
B, C, D e E; 4 Níveis de Capacitação – I, II, III e IV; e 39 padrões de 
vencimento básico, justapostos com intervalo de 1 padrão entre os níveis 
de capacitação e 2 entre os níveis de classificação.

Atualmente os 3.604 servidores podem optar pelo Plano de Carreira que 
estão distribuídos dentro dos seguintes níveis de classificação (definidos 
pela escolaridade exigida para ingresso no cargo): 49 servidores estão no 
nível A e 249 no nível B (anteriormente denominado nível de apoio); 1.021 
no  nível  C  e  1.091  no  nível  D  (anteriormente  denominado  nível 
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intermediário),  e  1.194  no  nível  E  (anteriormente  denominado  nível 
superior) .

O referido Plano tem estabelecido em seu bojo três grandes programas: 
Programa  de  Dimensionamento  das  Necessidades  Institucionais  de 
Pessoal,  Programa  de  Avaliação  de  Desempenho  e  Programa  de 
Capacitação e Aperfeiçoamento.

O  Programa  de  Capacitação  e  Aperfeiçoamento  dos  Técnico-
Administrativos é um dos instrumentos estratégicos da Instituição para o 
desenvolvimento profissional e pessoal dos seus servidores, capacitando-
os  em  consonância  com  as  metas  institucionais  e  possibilitando  a 
ascensão nos diversos níveis da carreira. 

A  elaboração  e  implantação  do  Programa  de  Avaliação  de 
Desempenho visam garantir um modelo gerencial que permita mensurar 
os resultados obtidos pelo servidor ou pela equipe de trabalho, mediante 
critérios  objetivos  decorrentes  das  metas  institucionais,  previamente 
pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de qualidade 
de atendimento ao usuário definido pela Universidade, com a finalidade 
de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor.

A  implementação  do  Programa  de  Dimensionamento  das 
Necessidades Institucionais de Pessoal Técnico-Administrativo, enquanto 
instrumento  de  gestão,  propõe  um  modelo  gerencial  priorizando  os 
objetivos  institucionais  como  elemento  fundamental  para  definição  da 
política de gestão de pessoas.

Este programa deve analisar os aspectos quantitativos e qualitativos do 
quadro  atual  de  servidores.  Nesta  análise  é  fundamental  apontar  a 
necessidade ideal de pessoal nas unidades de trabalho, identificando os 
desvios de função existentes, e a realidade da terceirização de algumas 
atividades.  Somente  com dados  consistentes  será  possível  desenvolver 
políticas  de remanejamento e,  sobretudo de reposição e  ampliação do 
quadro de servidores por meio de concursos públicos. 

 SERVIDORES - REGIME DE TRABALHO  UFPR HC ST UFPR Litoral TOTAL

 40/semana  1.615   1.593      17                 10  3.235 

 30hs/semana      48       74        -                   -     122 

 20hs/semana      54     303        -                   -     357 

 Contrato por forma temporária de serviço         -          -        -                   -         - 

 Técnicos afastados para capacitação ou cedidos      10         2        -                   -       12 

 TOTAL 1.727 1.972 17 10  3.726 

 SERVIDORES - TITULAÇÃO  UFPR HC ST UFPR Litoral TOTAL
 Com curso de Graduação      65     725       8                  9     807 
 Com curso de Pós-Graduação      72     115       1                   -     188 
 Com curso de mestrado      29       69       1                   -       99 
 Com curso de doutorado        7       39        -                   -       46 
 TOTAL     173     948      10                  9  1.140 
 FONTE: PRHAE 2006  
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DOCENTES - REGIME DE TRABALHO 
UFPR Set. de Ens. Méd. e 

Tecn.

UFPR Litoral UFPR Litoral

Docentes que atuam 
no Ensino Superior

Docentes que 
atuam no Ensino 
Médio e Técnico

 RJU SUBS. VISIT.  RJU SUBS. VISIT.  RJU SUBS. VISIT.  RJU SUBS. VISIT.

TOTAL

 Dedicação Exclusiva  1.171         2       2      65        -         -         20         -        -       28         -          -      1.288 

 40hs/semana     185       56        -        1       4         -           -         -        -         -         -          -         246 

 20hs/semana     236     178        -      20       4         -           -         -        -         -         -          -         438 

 Docentes afastados para capacitação ou cedidos      78          -        -        1        -         -           -         -        -         -         -          -           79 

 TOTAL  1.670     236       2      87       8         -         20         -        -       28         -          -      2.051 

 DOCENTES - TITULAÇÃO 
UFPR Set. de Ens. Médio e 

Tecn.

UFPR Litoral UFPR Litoral

Docentes que atuam 
no Ensino Superior

Docentes que 
atuam no Ensino 
Médio e Técnico

 RJU SUBS. VISIT.  RJU SUBS. VISIT.  RJU SUBS. VISIT.  RJU SUBS. VISIT.

TOTAL

 Doutores  1.043       43       2        7       2         -          6         -        -       11         -          -      1.114 

 Mestres     393     109        -      32       2         -         12         -        -       14         -          -         562 

 Especialistas      91       21        -      43       2         -          2         -        -         2         -          -         161 

 Graduados      65       63        -        5       2         -           -         -        -         1         -          -         136 

 Docentes afastados para capacitação ou cedidos      78          -        -        -        -         -          -        -          -          -           78 

 TOTAL  1.670     236       2      87       8         -         20         -        -       28         -          -      2.051 
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Dimensão 6 – Organização e Gestão

Itens Análise
Coerência do plano de 
gestão com o PDI e os 
objetivos e projetos 
institucionais

O PDI foi elaborado a partir de processo de planejamento participativo, 
que  teve  como  o  ponto  de  partida o  plano  de  gestão  e  a  legislação 
vigente. O PDI serviu de referencial para o planejamento das Pró-Reitorias 
e Setores de Ensino desenvolvido a partir de um processo de discussão 
coletiva, flexível e dinâmico, dentro dos cenários possíveis e de políticas 
direcionadas  para  a  vida  acadêmica  em toda  a  sua  amplitude.  Desse 
processo obteve-se a Carteira de Projetos da UFPR, com a sinalização dos 
prioritários. Foi  centralizada a gerencia de todas as fontes de recursos 
criando  um  mapa  de  aplicações.  O  produto  foi  um  instrumento  que 
propiciou uma maior transparência, a melhoria da gestão e da alocação de 
recursos, criando condições para que a Instituição cumpra suas funções 
com menor dispêndio de recursos e melhore a  qualidade dos serviços 
prestados.

Órgãos Colegiados Integram  a  organização  administrativa  da  UFPR  os  seguintes  órgãos 
colegiados

a)Conselho Universitário
b) Conselho de Planejamento e Administração
c)Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
d) Conselho de Curadores

Conselho Universitário - COUN
Definição:
O  Conselho  Universitário,  resultante  da  reunião  dos  membros  do 

Conselho  de  Planejamento  e  Administração  com  os  do  Conselho  de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, será presidido pelo Reitor e funcionará como 
órgão  máximo  deliberativo  para  traçar  a  política  universitária  e  como 
instância recursal.

Atribuições:
I- exercer jurisdição superior e traçar a política geral da Universidade;
II- aprovar  o  Estatuto  e  o  Regimento Geral  da  Universidade e  suas 

modificações;
III-elaborar o seu próprio regimento;
IV- julgar os recursos interpostos das decisões do Reitor, bem como das 

deliberações  e  das  demais  decisões  dos  Conselhos  de Planejamento e 
Administração e de Ensino, Pesquisa e Extensão;

V- propor ao Governo Federal, em parecer fundamentado, a destituição 
do  diretor  ou  vice-diretor  de  unidade  universitária,  no  caso  de  ser 
solicitado pelo conselho setorial;

VI- propor ao Governo Federal, com parecer fundamentado a destituição 
do Reitor ou Vice-Reitor;

VII- deliberar, após inquérito administrativo, sobre a intervenção em 
qualquer unidade universitária;

VIII- deliberar  sobre  a  suspensão  temporária,  total  ou  parcial  do 
funcionamento da Universidade;

IX- outorgar títulos de Doutor e Professor Honoris Causa e de Professor 
Emérito;

X- criar,  transformar  e  suprimir  cursos  de  Graduação  ou  Pós-
Graduação;

XI- decidir sobre os casos omissos deste Estatuto e do Regimento Geral;
XII- deliberar  sobre  os  vetos  apostos  pelo  Reitor  às  decisões  do 

Conselho  de  Planejamento  e  Administração,  do  Conselho  de  Ensino, 
Pesquisa e Extensão e de suas próprias e às deliberações ou atos de 
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quaisquer órgãos colegiados da Universidade.
Composição:
Compõem  o  Conselho  Universitário  os  membros  do  Conselho  de 

Planejamento e Administração e os do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, nos termos do art. 22 do Estatuto da UFPR.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE
Definição:
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão superior, normativo, 

deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
Atribuições:
I- elaborar seu regimento;
II- integrar o Conselho Universitário, nos termos do art. 22;
III-estabelecer e deliberar sobre políticas gerais de ensino, pesquisa e 

extensão da UFPR;
IV- fixar normas gerais complementares as do Estatuto e do Regimento 

Geral sobre:
a)testes seletivos para ingresso na UFPR;
b) currículos e programas;
c)normas básicas de controle e registro da atividade acadêmica;
d) cursos de Graduação, Pós-Graduação e extensão;
e)concursos e provas de seleção para cargos e funções de magistério; e
f) política de pessoal docente.
V- fixar normas para o Programa Institucional de Bolsas;
VI- emitir  parecer  sobre  a  criação,  transformação  ou  extinção  de 

departamentos  e  lotação  dos  respectivos  docentes  ressalvadas  as 
competências do COPLAD;

VII- emitir  parecer  sobre  a  criação,  transformação  e  suspensão  de 
curso de Graduação e Pós-Graduação;

VIII- opinar  em  matéria  de  sua  atribuição,  nos  casos  em  que  for 
solicitado por qualquer órgão da administração superior da Universidade 
ou por decisão da plenária deste Conselho;

IX- julgar os recursos em matéria de ensino, pesquisa e extensão;
X- fixar anualmente o calendário escolar; e
XI- revalidar  diplomas  e  certificados  concedidos  por  universidades 

estrangeiras.

Composição:
I- Reitor, seu presidente;
II- Vice-Reitor, seu vice-presidente;
III-um  representante  docente  e  respectivo  suplente  de  cada  setor, 

eleitos pelos professores em exercício do setor, em eleições diretas, livres 
e secretas, por um período de dois anos, permitida uma recondução;

IV- um representante dos servidores técnico-administrativo e respectivo 
suplente, eleitos por seus pares em eleições diretas, livres e secretas, por 
um período de dois anos, permitida uma recondução;

V- um representante dos coordenadores dos cursos de Graduação e 
profissionalizante e  respectivo suplente,  eleitos  por  seus pares por  um 
período de um ano, permitida uma recondução;

VI- um representante dos coordenadores dos cursos de Pós-Graduação 
“stricto  sensu”  e  respectivo  suplente,  eleitos  por  seus  pares  por  um 
período de um ano, permitida uma recondução;

VII- representantes do corpo discente na proporção de um quinto do 
total  de  membros  docentes,  desprezada  a  fração,  e  seus  respectivos 
suplentes, com mandato anual, permitida uma recondução, observado o 
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disposto no art. 62; e
VIII- dois representantes da comunidade e seus respectivos suplentes, 

eleitos na forma do art. 16, inciso V do Estatuto.
Dentre  os  representantes  previstos  na  alínea  “g”,  um  discente  e 

respectivo suplente deverá pertencer a um curso de Pós-Graduação stricto 
sensu, escolhido por seus pares.

As  Pró-Reitorias  de  Graduação,  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  e  de 
Extensão  e  Cultura  participam  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e 
Extensão, com direito a voz.

Conselho de Planejamento e Administração - COPLAD
Definição:
O  Conselho  de  Planejamento  e  Administração,  órgão  superior 

deliberativo,  normativo e consultivo em matéria de administração e de 
gestão econômico-financeira é responsável pela formulação de políticas 
nas áreas administrativa, patrimonial, de recursos humanos e financeiros.

Atribuições:
I- discutir  e  propor  políticas  nas  áreas  administrativa,  patrimonial, 

financeira e de recursos humanos;
II- aprovar os quadros do pessoal docente e técnico-administrativo;
III-aprovar  o  regimento  da  Reitoria,  dos  setores,  dos  órgãos 

suplementares e o seu próprio, bem como suas alterações;
IV- fixar normas gerais complementares às do Estatuto e do Regimento 

Geral  em  matéria  que  lhe  for  afeta,  ressalvando  a  competência  do 
Conselho Universitário;

V- julgar os recursos em matéria de sua competência, bem como os de 
decisões das suas câmaras;

VI- homologar a mudança de sede de docentes e técnico-administrativos 
de  outra  Instituição  pública  federal  de  ensino  superior  para  a 
Universidade, ou desta para aquela;

VII- deliberar sobre convênios, acordos, ajustes e contratos a serem 
firmados pela Administração com órgãos do poder público ou entidades de 
caráter  privado  que  envolvam  pagamentos  superiores  a  um  valor 
anualmente estipulado pelo próprio Conselho;

VIII- deliberar sobre propostas de criação, modificação e extinção de 
órgãos administrativos;

IX- aprovar a alienação de bens móveis e imóveis da Universidade;
X- deliberar  sobre  medidas  preventivas  e  corretivas  de  atos  que 

envolvam indisciplina coletiva no âmbito da Universidade;
XI- aprovar,  acompanhar  e  avaliar  o  plano  anual  e  plurianual  da 

Universidade, no âmbito de sua competência;
XII- aprovar a aceitação de legados, donativos, doações e heranças 

sob condição ou encargo;
XIII- emitir parecer e fixar normas em matéria de sua atribuição;
XIV- homologar  as  eleições  para  compor  o  Conselho  de  Curadores 

previstas no inciso I do art. 24;
XV- aprovar, acompanhar e avaliar a proposta orçamentária global e o 

orçamento da Universidade, ressalvadas as competências do Conselho de 
Curadores;

XVI- aprovar  taxas,  contribuições  e  emolumentos  cobrados  pela 
Universidade;

XVII- homologar  a  prestação  de  contas  do  exercício  previamente 
aprovada pelo Conselho de Curadores; e

XVIII-homologar os resultados das eleições de representantes docentes 
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e técnico-administrativos.

Composição:
I- Reitor, seu presidente;
II- Vice-Reitor, vice-presidente;
III- diretores dos setores;
IV- dois  representantes  de  cada  classe  docente  da  carreira  do 

magistério superior e dois representantes do magistério de segundo grau 
da Universidade Federal do Paraná, eleitos na forma regimental;

V- quatro  representantes  do  corpo  discente  com  mandato  anual, 
permitida uma recondução, observado o disposto no art. 63 do Estatuto;

VI- três  representantes  dos  servidores  técnico-administrativos  com 
mandato de dois anos; e

II- dois  representantes  da  comunidade,  com  mandato  anual, 
escolhidos pelo Conselho Universitário dentre os indicados pelas entidades 
que representam, um deles recrutado entre as classes produtoras.

O ex-Reitor que, no último período, tenha exercido pelo menos metade 
de  seu  mandato,  os  Pró-Reitores  de  Administração,  de  Planejamento, 
Orçamento e Finanças e de Recursos Humanos, os Diretores do Hospital 
de Clínicas e da Escola Técnica participam do Conselho de Planejamento e 
Administração apenas com direito a voz.

Conselho de Curadores - CONCUR 

Definição:
O Conselho de Curadores é órgão destinado a exercer a fiscalização 

econômico-financeira da Universidade.

Atribuições:
I- examinar a contabilidade, os balancetes mensais e a documentação 

respectiva da Universidade;
II- exarar parecer sobre a prestação de contas do Reitor, dos diretores 

e demais ordenadores de despesas;
III-opinar sobre a aceitação de doações e legados que criem encargos 

financeiros para a Universidade;
IV- apreciar quaisquer outros assuntos que digam respeito à fiscalização 

econômico-financeira; e
V- elaborar seu regimento.
Cabe ao  Conselho  de  Curadores,  por  decisão  plenária,  eleger  o  seu 

Presidente, e Vice-Presidente, com mandato de um ano.

Composição:
I- cinco  representantes  da  classe  de  professor  titular  e  respectivos 

suplentes, eleitos pela comunidade docente para mandato de dois anos, 
sendo  o  resultado  das  eleições  homologado  pelo  Conselho  de 
Planejamento e Administração;

II- um representante do Ministério da Educação, indicado pelo Ministro 
de Estado;

III-representantes do corpo discente na proporção de um quinto  do 
total de membros, desprezada a fração, com mandato anual, permitida 
uma recondução, observando o disposto no art. 63 do Estatuto; e

IV- um representante da comunidade, escolhido na forma do art. 16, 
inciso VII;

V- um representante dos coordenadores dos cursos de Graduação e 
profissionalizante e respectivo suplente,  eleitos por seus pares por um 
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período de um ano, permitido uma recondução;
VI- um representante dos coordenadores dos cursos de Pós-Graduação 

“stricto  sensu”  e  respectivo  suplente,  eleitos  por  seus  pares  por  um 
período de um ano, permitido uma recondução;

VII- representantes do corpo discente na proporção de um quinto do 
total  de  membros  docentes,  desprezada  a  fração,  e  seus  respectivos 
suplentes, com mandato anual, permitido uma recondução, observado o 
disposto no art. 62; e

VIII- dois representantes da comunidade e seus respectivos suplentes, 
eleitos na forma do art. 16, inciso V do Estatuto.

Dentre  os  representantes  previstos  na  alínea  “g”,  um discente  e 
respectivo suplente deverá pertencer a um curso de Pós-Graduação stricto 
sensu, escolhido por seus pares.

As Pró-Reitorias de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de 
Extensão  e  Cultura  participam  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e 
Extensão, com direito a voz.

Dimensão 7 – Infra-estrutura

As tabelas abaixo demonstram a área física e as bibliotecas da UFPR. 

Quantidade de áreas físicas (m2) da UFPR – 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006(*)

8.753.649           8.753.649           8.753.649           8.753.649           8.753.649            
271.244              271.399              272.933              276.567              278.549               
55.620                55.620                55.620                55.620                62.348                 

326.864              327.019              328.553              332.187              334.169               
62.431                62.691                63.401                63.401                63.401                 

FONTE: PRA / PCU
(*)Os dados referem-se ao período de janeiro a outubro

Área de Laboratório

ÁREA FÍSICA
Área Total

Área Construída - Total

Área Construída - Não-Hospitalar
Área Construída - Hospitalar

Biblioteca
e  Periódicos

Sub-unidades Títulos Exemplares Títulos
Agrárias 16.166           23.636           9.277             2.041             7.824             7.725             
Biblioteca Central (Acervo Memória) 20.157           20.315           7.800             47                  -                     -                     
Biológicas 7.033             17.987           2.515             1.120             42.015           42.145           
Campus Palotina 1.810             2.111             200                233                12.096           2.690             
Centro de Estudos do Mar 2.806             3.289             2.535             240                4.876             2.848             
Ciências Florestais 4.409             6.080             48                  595                137.064         59.194           
Ciência e Tecnologia 36.929           64.976           14.733           2.592             2.800             3.054             
Educação Física 3.622             4.013             200                43                  41.519           4.613             
Setor de Ensino Médio e Tecnológico 3.431             6.402             313                34                  16.604           7.309             
Humanas e Educação 66.663           94.151           9.950             2.718             88.006           41.915           
Jurídicas 50.524           72.158           2.286             484                93.018           15.005           
Saúde/Sede 21.074           32.701           11.372           1.806             152.371         17.794           
Sociais Aplicadas 16.773           32.031           4.605             841                25.679           27.864           
Sub-Sede SD 8.065             12.090           2.783             730                49.629           12.287           
UFPR Litoral 5.330             6.264             6.669             5.181             
TOTAL 264.792         398.204         68.617           13.524           680.170         249.624         
Fonte : BC

Notas:

(*) CD-Rom, fitas de vídeo e cassete,folhetos, mapas, testes psicológicos, partituras, slides, filmes, gravuras, apostilas, fotografias

Empréstimos

Atendimento Usuário

Outros (*)
Livros

Acervo Total

Consultas

Itens Análise
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Acessibilidade Preocupada com o atendimento às pessoas com necessidades especiais 
da comunidade acadêmica - estudantes e servidores - a UFPR lançou em 
2006, o Programa "Integrar com Educação". O lançamento do Programa 
iniciou uma série de discussões e de ações que irão atender pessoas que 
possuam algum tipo de necessidade especial dentro da Instituição e que 
ainda não estão sendo contempladas. 

O Programa, também, objetiva dar visibilidade às ações que o Núcleo de 
Apoio à Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), passará a executar 
dentro  da  Instituição.  O  Núcleo  tem entrada  pela  lateral  esquerda  da 
escada do Prédio Histórico da UFPR. O local foi totalmente reformado e 
adaptado para receber as pessoas com necessidades especiais, sendo que 
ali profissionais treinados e adequados aos processos do Núcleo passarão 
a atender.

Muitas outras ações já existem na Instituição em relação ao tema. E 
mesmo antes do ingresso na UFPR, ainda durante o processo seletivo 
(vestibular)  os  candidatos  que  apresentam  necessidades  especiais, 
recebem atendimento diferenciado e adequado às suas condições para a 
realização das provas. 

Ações concretas já em andamento dentro do Programa a incluem: a 
adequação física dos prédios da Universidade, o levantamento correto do 
número  de  pessoas  -  entre  estudantes  e  servidores  –  que  possuem 
necessidades especiais na Instituição e de que tipo são, além de outras 
que promovam o  entendimento dos  docentes  sobre  a  atendimento  da 
parte pedagógica para pessoas com necessidades especiais. 

Projeto Acessibilidade ao Prédio Histórico
A construção localizada na Praça Santos Andrade iniciou-se em  1913, 

um ano depois da fundação da UFPR e foi inaugurado em 1915. 
No ano de 1999, o prefeito de Curitiba assinou a lei que transformou o 

edifício no símbolo oficial da cidade.
Atualmente, em se tratando de um prédio histórico, este edifício passa 

por  inúmeras  dificuldades  de  acessibilidade,  como  as  escadarias  nas 
quatro entradas, degraus internos, elevadores antigos e banheiros sem 
adaptações para pessoas com deficiência física.

O projeto para acessibilidade ao prédio histórico envolve as seguintes 
etapas:

a) Construção da rampa para acesso pela rua Presidente Faria (entradas 
– Escritório Modelo e Ouvidoria);

b) Reforma e adaptação de sanitários;
c)  Reforma  das  instalações   e  Substituição  de  06  elevadores  (02  – 

entrada principal, 02 - entrada rua XV de novembro e 02 – entrada rua 
Alfredo Bufrem).

Projeto Acessibilidade ao Prédio do Teatro da Reitoria
O Teatro da Reitoria foi inaugurado em 1958, com capacidade para 700 

pessoas, o Teatro tem atendido em seus anos de funcionamento, tanto o 
público  interno  à  Universidade,  quanto  a  comunidade  externa.  Neste 
espaço cultural acontecem, as formaturas e as temporadas oficiais dos 
grupos artísticos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, eventos 
internos  da  Instituição  e  comunidade  em  geral,  como  palestras, 
congressos, seminários e acontecimentos de relevância artística, tais como 
apresentações de teatro, dança e música. 

Esse prédio, pela data de sua inauguração, também é uma construção 
com problemas de acessibilidade. O mesmo apresenta degraus no interior 
tanto  para  a  platéia  como  para  o  palco,  também  os  banheiros  são 
inadequados e sem nenhuma adaptação para deficientes físicos.

O projetos para adequação do Teatro da Reitoria inclui:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/1913
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a)  Construção  de  rampa  de  acesso  (interna)  pela  lateral 
direita com saliências laterais, piso antiderrapante e corrimãos 
duas alturas com curso livre;

b) Adequação de acessibilidade aos sanitários do Teatro.
Projeto Acessibilidade ao Prédio da Reitoria e Anexos (Dom Pedro I e II)
A construção do Complexo da Reitoria (Reitoria e Prédios Dom Pedro I e 

Dom Pedro II) foi iniciada em 1956/1958.
Atualmente, o prédio da Reitoria além de abrigar os gabinetes de Reitor 

e  Vice-Reitor,  também  mantém  a  sala  de  Reuniões  dos  Conselhos 
Superior, e outras atividades administrativas como a Procuradoria Jurídica, 
Pró-Reitoria de Planejamento e Assessoria de Relações Internacionais.

Nos prédios anexos funcionam os cursos do Setor de Educação e Setor 
de Ciências Humanas Letras e Artes, além da Assessoria de Comunicação 
Social, Assessoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
e parte da Pró-Reitoria de Administração, Farmácia Escola e Livraria da 
UFPR.

Essa  construção  também  carece  de  adaptações  para  acessibilidade, 
tanto externa como internamente.

O projeto para acessibilidade do Complexo da Reitoria prevê:
a) Rampas de acesso ao prédio da Reitoria (entrada principal e lateral)
b) Adequação da calçada e rampa de acesso ao Anexo Dom Pedro I 

(entrada rua General Carneiro)
Bibliotecas Avaliação feita em 2004:

Objetivo :
-  Identificar possíveis rejeições e/ou dificuldades dos servidores 

das Seções de  Empréstimo das bibliotecas do Sistema de Biblioteca em 
relação  a  implantação  do  Projeto  de  informatização  dos  serviços  e 
produtos de empréstimo 

Resultado:
- Servidores abertos e motivados com o processo de automação 

dos serviços;
- Credibilidade na melhoria dos serviços, produtos e atendimento 

aos usuários. 

Biblioteca da Escola Técnica
Objetivo :

- Avaliar o grau de  satisfação do usuário em relação ao acervo, 
atendimento, instalações físicas e freqüência. 

Resultado:
- Deficiência no acervo e espaço físico;
- Insatisfação no horário de atendimento;
- Falta de computadores para acesso a internet.

Biblioteca do Centro de Estudos do Mar
Objetivo:-Promover  melhorias  na  qualidade do  Serviço  de  Referência 

oferecido pela biblioteca do CEM visando à satisfação do usuário.
Resultado:
Principais obstáculos:
 - Acervo (número reduzido);

- Horário de atendimento insuficiente;
- Falta de computadores para pesquisa;

Ponto forte: 
- Atendimento educado e gentil;

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação
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Itens Análise
Articulação entre 
Planejamento e 
avaliação

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2007 – 2011 é resultante de 
um  processo  de  construção  coletiva  com  a  participação  das  diversas 
unidades da Universidade Federal do Paraná. As reuniões e seminários 
para a construção deste Plano aconteceram durante o segundo semestre 
de 2006, portanto de acordo as Resoluções, Decretos e Portarias vigentes 
no  MEC  até  então.  O  resultado  da  avaliação  institucional  foi  um 
importante subsidio para este processo. E os próximos ciclos avaliativos 
subsidiarão a revisões do PDI 2007-2011. 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes

Itens Análise
Atendimento aos 
Discentes

Além  do  apoio  pedagógico  prestado  pelos  docentes  durantes  o 
desenvolvimento  das  atividades  didático  –  pedagógica  das  disciplinas, 
Programas  de  Orientação  Acadêmica  tem  sido  incluído  nos  Projetos 
Políticos  Pedagógicos  -  PPC  dos  diferentes  cursos,  com  objetivo  de 
minimizar a evasão e otimizar o aproveitamento acadêmico através do 
acompanhamento da vida acadêmica dos alunos.

A Instituição oferece apoio financeiro ao discente de várias formas:
-  Programa  Institucional  de  Bolsas  em  várias  modalidades:  bolsas 

extensão, cultura, monitoria, licenciar, iniciação científica, permanência de 
caráter social.

- Investindo recursos financeiros em ações que resultam em melhorias 
na qualidade de formação profissional da UFPR.

A educação, em todos os seus níveis e modalidades, deve ser encarada 
como  referencial  permanente  de  formação  geral  que  encerra  como 
objetivo primordial o desenvolvimento do ser humano formado por valores 
éticos,  sociais  e  políticos,  de  maneira  a  preservar  a  sua  dignidade  e 
desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores. As 
especificidades  da  formação  do  sujeito  requerem  ações  práticas  que 
levem a  um nivelamento  acadêmico,  possibilitando  a  permanência  da 
comunidade  discente,  buscando  minimizar  a  evasão  escolar.  Neste 
sentido, a UFPR tem incentivado programas e políticas que contemplem 
essa temática, através de diferentes ações, como: o vestibular em duas 
fases, o vestibular estendido para alguns cursos, consolidação do NAPNE, 
acompanhamento acadêmico e outras.

Especificamente  através  do  Núcleo  de  Apoio  a  Pessoas  com 
Necessidades Especiais (NAPNE),  uma das unidades da Pró-Reitoria de 
Graduação e Ensino Profissionalizante, mantém um espaço para discussão 
e  implementação  de  estratégias  que  garantam  o  ingresso,  acesso  e 
permanência de todas as pessoas com necessidades especiais, nos Cursos 
de Graduação e do ensino profissionalizante da UFPR, possibilitando o 
acompanhamento  psico-pedagógico de  toda  comunidade acadêmica da 
UFPR.

Paralelamente  ao  apoio  pedagógico  prestado  pelos  docentes,  a 
Assessoria  de  Assuntos  Estudantis  (AAE)  articulada  ao  Programa 
Institucional de qualidade de Vida - PIQV, tem investido na implantação 
da  Unidade  de  Apoio  Psico-Social,  voltada  à  recepção,  orientação  e 
encaminhamento dos estudantes em dificuldades.

Tabela de Bolsas por Modalidades
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Bolsa Fonte Quantidade Atual (2006)
Programa Monitoria UFPR 360 Bolsistas

306 Voluntários
Programa de Educação Tutorial (PET) SESU/MEC 180 Bolsistas

1 Voluntário
Programa Licenciar UFPR 109 Bolsistas

27 Voluntários
Programa Incluir SESU/MEC 10 Bolsistas
Programa  PROMISAES  (Programa  Nilton 
Santos de Acesso ao Ensino Superior)

SESU/MEC 6 Bolsistas

Permanência TN 280 Bolsistas
LabInfo TN 150 Bolsistas
SIBI TN 64 Bolsistas
Conexões de Saberes 25 Bolsistas
Afroatitude 50 Bolsistas
Ver-SUS 30 Bolsistas
Proext 19 Bolsistas
Finep/SEET 29 Bolsistas
Bolsas Extensão TN 442 Bolsistas
Guaraqueçaba” e o Projeto “Solo Planta” 07 Bolsistas
Programa  de  Apoio  a  Ações  Afirmativas 
para Inclusão Social 

FA 157 Bolsistas

PIBIC / CNPq 300 Bolsistas
IC Fundação Araucária (FA) FA 25 Bolsistas
IC UFPR TN 130 Bolsistas

TOTAL 2373 Bolsistas
334 Voluntários

Processo de inscrição, seleção, distribuição e acompanhamento, relativo ao Programa Institucional de 
Bolsas voltado aos estudantes com fragilidade sócio-econômica - 2006

Bolsas Distribuídas
Permanência
Labinfo
SIBI
Total
FONTE: Assessoria de Assuntos Estudantis - AAE
(*)Os dados referem-se ao período de janeiro a outubro

280
150
64
494

Quantidade(*)

Bolsas distribuídas através do Programa Institucional de Bolsas – 2006

30,36%

12,96%

56,68%

Permanência Labinfo SIBI

FONTE: Assessoria de Assuntos Estudantis - AAE

Ações de Apoio Estudantil
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2005  (R$) 2006  (R$)

Bolsas T. N. 1.574.894,00 2.415.840,00

Eventos Estudantis 88. 500,00 100.000,00

Aulas de Campo 203.000,00 235.000,00

Subsídio R.U. 589.503,00 1.000.000,00

Obras R. U. 69.000,00 2.770.000,00

Centro de Convivência - 612.000,00

Casa da Estudante – CEUC 150.000,00 250.000,00

Responsabilidade Social 
Além das bolsas permanência voltadas aos estudantes com fragilidade sócio-econômica, cujo 

objetivo  é proporcionar  ao estudante as condições de custeio das despesas básicas necessária  à 
manutenção de sua vida acadêmica,  a  Política  de Assistência  Estudantil  da UFPR mantém vários 
programas:

a) Auxílio à Alimentação garantindo refeições de qualidade em valores mínimos subsidiados pela 
Instituição; 

Número de refeições servidas pelo Restaurante Universitário, por tipo de clientela – 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006(*)

Estudantes 317.922              409.488              410.115              601.110              650.330               
Servidores 26.668                39.505                38.540                48.557                65.320                 
Professores e Visitantes 1.247                  1.344                  3.590                  3.789                  7.354                   
Outras Instituições -                          -                          672                     2.646                  3.623                   
Servidores(**) 23.456                17.222                18.310                26.082                29.166                 

369.293              467.559              471.227              682.184              755.793(***)
FONTE: RU
(*)Os dados referem-se ao período de janeiro a outubro
(**)Servidores, funcionários terceirizados e vigilantes que trabalham nos Restaurantes Universitários (Refeição Gratuita)
(***)No total de 755.793 refeições fornecidas estão incluídos os Campi do CEM, UFPR Litoral e Palotina no montante de 42.859 refeições.

CLIENTELA

Total

Variação do número de refeições servidas pelo Restaurante Universitário – 2002-2006
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FONTE: RU

O Gráfico 1, mostra um crescimento considerável no número de refeições servidas no 
Restaurante Universitário, nos últimos cinco anos. Entre 2005 e 2006 o crescimento foi de 10,8%, 
sendo que os dados referentes ao ano de 2006 são parciais. (jan – out) 

b) Auxílio à Moradia Estudantil garantindo 100 vagas na Casa do Estudante Universitário do 
Paraná – CEU e 120 vagas na Casa da Estudante Universitária de Curitiba – CEUC

c) Transporte Intercampi em fase de implantação; Apoio à Saúde do Estudante por meio de 
atendimentos, a nível de atenção primária, em Unidades de Saúde da Universidade

d) Apoio a Eventos Estudantis através do apoio logístico e financeiro à realização de eventos 
de natureza acadêmica, cultural e esportiva na Universidade e à participação discente em eventos 
científicos e do movimento estudantil em âmbito municipal, estadual e nacional.

Atividades culturais voltadas à integração estudantil – 2006

Atividades culturais voltadas à integração estudantil Período Púvlico Universitário Atingido
Festival de Cultura da UFPR 23 a 25 de junho Aproximadamente 5 mil participantes
Vozearia: Festival de Bandas UFPR/UTFPR 23 a 24 de setembro Aproximadamente 5 mil participantes
FONTE: Assessoria de Assuntos Estudantis - AAE
(*)Os dados referem-se ao período de janeiro a outubro

Programa de Apoio a Eventos Estudantis – 2006

Passagens cencedidas Quantidade/ Estudantes
Para palestrantes 53
Para a participação de estudantes em eventos do movimento estudantil 206
Para a participação de estudantes em eventos científicos com apresentação de trabalho 263
Para a participação de estudantes em eventos acadêmicos 127
Para a participação de estudantes em jogos universitários 12

Locação de ônibus
28 ônibus, permitindo a participação de estudantes em eventos realizados em outros estados 1166

Apoio financeiro 
Para a realização de eventos  locais 48
FONTE: Assessoria de Assuntos Estudantis - AAE
(*)Os dados referem-se ao período de janeiro a outubro

Solicitações encaminhadas pelos centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e diretório central dos estudantes
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Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira
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Plano de Investimento 
* Exclui-se desta previsão os valores anuais de custeio/manutenção.

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Área Temática: INDISSOCIABILIDADE DAS ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

Obras - Espaço Físico - Bibliotecas * 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.390.000,00 1.460.000,00 6.633.000,00
Equipamentos - Bibliotecas** 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 300.000,00
Acervo Bibliográfico*** 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50 850.854,38 3.867.941,88
Espaço Físico/Nec Especiais - Bibliotecas***** 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 400.000,00

* Considerando a metragem da BC 1.000 m2 multiplicado pelo valor estimado de R$ 1.200,00 o metro quadrado mais aumento de 5% ao ano
** Considerando a aquisição de 2 microcomputadores por Biblioteca a um custo de R$ 2.000,00 cada um
*** Considerando a projeção de aumento de 5% ao ano para atualização do acervo considerando o valor atualmente concedido
****Os recursos para qualificação entende-se que devem ser incluídos na diretriz de gestão institucional que engloba todos os servidores
***** Considerou-se a reforma de espaços físicos para portadores de necessidades especiais com base de 20% na metragem da biblioteca
Central a ser reformada multiplicando o valor pelo custo médio de R$ 2.000,00 o metro quadrado, sendo corrigida 5% ao ano

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Áreas temáticas: - ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA
Obras - Espaço Físico * 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 38.750.000,00
Obras - Ampliação Laboratórios* 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00
Multi-Usuários
Feira de Profissões** 40.000,00 48.000,00 58.000,00 64.000,00 72.000,00 282.000,00
Bolsas de Acadêmicas*** 3.000.000,00 3.060.000,00 3.210.000,00 3.360.000,00 4.200.000,00 16.830.000,00
Cursos de Capacitação**** (PNE) 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 364.651,88 1.657.689,38
Integração Estudantil***** 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00
Equipamentos Multi-Mídia****** 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00
Editora da UFPR******* 154.000,00 157.080,00 160.160,00 163.240,00 166.320,00 800.800,00
Manutenção de Equipamentos*** 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.000.000,00
Revista de Extensão 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00
Revista de Cultura 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00
Programa TV UFPR 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
Manutenção das atividades de Extensão 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.050.000,00
e Cultura
PNE-Portador de Necessidades
Especiais* 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00

* Considerando a metragem total de area construída da UFPR projetando um aumento de 20% até 2011 a um custo médio de R$.1.200,00
o metro quadrado 
** A Feira de Profissões é praticamente toda patrocinada, restando a UFPR a concessão de limpeza e vigilância dentro de seus
contratos de serviços terceirizados, aluguel de stands e materiais de consumo, projetando aí um aumento de 10% ao ano
*** Considerando o valor praticado atualmente mais uma correção anual de 2% do número de bolsas até 2011
****Considerando o primeiro valor concedido dentro do Orçamento para capacitação de servidores projetando um valor que contemple
100% de toda a qualificação
*** Integração Estudantil - Custos Estimados
******Equipamentos Multimídia - Custos estimados
*******Editora da UFPR - Considerando o valor atualmente concedido de manutenção e aquisição de livros projetando 2% ao ano chegando a 10% até 2011
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2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Área Temática V.1 - GESTÃO INSTITUCIONAL
PDTIC * 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.250.000,00
Infra-estrutura (PDINFRA)* 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00
Treinamento TIC e Mentoring 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00
PQS-Qualificação Servidores 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 450.000,00 1.450.000,00
PQS-Capacitação Servidores 200.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00 2.050.000,00

* PDINFRA e PDTIC em construção  (orçamentação provisória)

Área Temática - RESPONSABILIDADE SOCIAL
SOCIAL
Assistência Estudantil 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00
Bolsa Permanência 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00
Eventos Culturais e Esportivos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200.000,00
Moradia Estudantil (CEUC,CEU)
Subsídio do RU 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
Transporte Inter Campi na UFPR 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00
Centro de Eventos da UFPR* 0,00
Programa de Gestão Resíduos 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 600.000,00
Programa de Desenvolvimento*
Sustentável e meio ambiente 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
Programa de Qualidade de vida 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
Programa de incubadoras de produtos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
e serviços 0,00
Programa de Atendimento Jurídico 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 300.000,00
psocológico e de saúde mental 0,00
Programa de Políticas Afirmativas e 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 625.000,00
inclusão social
Unidade Básica de Atendimento 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00

* a ser discutido na elaboração do PDINFRA

T O T A L 21.448.014,00 21.979.096,00 22.757.678,00 23.338.885,00 24.517.848,25 114.021.431,25

RECEITA
2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Captação de Recursos********
Emendas 10.000.000,00 10.200.000,00 10.400.000,00 10.600.000,00 10.800.000,00 52.000.000,00
Fundação Araucária 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 2.431.012,50 11.051.262,50
Outros 9.434.036,00 9.765.120,00 10.138.705,00 10.409.665,00 11.222.642,75 50.970.168,75

TOTAL 21.434.036,00 22.065.120,00 22.743.705,00 23.324.915,00 24.453.655,25 114.021.431,25
********Considerando o valor captado de recursos mais Emendas Parlamentares projetando também o pecentual de 2% ao ano
totalizando 10% de aumento na captação de recursos até 2011
5.2 Previsão Orçamentária e Cronograma de execução a serem consolidados após a discussão com a comunidade 
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ANEXO 1
Formulário de Avaliação da Disciplina na Perspectiva do Aluno

Questionário
1) A disciplina foi cursada no turno: 

A (  )diurno B (  )noturno

2) Quantas vezes cursou a disciplina:
A (  )uma vez  B (  )duas vezes  C (  )três vezes  D (  )quatro ou mais vezes

3) Indique a situação perante a disciplina no último semestre:
A (  )reprovado por falta  B (  )reprovado por nota  C (  )aprovado em exame final 
D (  )aprovado por média

4) Seu empenho (participação, dedicação extra classe) para acompanhar a disciplina foi:
A (  )nenhum  B (  )pouco  C (  )razoável  D (  )grande

5) A infra-estrutura ofertada à disciplina (transporte para as aulas de campo, instalações 
físicas, laboratórios, equipamentos e materiais) foi:
A (  )inexistente  B (  )inadequada  C (  )adequada e mal utilizada  
D (  )adequada e bem utilizada

6) As  condições  de  funcionamento  da  disciplina  (lotação  das  turmas,  horários,  apoio 
bibliográfico, campos de estágio, etc) foram:
A (  )ruins  B (  )regulares  C (  )boas  D (  )ótimas

7) Os conhecimentos anteriores para acompanhar a disciplina foram: 
A (  )dispensáveis  B (  )insuficientes  C (  )razoáveis  D (  )ótimos

8) Em termos de conteúdo, a articulação (entrosamento) desta disciplina com as demais 
cursadas foi:
A (  )nenhuma  B (  )pouca  C (  )razoável  D (  )completa

9) A contribuição dos conteúdos trabalhados nesta disciplina para sua formação foi:
A (  )nenhuma  B (  )pouca  C (  )regular  D (  )grande

10) A seqüência dos conteúdos na disciplina foi:
A (  )ruim  B (  )regular  C (  )boa  D (  )ótima

11)  A carga horária destinada para a disciplina foi:
A (  )insuficiente  B (  )excessiva  C (  )razoável  D (  )adequada

12)  O tempo despendido em cada tópico do programa se apresentou:
A (  )ruim  B (  )regular  C (  )bom  D (  )ótimo

13)  O tempo destinado para exercícios, ou leituras, ou pesquisas, ou trabalhos de campo, ou 
de laboratórios e/ou... foi:
A (  )insuficiente  B (  )excessivo  C (  )razoável D (  )adequado

14)  O  sistema  de  avaliação  adotado  nesta  disciplina  (quantidade,  variedade,  critérios, 
discussão dos resultados, etc) pode ser considerado:
A (  )ruim  B (  )regular  C (  )bom  D (  )ótimo
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15)  Os professores apresentaram os planos de ensino (objetivos,  conteúdo, avaliações e 
bibliografia, etc) de forma:
A (  )nula  B (  )incompleta  C (  )razoável  D (  )completa

16)  Os professores cumpriram o programa desta disciplina:
A (  )menos da metade  B (  )metade  C (  )mais da metade  D (  )completo

17)  Nesta disciplina os professores faltaram: 
A (  )muito  B (  )pouco  C (  )algumas vezes  D (  )nunca

18)  O cumprimento de horário de início e término das aulas pelos professores foi:
A (  )ruim  B (  )regular  C (  )bom  D (  )ótimo

19)  Os professores aproveitaram o tempo disponível para as aulas de forma:
A (  )precária  B (  )inadequada  C (  )boa  D (  )ótima

20)  A preparação das aulas pelos professores pode ser considerada:
A (  )nenhuma  B (  )pouca  C (  )razoável  D (  )completa

21) Os recursos didáticos utilizados pelos professores podem ser considerados:
A (  )nulos  B (  )inadequados  C (  )insuficientes  D (  )adequados

22)  O clima de respeito mútuo, durante as aulas, entre professores e a turma foi: 
A (  )ruim  B (  )regular  C (  )bom  D (  )ótimo

23)  A capacidade de comunicação dos professores com a turma foi:
A (  )fraca  B (  )regular  C (  )boa  D (  )ótima

24)  A disponibilidade dos professores para atendimento ao aluno fora do horário de aula foi:
A (  )nenhuma  B (  )pouca  C (  )regular  D (  )total

25)  A atualização demonstrada pelos professores no desenvolvimento da disciplina pode ser 
considerada:
A (  )nenhuma  B (  )pouca  C (  )regular  D (  )grande

26)  O estímulo dos professores no desenvolvimento do pensamento crítico do aluno foi:
A (  )nenhum  B (  )restrito  C (  )satisfatório  D (  )intenso
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