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RELATÓRIO RETROSPECTIVO 

 

 

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

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

Odontologia, Farmácia e Comércio. 

Ao  longo dos noventa anos de existência, a UFPR enfrentou período difíceis – 

como o que determinou o seu desmembramento em unidades autônomas, ocorrido em 

1918, para atendimento às leis federais que regulavam a criação de instituições de cursos 

superiores – e períodos de expansão – verificados na década de 40 e 50, quando a 

instituição sofreu processo de reestruturação física e organizacional e também foi 

federalizada, passando  a oferecer  ensino gratuito. 

A última década, no entanto, talvez tenha trazido à UFPR o mais sério desafio que a 

Instituição já teve de enfrentar: expandir-se com limitação de recursos, mantendo altos 

padrões de qualidade. 

Os dados apresentados neste relatório revelam o esforço desprendido pela UFPR, 

nos últimos cinco anos, para atender adequadamente ao desafio que lhe foi imposto. 

 

1.1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

No período de 1997 a 2001, a UFPR ampliou em 29,73% a oferta de cursos de 

graduação. Foram criados os cursos de: Engenharia Industrial Madeireira, Gestão da 

Informação, Matemática Industrial, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Ciências 

do Mar, Engenharia Ambiental, Zootecnia, Filosofia (noturno), Música – Educação 

Musical, Música – Produção Sonora e Terapia Ocupacional. O número de vagas oferecidas 

pelos novos cursos chega a 420 (quatrocentos e vinte), que somadas as vagas criadas nos 

cursos já existentes – 206 (duzentos e seis) , resultaram numa expansão na oferta de vagas, 

via vestibular, de 18,05%. 

Uma das grandes metas do ensino superior para o século XXI é diversificar os 

métodos de apropriação do conhecimento e expansão das oportunidades educacionais, 
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oferecendo programas de educação continuada e de educação a distância a grupos de 

pessoas que não tenham condições de freqüentar cursos regulares. 

A UFPR considerou a questão da educação a distância estratégica para o  futuro e 

implantou no ano 2000 o  seu primeiro curso de graduação  utilizando a metodologia do 

Ensino a Distância - o Curso de Pedagogia,  reconhecido pelo Ministério da Educação. Já 

no ano de 2001 a Instituição ampliou o número de vagas ofertadas em 52,6 %, atendendo a 

um total de 870 alunos no interior do Estado do Paraná. A Universidade formou, ainda, 

centenas de instrutores em algumas cidades brasileiras.  

A iniciativa da UFPR   ao utilizar o recurso da Educação a Distância, teve o objetivo 

de expandir a oferta de serviços educacionais, ampliando as oportunidades de acesso à 

educação a uma clientela menos favorecida, sem, contudo, comprometer a sua capacidade 

instalada. 

Considerado o Programa de Ensino a distância, implementado  com o oferecimento 

do Curso de graduação em Pedagogia, verifica-se que a oferta de vagas na graduação foi 

ampliada em 42,4% nos últimos cinco anos. 

O quadro apresentado a seguir demonstra o esforço institucional no sentido de 

expandir a oferta de vagas no ensino de graduação. 

 
Tabela 01 – GRADUAÇÃO UFPR  1997 - 2001 

Graduação 1997 1998 1999 2000 2001 01/97% 
 Cursos            37           39           40           45 48 29,7 
 Cursos Noturnos            13           13           14           14 15 15,4 
 Vagas Oferecidas- Vestibular       3.408      3.408      3.474      3.879 4.023        18,0 
 Vagas Oferecidas – Ensino a Distância - - - 570 870  
 Candidatos Inscritos - Vestibular      37.299     43.816     45.397     48.351 45.931 23,1 
 Alunos Matriculados      15.686     15.748     16.243     17.647 17.820 13,6 
Fonte: Anuário Estatístico UFPR 2001 

 

 A expansão de vagas não teria sentido, no entanto, se os padrões de qualidade que 

sempre orientaram o trabalho da UFPR não pudessem ser preservados e a Instituição dirigiu 

todos os seus esforços no sentido, não só de preservar a qualidade que sempre caracterizou 

a sua atuação, mas procurando reforçar e ampliar estes padrões. 

O resultado deste esforço levou a UFPR a ser considerada, no ano 2001, a primeira 

entre as universidades federais de todo o país, e a segunda melhor universidade brasileira, 

que se mantém com conceito A na avaliação do Provão. Dos 19 cursos avaliados, 16 
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receberam o conceito Excelente (A) e Muito Bom (B), além de estar entre as quatro 

maiores Instituições de Ensino Superior em Eficiência Acadêmica, segundo dados do 

Ministério da Educação.  O reconhecimento da eficiência acadêmica da UFPR levou o 

MEC a ampliar o volume de recursos destinados à Instituição. 

O quadro apresentado a seguir mostra o resultado da avaliação dos cursos de 

graduação da UFPR no Provão: 
 
    Tabela 02 – Conceito dos Cursos de Graduação na Avaliação do Provão 1996/2001 

Curso 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % de respondentes 
2001 

Física - - - - B B 100 
Matemática - - A A A A 100 
Química - - - - B B 100 
Ciências Biológicas - - - - A A 98.2 
Engenharia Civil B B B B A A 100 
Engenharia Elétrica - - C C C C 100 
Engenharia Mecânica - - - B B C 98.3 
Engenharia Química - B A A B A 100 
Farmácia - - - - - A 100 
Medicina - - - C B D 97.6 
Odontologia - A B C B B 100 
Agronomia - - - - C C 98.8 
Medicina Veterinária – Curitiba - B B B B B 100 
Medicina Veterinária - Palotina - A B B C A 100 
Direito A A A A A A 100 
Comunicação Social - Jornalismo - - B D A E 22.7 
Letras - - A A A A 100 
Psicologia - - - - A A 93.1 
Pedagogia - - - - - A 100 
Administração A A A A A A 100 
Ciências Econômicas - - - A B A 100 
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1.2. ENSINO PROFISSIONAL TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 
 
 A Escola Técnica, com 1.234  alunos e 99 professores, é uma das mais antigas 

instituições da UFPR. Voltada especialmente para o ensino técnico e tecnológico, destaca-

se na habilitação de profissionais em diferentes áreas. 

 Nos últimos cinco anos, diversos novos cursos foram oferecidos para atender às 

demandas do mercado. Muitos desses cursos foram desenvolvidos em parceria com 

segmentos públicos e privados da sociedade e apoiados pelas unidades da Universidade. 

 Entre os novos cursos estão: Massoterapia, Florais, Radiologia, Conservação e 

Restauração de Pintura Mural, Técnico em Higiene Dental e Atendente de Consultório 

Dentário. Outros cursos ainda estão em fase de aprovação, são eles: Formação de Ator, 

Técnico em Secretariado de Nível Médio, Tecnólogo em Informática e Aperfeiçoamento 

para Atendente de Consultório Dentário.  

 O número de vagas na Escola Técnica passou de 480, em 1997, para 725 em 2001, o 

que aponta uma expansão de 51,04%. 

 

 

 

1.3. PESQUISA E  PÓS-GRADUAÇÃO  

 

 

Uma das grandes metas do Plano Nacional de Educação trata da expansão e 

consolidação dos programas de pós-graduação stricto sensu nas instituições federais, de 

forma que se tornem pólos de formação de docentes. 

Relatórios do INEP, publicados em 2001, informam um significativo incremento na 

pós-graduação brasileira, com aumento expressivo no número de cursos, de matrículas e de 

concluintes de mestrado e doutorado em todo o Sistema. O crescimento mais acentuado é 
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percebido nas Instituições Federais de Ensino Superior e em especial em seus programas de 

doutorado. 

A UFPR implementou ações que resultaram numa ampliação na oferta de cursos de 

mestrado em 25,81%, se considerado o período 1997-2001, e de 26,32%  de cursos de 

doutorado, para igual período, como pode se observar na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 03 – EVOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO NA UFPR  1997 - 2001 

 Pós-Graduação       1.997      1.998      1.999      2.000 2001  01/97% 
 Cursos-Nº        
    Mestrado            31           32           36           40 39 25,81 
    Doutorado            19           16           22           23 24 26,32 
 Alunos-Nº        
    Mestrado       1.073      1.079      1.274      1.600 1.577 46,97 
    Doutorado          391         432         534         630 580 48,34 
 Monografias/Dissertações/Teses        
    Mestrado          165         225         289         354 427 158,79 
    Doutorado            14           45           69           81 92 557,14 

Fonte: Anuário Estatístico UFPR 2001 

 

 

 

Além da expansão quantitativa dos programas de pós-graduação oferecidos pela 

UFPR, observou-se, também, um crescimento qualitativo: em 2000 o percentual de 

programas de mestrado com conceito da CAPES superior a 3 era de 15,38% e em 2001 este 

percentual subiu para 40%. Nos programas de mestrado e doutorado, o percentual de cursos 

com conceito superior a 4 passou de 26,31% para 33,33% em 2001. 

Um outro ponto que merece destaque é o fato de que, embora o número de alunos 

matriculados nos programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos pela UFPR tenha 

permanecido praticamente o mesmo em 2001, se comparado com o ano 2000, pela primeira 

vez estes programas produziram acima de 500 teses e dissertações: foram 519 no ano 2001, 

contra 435 no ano 2000 (um crescimento de 19,31%). 
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Tabela 04 – CONCEITOS DA CAPES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO NA UFPR  

 CAPES 
Programa 2001 
Física* 4 
Química* 5 
Informática 3 
Farmacologia 3 
Entomologia* 5 
Genética* 4 
Botânica 4 
Zoologia* 5 
Biologia Celular 4 
Bioquímica* 5 
Engenharia Hidráulica 3 
Engenharia Mecânica 3 
Métodos Numéricos 4 
Tec.Química Eng.Alimentos 4 
Engenharia* 3 
Ciências Geodésicas* 5 
Geografia 4 
Geologia* 4 
Clínica Cirúrgica* 5 
Medicina Interna* 4 
Pediatria* 4 
Agronomia Prod. Vegetal* 4 
Agronomia Ciências do Solo* 4 
Engenharia Florestal* 4 
Ciências Veterinárias 4 
Direito* 6 
Administração 5 
Desenv.Econômico* 4 
Antropologia Social 3 
História* 4 
Sociologia 3 
Letras* 4 
Filosofia 3 
Psicologia 3 
Educação 5 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 3 

 
                Obs: (*)  Programas de Mestrado e Doutorado. 
                Alguns programas novos ainda não foram avaliados 
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A expansão dos programas de pós-graduação stricto sensu fez com que, nos últimos 

cinco anos, a participação da Universidade na produção científica brasileira, medida através 

do número de artigos científicos publicados em revistas de circulação internacional, cresceu 

de 2,4% para 3%. 

A UFPR ocupa, ainda, a 9ª posição no número de grupos de pesquisa cadastrados no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre 278 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Este número, embora já sendo significativo, 

toma maior importância se comparado com o os anos anteriores, demonstrando um enorme 

progresso da instituição (ver Fig. 1). 
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Figura 1: Evolução do número de Grupos de Pesquisa da UFPR. 

 

 

1.4. EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 

A expansão  e consolidação dos programas de pós-graduação stricto sensu só foi 

possível com a qualificação do corpo docente. Hoje a UFPR possui 80,28% do seu corpo 

docente com mestrado e doutorado, no ano de 1998 este índice ficava em 75,63%, como 

pode ser observado na figura abaixo: 
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Figura 02 – EVOLUÇÃO DA TITULAÇÃO DOCENTE E DA DEDICAÇÃO 
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No ano de 2001, verificou-se uma relação aluno/docente ativo na ordem de 10,44, 

percentual praticamente igual ao do ano 2000 (10,45). No período de 1996-1999, esta 

relação ficava em 9,8, mesma média observada pelo conjunto de universidades federais, 

segundo dados do INEP.  

Quanto ao corpo técnico-administrativo, observa-se que o quadro vem sofrendo 

sucessivas reduções desde 1998. O número de servidores passou de 3.533, em 1998, para 

3.321 em 2001, sendo que destes, 1.882 estão lotados no Hospital de Clínicas da 

Universidade. 

Tem sido grande a preocupação da Instituição em qualificar o seu quadro técnico, 

pois  a exigência de qualidade tornou-se uma preocupação essencial no ensino superior. A 

capacidade de resposta desse ensino às necessidades e expectativas da sociedade depende, 

em última análise, da qualidade de pessoal (docentes e técnicos), dos programas e dos 

estudantes, além da infra-estrutura e do ambiente universitário, portanto, ações devem ser 

implementadas para melhorar o conjunto do sistema. 
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1.5. EXTENSÃO, CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Hoje, avalia-se que o ensino superior deve ir muito além da busca do conhecimento, 

deve, também, aplicar este saber com a finalidade de melhorar, direta ou indiretamente, o 

bem-estar material e o conforto da humanidade. 

Sabe-se que a globalização da economia e da tecnologia tem resultado num aumento 

das responsabilidades sociais das universidades, que começam a dar mais importância as 

suas atividades extensionistas,  somando  ao ensino e à pesquisa, os serviços de consultoria, 

a transferência de tecnologia e a formação permanente.  

Para atender melhor a este novo perfil de universidade, a UFPR tem buscado 

ampliar a sua ação extensionista, expandindo a integração com a comunidade, por meio de 

parcerias com entidades dos setores público e privado, do país e do exterior.  

Deve-se ressaltar, ainda, o trabalho de atendimento e assistência à população, 

desenvolvido pelo Hospital de Clínicas da UFPR. O HC é hoje o maior hospital público do 

Paraná, e um dos cinco maiores hospitais universitários do Brasil. 

 Embora no ano de 2001 o número de atendimentos no HC tenha sido reduzido em 

função da greve, foi possível observar uma evolução no número de atendimentos, se 

considerarmos os últimos cinco anos. É importante destacar, também, que o HC é o 

segundo Hospital Universitário em procedimentos de alta complexidade no Brasil, e é o 

hospital que mais atende pelo SUS no estado. 

Também tem sido grande o empenho da UFPR em apoiar todas as formas de 

manifestações culturais. São vários os grupos artísticos da Universidade, como o Coral, as 

Orquestras Filarmônica Juvenil e de Câmara, o Grupo de MPB, a Téssera Companhia de 

Dança e a Companhia de Teatro Palavração. Muitos dos músicos, atores, cantores e 

dançarinos que atuam nestes grupos vêm de fora da Instituição, trazendo uma contribuição 

importante para o desenvolvimento artístico no meio universitário, tanto em termos de 

apreciação como de produção. 

Entre as principais ações extensionistas, destinadas a fomentar a cultura, destacam-

se, também, o Festival de Inverno de Antonina – realizado anualmente desde 1991; o 

Festival da Canção da UFPR -  este já com seis edições e a Sala Arte, Design e Cia – 
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espaço cultural  destinado a oferecer oportunidade de divulgação de variadas manifestações 

culturais e artísticas da sociedade. 

 

 

1.6. EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE INFRA-ESTRUTURA 

 
 

Em 2001 a UFPR ampliou por mérito o volume de recursos recebidos do MEC. 

Verificou-se um incremento de 7,4% no repasse dos recursos de Manutenção (O.C.C.), que 

foi de 18,438 milhões de reais, graças ao bom resultado alcançado pela Instituição na 

Matriz de Produtividade da SeSu/MEC.  Neste modelo, a UFPR passou do 5º para o 4º lugar 

no ranking das IFES. 

No que se refere à área física, foi possível uma ampliação de 8,47%, no período 

compreendido entre 1996-2001, uma vez que a UFPR encerra o ano 2001 com 326.864 m2 

de área construída, contra 301.325 m2 no ano de 1996. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas também foi ampliado, com novas aquisições de 

livros, periódicos e audio-visuais. No período de 1997 – 2001 , o acervo do Sistema de 

Bibliotecas da UFPR passou de 350.330 para 389.557 volumes (um incremento de 

11,20%). Em igual período, o número de consultas ampliou-se em 51,02%. 

A rede da UFPR conta com aproximadamente 8.000 pontos de trabalho, sendo 

considerada a segunda maior rede institucional de Curitiba. Entre as universidades federais 

brasileiras a UFPR é a maior em número de pontos. A Instituição possui ainda 50Km de 

fibras óticas que integram em alta velocidade todas as suas unidades acadêmicas. 

Além do seu tamanho, a rede da UFPR é também uma das mais rápidas do País, 

pois desde janeiro de 2001 possui a primeira conexão multi-gigabit metropolitana do Brasil. 
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1.7. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Embora este relatório revele que a UFPR atingiu, nos últimos cinco anos, 

parâmetros de qualidade consideráveis, a Instituição tem trabalhado apenas com 

indicadores externos (CAPES, CNPq e INEP), pois até o momento não desenvolveu 

programa consistente de auto-avaliação. 

A UFPR tem consciência da importância da auto-avaliação e o assunto tem sido 

amplamente debatido no seio da Universidade, tanto que a gestão 2002-2005 assumiu a 

avaliação  como um objetivo institucional estratégico. 

Atualmente, a UFPR está contratando consultoria externa, que terá a função de 

auxiliar a Universidade na definição de um modelo avaliativo que envolva alunos, 

professores, técnico-administrativos, gestão e a comunidade externa. 

 

 

1.8. INDICADORES A SEREM MELHORADOS 

 

Os dados referentes à extensão da UFPR apontam um declínio no oferecimento 

destas atividades, acredita-se,  no entanto, que os dados reflitam apenas a falta de  controle 

sobre as ações realizadas, que ainda carecem de melhor registro para aumentar a sua 

visibilidade. O melhor exemplo é a forma de controle dos eventos: cursos com menos de 12 

horas, palestras, seminários, mesas-redondas e etc,  desde 1998 deixaram de ter um registro 

centralizado, o que tem dificultado avaliações quantitativas. 

A UFPR ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido da normatização, 

controle e avaliação de atividades de prestação de serviços, tais como as assessorias, 

consultorias, desenvolvimento de protótipos e produtos. 

Dois outros indicadores, relativos à área de graduação, merecem ações saneadoras: 

Um diz respeito a relação aluno/docente (10,44%), o outro  se refere ao prazo de cinco anos 

para conclusão da graduação (a média da UFPR fica em 67,58%). Os dados apresentados 

colocam a Instituição numa posição desfavorável, se comparada com a média das 

universidades federais brasileiras. 
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Estas médias indicam um outro problema, bastante sério nas universidades, 

especialmente nas públicas e que merece especial atenção  da gestão: a evasão escolar.  

 

 

1.9. CONCLUSÕES 

 
 Entende-se que o plano de desenvolvimento institucional, além de orientar as ações 

futuras da Universidade, tornou-se um instrumento legal para aferição da qualidade da 

gestão. Sua exigibilidade é uma conseqüência da escassez de recursos públicos e da 

necessidade de trazer transparência à administração. Sabe-se, também, que tanto o 

planejamento, quanto a avaliação, são processos que têm se mostrado extremamente 

complexos nas instituições de ensino superior, em especial naquelas pertencentes ao 

sistema federal. 

 A UFPR, no entanto, não fugiu ao desafio que lhe foi imposto e os dados 

apresentados neste relatório, por refletirem as forças e as fragilidades da Instituição, 

serviram para embasar as discussões acerca dos seus rumos para o período 2002 / 2006. 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO (2002-2006) 

 

 

A UFPR estabeleceu como MISSÃO: 

 
Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a 

formação do cidadão e desenvolvimento humano do Paraná e do Brasil. 

 

Após uma ampla reflexão sobre as suas ações passadas e tendo em vista a  missão 

proposta, a UFPR tem como 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 
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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 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. 
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• 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    
 

 

 

Estes objetivos devem ser alcançados através de ações que reflitam os seguintes 

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; 

o Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais 

competentes e compromissados socialmente; 
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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; 

o Alocação de recursos fundamentada em dados  estatísticos e em diagnósticos 

da avaliação e do planejamento. 

 

 

DIRETRIZES E LINHAS ESTRATÉGICAS DE AÇÃO 

 
Para que a UFPR cumpra sua missão e alcance seus objetivos, são necessárias ações 

coordenadas das diversas áreas institucionais. Estas ações e suas principais diretrizes serão 

descritas a seguir: 

 

3.1. ENSINO TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 
  

A função técnica é relativamente nova no ensino superior, se comparada com as 

outras funções de liderança acadêmica e, a primeira vista, parece ser mais limitada por 

envolver poucas questões teóricas ou culturais de caráter  geral. O fato de ser considerada 

mais limitada não significa ser menos importante, pois se trata de uma categoria que 

abrange tanto a pesquisa técnica aplicada, essencial para o desenvolvimento nacional, como 

a extensão -  quando conduz à adaptação de tecnologias apropriadas às realidades locais. A 

formação técnica é focada em  aptidões específicas para o mercado de trabalho imediato, 

por esta razão os programas são desenvolvidos em menor tempo. 
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No Estado do Paraná tem sido grande a demanda por programas de treinamento 

especializados para cargos de nível médio e superior, acredita-se que este aumento de 

demanda, na região, seja o resultado da desativação de escolas públicas estaduais.  

A Escola Técnica da UFPR tem se preocupado em atender a esta crescente demanda 

e nos últimos anos ampliou a oferta de cursos e expandiu o total de vagas. 

 

Para o período 2002 – 2006 projeta-se a criação dos seguintes cursos e vagas: 

 

 

CURSOS LOCAL VAGAS PERÍODO 

Tecnólogo em Agropecuária Curitiba 40 2003 

Técnico em Agropecuária Francisco Beltrão 40 2003 

Técnico em Agropecuária Maringá 40 2003 

Técnico em Agropecuária Curitiba/ Região 
Metropolitana 

40 2003 

Técnico em Monitoramento 
Ambiental 

Curitiba 30 2005 

Técnico em segurança do 
Trabalho 

Curitiba 30 2005 

 

 

3.2. ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

O ensino de graduação da UFPR terá como linhas de ação estratégica: 

• 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. 

 

As ações que levem a inovação tecnológica dos cursos serão implementadas de 

imediato, já a partir de 2002. Os projetos pedagógicos estarão permanentemente sendo 
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discutidos, decididos, gestionados e avaliados com o envolvimento de alunos, professores e 

egressos dos cursos. 

Este processo de mudança pretende atender às determinações legais, redefinindo 

competências e habilidades demandas pelo mundo do trabalho. Espera-se que, 

paralelamente a revisão dos projetos pedagógicos, a Instituição possa mapear o perfil dos 

egressos. 

O quadro apresentado a seguir trata dos cursos de graduação, sua última 

reformulação  curricular e prazo para revisão dos projetos pedagógicos. 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DATA DA ÚLTIMA 
REFORMULAÇÃO CURRICULAR 

REVISÃO DO 
PROJETO 
PEDAGÓGICO 

01 – Arquitetura e Urbanismo
   

Res. 02/96 (+ 01/00+04/01) 2003 

23 – Engenharia Ambiental*  Res. 16/99 (criação) Res. 61/99  2002 
02 – Engenharia Civil   Res. 63/93 

(+81/94+30/95+50/96+66/96+28/99+1
7/01) 

2003 

03 – Engenharia Elétrica 
  

Processo em reformulação 2002 

05 – Engenharia Mecânica 
  

Res. 77/96 (+32/99+43/99+92/99) 2003 

06 – Engenharia Química Res. 28/01 2003 
24 – Engenharia de 
Bioprocessos & Biotecnologia* 

Res. 17/99 (criação) Res. 62/99 2002 

08 – Física – Diurno   Res. 88/01 2002 
17 – Física – Noturno   Res. 88/01 2002 
11 – Matemática – Diurno 
  

Res. 92/92 (+109/94+60/95+38/01-
300h) 

2003 

19 – Matemática – Noturno 
  

Res. 92/92 (+109/94+60/95+38/01-
300h) 

2003 

21 – Bacharelado em 
Informática   

Res. 09/98(Res. 61/01 altera nome para 
Bacharelado em Ciência da 
Computação) 

2003 

12- Química    Res. 89/92 
(+55/95+03/97+20/99+56/00+48/01-
300h) 

2003 

16 – Estatística   Res. 07/91 (+65/95+57/96 2003 
26 – Matemática Industrial*  Res. 22/99 (criação) Res. 53/99  2002 
10 – Geografia – Diurno 
  

Res. 08/99 (93/99+72/01+76/01) 2003 
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18 – Geografia – Noturno 
  

Res. 08/99 (93/99+72/01+76/01) 2003 

09 – Geologia   Res. 64/94 (+86/00) 2003 
40 – Ciências do Mar*  Res. 18/99 (criação) Res. 60/99 2002 
15 – Engenharia Cartográfica
   

Res. 59/88 (+90/94+51/9621/99) 2003 

04 – Engenharia Florestal 
  

Res. 57/90 
(+49/94+21/96+02/97+84/98+38/99+9
4/99+11/00+84/00+43/01+63/01 

2003 

13 – Agronomia   Res. 36/89 
(48/91+22/94+44/95+07/98+01/99+22/
99+82/99+04/99+12/00+07/0142/01+5
6/01)  

2003 

22 – Engenharia Industrial 
Madeireira* 

Res. 08/98 (criação) Res. 20/98 
(+55/99+06/00+02/02+09/02) 

2002 

35 – Medicina Veterinária – 
Curitiba   

Res. 25/02 2002 

25 – Medicina Veterinária – 
Palotina   

Res. 25/01  2002 

41 – Zootecnia* Res. 15/99 (criação) Res. 63/99    2002 
30 – Terapia Ocupacional*  Res. 09/00 (criação) Res. 68/00  2002 
32 – Enfermagem   Res. 12/96 

(+44/96+36/97+13/98+84/99)  
2003 

33 – Farmácia   Res. 09/92 
(16/97+29/97+36/99+83/99+46/01+51/
01+90/01) 

2003 

34 – Medicina   Res. 31/94 (+62/96+47/97+48/99) 2003 
39 – Nutrição   Res. 64/92 

(+02/98+86/99+10/00+09/01) 
2002 

36 – Odontologia Res. 31/86 (+50/99+91/00)  2002 
31 – Ciências Biológicas 
  

Res. 13/92 
(+98/94+08/9736/01+93/01) 

2003 

38 – Educação Física Res. 20/02 2002 
60 – Administração -  Noturno
  

Res. 32/02      Res. 36/02 (Habilitação) 2002 

61 – Administração – Diurno 
   

Res. 32/02 2002 

63 – Ciências Contábeis 
  

Aprovada em agosto pelo CEPE. 2002 

64 – Ciências Econômicas – 
Diurno   

Res. 95/94 (+07/97) 2003 

65 – Ciências Econômicas – 
Noturno   

Res. 95/94 (+07/97) 2003 

67 – Gestão da Informação* Res. 06/98 (criação) Res. 24/98 
(+02/00+11/01 

2002 
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69 – Direito – Noturno 
  

Res. 01/96 (+78/98+96/00) 2003 

70 – Direito – Diurno Res. 01/96 (+78/98+96/00) 2003 
66 – Ciências Sociais    Res. 17/94 (+07/95+40/02) 2003 
73 – Filosofia – Diurno 
  

Res. 45/99 2002 

79 – Filosofia – Noturno 
  

Res. 107/00 2002 

74 – História    Res. 71/94  2003 
76 – Psicologia  
  

Res. 14/00-A 2003 

82 – Desenho Industrial 
  

Res. 23/93 (+66/95) 2003 

85 – Educação Artística 
  

Res. 85/94  2003 

86 – Turismo   Res. 94/00 2002 
87 – Letras Português   Res. 104/00 (+37/01+16/02+50/02) 2002 
88 – Letras Inglês   Res. 104/00 (+37/01+16/02+50/02) 2002 
99 – Letras   Res. 104/00 (+37/01+16/02+50/02) 2002 
90 – Música*  Res. 11/00 (criação) Res. 78/00            2002 
98 – Comunicação Social Res. 60/00 2002 
75 – Pedagogia – Diurno 
  

Res. 15/96 (+26/99+90/00-
300h+15/01) 

2003 

77 – Pedagogia – Noturno 
  

 2003 

 
Uma outra linha de ação que deve ser reforçada, no período planejado, é a que 

pretende combater a evasão escolar. A Instituição entende que o processo de adaptação dos 

alunos deve superar apenas o contato inicial e que um acompanhamento permanente, com 

melhores condições de atendimento, pode resultar na melhoria da qualidade de formação, e 

reduzir as taxas de evasão. Por este motivo, a Pró-Reitoria de Graduação, através do seu  

Núcleo de Orientação Acadêmica Pedagógica deve: 

 

• Incentivar os docentes para que aperfeiçoem o processo de atendimento aos 

alunos; 

• Contribuir para a implantação de métodos de orientação acadêmica que 

atendam as especificidades de cada curso; 

• Implementar e acompanhar um programa integrado para o acesso e a 

permanência dos estudantes com necessidades educativas especiais; 



 23 

• Definir estratégias para recepcionar os calouros; 

• Apoiar e incentivar as diversas organizações estudantis da Universidade; 

• Assessorar a comunidade estudantil nas discussões dos projetos pedagógicos 

dos cursos. 

 

 

A expansão de vagas à comunidade ocorrerá já no Concurso Vestibular de  2004  

e se tornará viável a partir de estudos que levem em consideração o número de docentes na 

área específica do curso, a natureza dos estágios e a relação docente/discente em sala de 

aula. Estudos preliminares apontam ser possível uma elevação em 10% das vagas ofertadas. 

O curso de Pedagogia em EAD também deverá ter a oferta de vagas expandida 

para que possa atender a demanda gerada pela necessidade de formação em educação 

superior imposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). 

Com a crescente demanda social, devido às exigências de níveis elevados de 

formação e a distância geográfica que dificulta o acesso a centros de formação, é um 

compromisso da UFPR  dar continuidade, com permanente atualização e renovação de seus 

cursos, para atingir o maior número de pessoas, democratizando o acesso ao conhecimento 

e a formação. A expectativa é da expansão do Curso com pelo menos mais duas turmas ao 

longo deste período, para atender a atual demanda. A EAD passa a ocupar uma posição 

instrumental estratégica para ampliar o atendimento às necessidades de qualificação para a 

população regionalmente excluída.  

Para a ocupação plena de vagas, a UFPR implantará um novo processo seletivo, 

que a partir de 2003 pretende ocupar vagas ociosas resultantes da evasão verificada, 

principalmente, nos dois últimos anos dos cursos. Este novo processo seletivo ainda deve 

ter os seus instrumentos aperfeiçoados.  
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      O quadro apresentado a seguir  trata das vagas resultantes da evasão, por curso, 

no ano de 2001. 

 

CURSO  3º ano  4º ano total 
Estatística  1 34 35 
Física  - Diurno 2 22 24 
Ciências Econômicas – Diurno 4 16 20 
Física  Noturno 2 17 19 
Engenharia Mecânica  18 18 
Ciências Econômicas - Noturno 2 15 17 
Farmácia 2 13 15 
Matemática Industrial 3 12 15 
Engenharia Elétrica  4 11 15 
Ciências da Computação  14 14 
Engenharia Civil 2 12 14 
Ciências Sociais  3 10 13 
Engenharia Industrial Madeireira 2 11 13 
Engenharia Ambiental 2 11 13 
História   13 13 
Matemática – Diurno 5 8 13 
Matemática -  Noturno 2 11 13 
Química  1 11 12 
Engenharia Bioprocessos e Biotecnologia 3 8 11 
Geologia 4 7 11 
Filosofia  - Noturno 10  10 
Pedagogia – Diurno 1 9 10 
Educação Física  2 8 10 
Ciências Biológicas  1 8 9 
Engenharia Florestal  9 9 
Filosofia - Diurno  9 9 
Pedagogia  - Noturno 1 8 9 
Ciências Contábeis   8 8 
Engenharia Química 2 6 8 
Letras  Portugues -  Noturno 1 7 8 
Letras Diurno 2 6 8 
Administração  - Noturno 1 6 7 
Ciências do Mar 1 6 7 
Psicologia  1 6 7 
Administração - Diurno 1 5 6 
Agronomia  6 6 
Engenharia Cartográfica  6 6 
Geografia – Noturno  6 6 
Letras  Ingles Noturno 1 5 6 
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Zootecnia  6 6 
Medicina  2 4 6 
Medicina Veterinária -  Curitiba  5 5 
Turismo Noturno 1 4 5 
Educação Artística  Desenho  4 4 
Enfermagem  1 3 4 
Geografia – Diurno  4 4 
Gestão da Informação  4 4 
Odontologia  4 4 
Comunicação Social - Relações Públicas 1 2 3 
Desenho Industrial – Projeto do Produto 2 1 3 
Educação Artística - Artes Plásticas  3 3 
Medicina Veterinária  - Palotina 1 2 3 
Nutrição  3 3 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda  2 2 
Arquitetura e Urbanismo  1 1 
Comunicação Social - Jornalismo  1 1 
Desenho Industrial – Programação Visual 1  1 
Direito  - Diurno 1  1 
Direito – Noturno  1 1 
Música  - Produção  Sonora 1  1 
Terapia Ocupacional   0 
Total 80 452 532 

 

 

3.3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A declaração mundial sobre a educação  no século XXI destaca que o progresso do 

conhecimento, mediante a pesquisa, é  função essencial  de todos os sistemas de educação 

superior. Estes têm o dever de promover os estudos de pós-graduação e fomentar a 

inovação, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos programas, fundando as 

orientações a longo prazo nos objetivos e necessidades sociais e culturais. Diz, também, 

que as instituições devem zelar para que todos os membros da comunidade acadêmica 

recebam formação, recursos e apoio suficiente para a realização de pesquisas. 

Nos últimos anos, a UFPR tem demonstrado uma sólida competência científica, 

como pode ser observado nos dados constantes no relatório retrospectivo presente neste 

documento. Há consenso na Instituição, contudo, de que esta competência deve ser 

ampliada, uma vez que o conhecimento será a principal força de produção do século XXI e 
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a ciência  conservará e reforçará ainda mais sua importância na disputa das capacidades 

produtivas dos países. 

No período 2002-2006, a UFPR adotará as seguintes linhas de ação estratégica: 

 

• Consolidar a posição de referência regional e de destaque nacional nas áreas de 

pesquisa: 

Biodiversidade 

Materiais 

Meio Ambiente 

Computação Científica 

Sociedade e Trabalho 

• Expandir em 50% a oferta de cursos de pós-graduação 

• 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. 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 contribuiram 

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). 
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Atualmente o número de alunos de graduação em atividade de iniciação científica é 

de 1057 (dados de julho/2002), dos quais 60,4% não recebem bolsa. Daí a grande demanda 

pelo aumento no número de quotas de IC.  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR está empenhada em aumentar 

o número de quotas de bolsas de IC nos diversos programas (CNPq, Tesouro Nacional e 

Fundação Araucária), para atender à alta demanda dos estudantes voluntários e de seus 

orientadores. Pretende-se, desta forma, ampliar a produção científica em co-autoria de 

estudantes de graduação. Os estudos que já vêm sendo feitos neste sentido, indicam  que 

em 2003 o número de bolsas de IC pode passar de 130 para 150, com a ampliação na sua 

duração (de 8 para 12 meses). 

O avanço na institucionalização da pesquisa na UFPR manifesta-se também no 

número de disciplinas de Introdução à  Pesquisa, que contam créditos nos currículos dos 

cursos de graduação: são atualmente 23 disciplinas em 47 cursos. Observa-se claramente 

que o maior número destas disciplinas ocorre nos setores acadêmicos que têm maior 

participação no PIBIC. A Pró-Reitoria de Graduação vem desenvolvendo estudos para a 

ampliação do aproveitamento das atividades extra-curriculares dos alunos de graduação 

(inclusive as de iniciação científica) nos currículos de todos os cursos, com contagem de 

créditos para os estudantes. 

Quanto à pós-graduação, pode-se dizer que sua estrutura e qualidade têm passado 

por modificações profundas na UFPR, a exemplo do que tem ocorrido em todo o País, e a 

Instituição vem consolidando ma posição de liderança absoluta no Estado do Paraná. 

Embora a UFPR ofereça, atualmente, cursos de pós-graduação stricto sensu 

recomendados pela CAPES em todas as áreas do conhecimento, pretende-se expandir a 

oferta no período 2002-2005, conforme quadro apresentado a seguir: 
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PROGRAMA ANO PROVÁVEL DE SUBMISSÃO 
DA PROPOSTA 

NÍVEL 

Administração 2004 D 
Cardiologia 2002 M 
Design 2002 M 
Educação 2002 D 
Educação Física 2002 M 
Enfermagem 2002 M 
Métodos Numéricos em Engenharia 2002 D 
Farmacologia 2003 D 
Sociologia 2002 D 
Tecnologia e Engenharia de Alimentos 2002 D 
Agronomia-Ciências do Solo 2004 D 
Ciências Farmacêuticas 2003 D 
Contabilidade 2003 MINTER 
Engenharia – Construção Civil 2003 M 
Engenharia Aeronáutica 2003 MP 
Engenharia de Recursos Hídricos e 
Ambiental 

2004 D 

Geografia 2004 D 
Informática 2003 D 
Medicina Veterinária  
(campus de Palotina) 

2003 M 

Medicina Veterinária  
(campus de Curitiba) 

2004 D 

Odontologia 2004 M 
Oftalmologia e Otorrinolaringologia 2003 M 
Tocoginecologia 2003 M 

  
MINTER: Mestrado Interinstitucional, em associação com a Fundação Álvares Penteado - 
São Paulo/SP 
 
MP: Mestrado Profissional 
 
 

Caso estes 23 novos projetos sejam aprovados pela CAPES, o número total de 

cursos de pós-graduação da UFPR passará dos atuais 62 (38 mestrados acadêmicos, 2 

mestrados profissionais e 22 doutorados) para 85 – um aumento de aproximadamente 37%. 
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3.4. EXTENSÃO, CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Entre as políticas a serem implementadas na educação superior do século XXI está a 

orientação, a longo prazo, fundada na pertinência. 

Entende-se que a pertinência da educação superior deve ser avaliada em função da 

adequação entre o que a sociedade espera das instituições e o que estas fazem. Neste 

sentido, a educação superior deve reforçar suas funções de serviço à sociedade, 

principalmente com ações destinadas a reduzir a pobreza, a intolerância, a violência, o 

analfabetismo, a fome e a deterioração do meio ambiente. Cabe as universidades contribuir  

para a formação de uma sociedade mais justa, integrada por pessoas cultas e motivadas. 

Há, também, o consenso de que as relações com o mundo do trabalho devem ser 

reforçadas, pois o contexto econômico atual está caracterizado pelo surgimento de novos 

modelos de produção baseados no conhecimento e na sua aplicação, assim como no 

tratamento da informação. 

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. 

 

Esta política extensionista pressupõe permanente discussão interna sobre o 

significado social da pesquisa e do ensino, reiterando o compromisso  da universidade 
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pública com a superação da exclusão social. No entanto, se tal compromisso é claro, muitas 

ações de controle das atividades realizadas ainda carecem de melhor registro, de modo a 

aumentar a visibilidade das ações extensionistas. O melhor exemplo é a forma de registro 

dos eventos de extensão – cursos com menos de 12 horas, palestras, seminários, mesas-

redondas, etc – que desde de 1998 deixaram de ter um registro centralizado, o que tem 

inviabilizado o controle da execução dos mesmos. Também a UFPR ainda tem um longo 

caminho a percorrer no sentido da normatização, controle e avaliação de atividades de 

prestação de serviços tais como as assessorias, consultorias, desenvolvimento de protótipos, 

produtos, etc.  

Uma maior discussão, normatização e definição da política de prestação de serviços 

na área da pesquisa, do ensino, da assistência médico-hospitalar é o nosso desafio para os 

próximos anos. Também, as atividades extensionistas são extremamente sensíveis às 

questões da política universitária tais como mudanças de legislação e greves, implicando 

em oscilação sobre o número total ano a ano. Ainda assim, a UFPR tem mantido uma 

produção razoavelmente estável quanto ao número de programas, projetos e cursos de 

extensão, e tem trabalhado no sentido de agregar projetos isolados em programas de caráter 

interdisciplinar e que promovam a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. 

Os quadros apresentados a seguir contemplam os principais programas, projetos e 

atividades extensionistas a serem desenvolvidas no período planejado. 
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TÍTULO ÁREA 
TEMÁTICA SETOR DEPARTAM

ENTO 
RELAÇÃO/ 

COMUNIDADE RELAÇÃO/INSTITUIÇÃO 

1. Programa Permanente de 
Capacitação em Microscopia 
Eletrônica do Setor de 
Ciências Biológicas 

     
 
     Tecnologia    

                        
 Ciências 
Biológicas 

                          
 Biologia 
Celular 

 
Profissionais do ensino médio,  
superior e de industrias, 
usuários da microscopia 
eletrônica. 
 

 

2. Engenheiro da Família      Tecnologia  Tecnologia Hidráulica e 
Saneamento 

Profissionais da área da 
construção civil. Prefeitura do Município de Pinhais 

3. Ciência vai à escola        Educação Ciências 
Biológicas 

Genética e 
Ciências 
Naturais 

Professores do ensino 
fundamental e médio da rede 
de ensino público. 

Secretarias de Educação dos municípios de 
Curitiba, Região Metropolitana e Litoral 
do Paraná ( 15 municípios) 

4. Educação para a cidadania        Educação     
Ciências 
Humanas, 
Letras e Artes 

 História  

Professores do ensino 
fundamental e médio das 
escolas públicas e privadas  de 
Curitiba e região 
metropolitana; 
Profissionais de museus, 
bibliotecas e de arquivos 
públicos. 

Secretarias de Educação dos municípios de 
Curitiba e Região Metropolitana; 
Museus , Bibliotecas e Arquivos de 
Curitiba 

5. Qualificação de 
professores alfabetizadores        Educação  Educação 

Planejamento 
e 
Administração 
Escolar 

Professores do ensino 
fundamental de Girau do 
Ponciano/Alagoas, São Felipe 
e Castro Alves da Bahia 

Secretaria de Educação dos municípios de 
Girau do Ponciano, Castro Alves e São 
Felipe. 

6. Prevenção e Tratamento 
da Morte Súbita           Saúde Ciências da 

Saúde 
Clínica 
Médica 

Familiares de portadores de 
insuficiência cardíaca; 
Profissionais da área de saúde. 

 

7. Articulação Institucional 
na Área de Saúde.            Saúde Ciências da 

Saúde Enfermagem Profissionais da área de saúde. Prefeitura Municipal de Colombo 

8. Educação Física na 
Comunidade           Saúde 

Pró-Reitoria 
de Extensão e 
Cultura 

Centro de 
Educação 
Física e 
Desportes 

Profissionais da área de 
Educação Física; 
Acadêmicos 
Membros da comunidade 
interna e externa da UFPR 

Ministério dos Esportes e Turismo 
Secretaria Nacional dos Esportes 
Paraná Esportes 
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9. Educação Continuada em 
Clínica Médica           Saúde Ciências da 

Saúde 
Clínica 
Médica Profissionais da área de saúde  

10. Programa de Extensão 
Universitária do Centro de 
Estudos de Toxicomanias 
Dr. Claude Olivenstein 

         Saúde 
 Ciências 
Humanas, 
letras e Artes 

 Psicologia 

Profissionais da área de 
psicanálise; 
Acadêmicos; 
Comunidade interna e externa 
da UFPR 

Centre Medical Marmottan/Paris (acordo 
de cooperação); 
 

11. Programa Permanente da 
UFPR contra AIDS        Saúde Ciências da 

Saúde 
Saúde 
Comunitária 

Comunidade interna da 
UFPR; 
Professores e alunos das 
escolas públicas; 
Profissionais de Sindicatos 
 

Escolas do ensino médio do município de 
Curitiba; 
Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba; 
Casa de Apoio Solar dos Girassóis. 

12. Valores Humanos: Vida 
e Cidadania         Saúde 

Pró – Reitoria 
de recursos 
Humanos e 
Assuntos  
Estudantis 

Gerência de 
Programas de  
Prevenção 

Comunidade interna e externa 
da UFPR em geral; 
Professores e alunos das 
escolas públicas 

Secretaria de Educação do Município 
Fazenda Rio Grande; 
Secretaria de Saúde do município da 
Fazenda Rio Grande; 
Fundação Peirópolis; 
Faculdade Batista de Curitiba 

13. Programa de Educação 
como Subsídio à Gestão 
Ambiental de Rodovias 

       Meio 
Ambiente 

Ciências 
Agrárias 

Ciências 
Florestais 

Concessionárias, comunidades 
e órgãos envolvidos na gestão 
ambiental de rodovias do 
município de Curitiba, Região 
Metropolitana e Litoral do 
Paraná. 

Instituto Ambiental do Paraná; 
Sociedade Brasileira de Recuperação de 
Áreas Degradadas. 

14. Desenvolvimento 
Sustentável em 
Guaraqueçaba 

Meio Ambiente 
e Tecnologia 

Pró – Reitoria 
de Extensão e 
Cultura 

Coordenadoria 
de Extensão 

Produtores rurais; 
Pescadores artesanais; 
Profissionais da área meio 
ambiente e desenvolvimento; 
Acadêmicos da UFPR 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Renováveis; 
Fundo Nacional do Meio Ambiente; 
Secretaria do Estado do Planejamento; 
Associatión de Recherche 
Interdisciplinaire pour L’Environnement et  
Dévelopement – HOLOS; 
Universidade Denis Diderot; 
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba; 
Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Batuva/Guaraqueçaba; 
Associação dos Maricultores da Ilha Rasa/ 
Guaraqueçaba. 
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15. Núcleo de Planejamento 
Turístico      Trabalho 

Ciências 
Humanas, 
Letras e Artes 

Turismo 

Profissionais da área do 
turismo; 
Acadêmicos 
Professores e alunos das 
escolas públicas  

Paraná Turismo 

16. Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas      Trabalho 

Pró – Reitoria 
de Extensão e 
Cultura 

Coordenadoria 
de Apoio a 
Cidadania 

  

17. Gestão Informacional de 
Multimídia da PROEC 

     
Comunicação 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

Departamento 
de Gestão da 
Informação 

Professores, técnicos 
administrativo e acadêmicos 
da UFPR 

Empresas /Lei Rouanet 

18. Arte e Cultura na TV, 
Rádio e Internet 
Universitárias da UFPR 

     
Comunicação 

Ciências 
Humanas, 
Letras e Artes 

    Artes 
Trabalhadores excluídos dos 
bens sociais; 
Desempregados. 

Secretaria de Estado do Emprego e 
Relações do Trabalho; 
Federação das Industrias do Estado do 
Paraná 
Prefeituras Municipais/Conselhos 
Municipais do Trabalho 

19. Meio Ambiente 
     
Comunicação  
e Educação 

Ciências 
Biológicas Genética Comunidade em geral TVCâmara 

TVCanais Universitários 

20. A UFPR na esfera 
pública: estratégia e dever 
político 

      
Comunicação 

Ciências 
Humanas, 
Letras e Artes 

Comunicação Comunidade em geral 
Associação dos Professores da UFPR; 
Instituto Gutenberg; 
Secretaria do Estado da Educação; 

21. Imagem e Conhecimento       Cultura 
Ciências 
Humanas, 
Letras e Artes 

Ciências 
Sociais Comunidade em geral TV Educativa; 

TV Universitária 

22.Festival de Inverno da 
UFPR       Cultura 

Pró-Reitoria 
de Extensão e 
Cultura 

Coordenadoria 
de Cultura 

Profissionais da área de arte; 
Professores e alunos do ensino 
médio e fundamental; 
Acadêmicos; 
Comunidade antoninense. 

Prefeitura do Município de Antonina; 
Banco do Brasil; 
Empresas/Lei Rouanet 

Arte na Universidade      Cultura 
Ciências 
Humanas, 
Letras e Artes 

Artes 

Profissionais da área de arte; 
Acadêmicos; 
Professores e alunos do ensino 
fundamental e médio. 

Secretaria de Educação de Curitiba e dos 
municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba  e do  Litoral do Paraná ( 15 
municípios); 
Fundação Iochpe 
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     OBJETIVOS METAS PRAZOS RECURSOS
NECESSÁRIOS 

 
 

PROEC ON LINE 

Informatizar os mecanismos de registros de 
eventos e cursos de extensão 
Informatizar os processos de prestação de 
contas (relatórios e financeiro) de eventos e 
cursos de extensão  

Eliminar entraves da movimentação de 
documentos  (registros escritos) 
Eliminar entraves da movimentação de 
documentos  (registros escritos) 

 
2003 

 
15.000,00 

SUB-TOTAL     15.000,00
 
 

CENTRO DE CULTURA 
DA UFPR 

Promover ampla discussão com a 

comunidade universitária sobre o

significado real do “Símbolo de Curitiba”; 

 

Avaliação dos riscos e possibilidades 
financeiras e técnicas de tal projeto 

Agregar os diversos campos de

conhecimentos para execução do projeto, 

bem como definição de usos 

 Reforma do prédio 

Estabelecimento de parcerias e constituição de 
base legal para execução 

Instalação do “Símbolo de Curitiba” 

 
Jul/2003 

 
Dez/2202 

Jul/03 a jul/04 
2º. Sem./2004 

 
 

5.000.000,00 
 

2.500.000,00 

SUB-TOTAL     7.500.000,00

Divulgar as atividades de extensão e cultura Realizar concurso interno (discentes) para 
definição do modelo de agenda 

Julho/2002  1.830,00

Divulgar as atividades de extensão (cursos 
e eventos) da UFPR 

Produzir, mensalmente, documento impresso 
com informações dos eventos da UFPR 

Set./2002  3.320,00

 
AGENDA UFPR DE 

EXTENSÃO E CULTURA 

  Produzir, mensalmente, documento on line com 
informações dos eventos da UFPR 

Nov./2002  

SUB-TOTAL     5.120,00
 
 

BONS ESPAÇOS ... O 
ESPAÇO DA CULTURA 

1.Inventariar e visitar os espaços livres e 
edificados da UFPR em Curitiba. Conhecer 
os problemas referentes aos espaços que 
abrigam as atividades dos grupos artísticos 
da UFPR; 
2.Realizar experiência-piloto sobre os 
campi do Centro Politécnico e Jardim 
Botânico; 
3. Elaborar programa de obras e medidas 
destinadas a iniciar a implantação do 
Projeto Bons Espaços – O Espaço da 
Cultura na UFPR. 
4. Obter recursos para viabilizar o 
programa de obras; 

Conhecimento da situação atual dos espaços à 
escala macro cruzando essas informações com 
as do Plano Diretor da UFPR.  
Estudo das especificidades sociais e espaciais 
desses ambientes (leitura e diagnóstico à escala 
macro, setorial e micro); 
Elaboração de pré-projetos de arquitetura e 
projetos complementares, bem como de pré-
orçamentos confiáveis. Estudos de viabilidade 
econômico e financeira. 
Propostas de financiamento das obras através 
de recursos da UFPR e outras fontes 
alternativas. Discussão das propostas para 
inclusão no orçamento da UFPR 2003.  

  
 
 

18.900,00 

SUB-TOTAL     18.900,00
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CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DO 
POLITÉCNICO 

 

Ser um local de estágio para os alunos da 
UFPR. 
Incentivar e apoiar as empresas jr. 
Captar recursos para auto-sustentação do 
espaço. 
Possibilitar o convívio social entre alunos e 
servidores das diversas áreas da
universidade. 

 

Definir a forma de administração do espaço (se 
assumida pela UFPR ou terceirizada para 
empresa jr. de Administração de Empresas). 

 Desenvolver marketing da UFPR. 
Facilitar o acesso da população à produção 
da UFPR. 

 
Projetos estruturais e arquitetônicos. 
Busca de parceiros e formas de financiamento. 
Construção do edifício. 

Inauguração/ Funcionamento 

 

2002 

2003 

2004 

2005 

 

 

40.000,00 

2.040.000,00 

50.000,00 

SUB-TOTAL     2.130.000,00

 
 

90 ANOS DA UFPR 
 

Marcar, junto à comunidade interna e 
sociedade paranaense, o ano comemorativo 
dos 90 anos 
Integrar, num eixo temático comum, um 
conjunto de ações de extensão, cultura, 
esporte e lazer  
Discutir interna e externamente, a inserção 
da UFPR na sociedade paranaense e mundo 
acadêmico 

Instituir a comissão organizadora 
Consulta à comunidade universitária  
Definição do calendário de eventos 
Viabilização financeira dos eventos 
Realização dos eventos 

Maio/2002 
 

Maio-junho/2002 
Junho-dezembro/2002 

 
 

113.000,00 

SUB-TOTAL     113.000,00
 
 

UFPR NOS 150 ANOS DO 

PARANÁ 

 

Inserir a UFPR no elenco de comemorações 
do sesquicentenário da emancipação 
política do Paraná; 
Contribuir com discussões especializadas 
sobre a data  

Instalação de comissão organizadora 
Definição das ações  
Implementação das ações 

Julho/2002 
Out./2002 
Dez./2002 

 
 

110.000,00 

SUB-TOTAL     110.000,00
 

 
FORUNS DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

- Criar espaços dentro do calendário 
escolar, de troca de experiências de 
extensão;  
- Socializar os conceitos de extensão; 
- Integrar as experiências intercursos  
- Criar eventos com o caráter de fórum, 
mostra e exposições no calendário escolar 
destinados à troca de experiências de 
extensão.  

 
Mostra dos programas e projetos/Curitiba 
 
Mostra dos programas e projetos/Curitiba/ 
Palotina / Paraná 
Mostra dos programas e projetos/Curitiba/ 
Palotina /Paraná 
 

 
Maio/2003 

 
Maio/2004 

 
Maio/2005 

 
Maio/2006 

 
15.228,00 

 
17.228,00 

 
19.500,00 

 
21.500,00 

SUB-TOTAL      73.456,00
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CIDADANIA NA UFPR 

 

Discutir o significado teórico-prático de 
cidadania para a comunidade 
universitária;  

Articular a pesquisa e a extensão; 
Articular ensino e extensão  
 

 Mapear os grupos e/ou pesquisadores 

interessados;  

Estabelecer experiência-piloto com dois temas 
Avaliar recepção dos públicos; 
Formatar o Ciclo (temas/locais)   

Set./2002 
 

Dez./2002 
Fevereiro/2003 

Abril/2003 

15.000,00 
 

22.500,00 
 

45.000,00 
45.000,00 

 
SUB-TOTAL     127.500,00

 
 
 

INICIAÇÃO MUSICAL 
PARA CRIANÇAS 

Oferecer contato prévio de crianças com 
instrumentos musicais de orquestra e de 
percussão; 
Propiciar o acesso da comunidade interna e 
externa à prática de instrumentos musicais. 
 Apresentar noções gerais de música teórica 
e prática (família de instrumentos, 
parâmetros de som etc) 
 Possibilitar aos participantes o
desenvolvimento de uma leitura musical 
fluente, baseada na compreensão de texto 
musical 

 ambas no turno da tarde 

 

 
 
preparação da estrutura das salas e pessoal 
 
implantação do projeto 
 
15 crianças/turma A 
15 crianças/turma B 

 
 

2002  
 

2003  

 
5.000,00 

 
 
 
 

23.200,00 
 
 
 
 
 

23.200,00 
SUB-TOTAL     51.400,00

 
 

COLÔNIA DE FÉRIAS 
 

Criar espaço para o desenvolvimento de 
atividades de extensão (esporte e lazer) e 
cultura  
 
 
 
 

Definir programação com Setores, CED e 
PROEC (a cada ano). 
Realizar a Colônia de Férias/3  
Realizar a Colônia de Férias/4 
Realizar a Colônia de Férias/5 
Realizar a Colônia de Férias/6 

Out/02 
 

Jan/03 
Jan/04 
Jan/05 
Jan/06 

10.960,00 
 

12.960,00 
14.960,00 
16.960,00 

 
 

SUB-TOTAL     55.840,00
 
 

INICIAÇÃO TEATRAL

PARA CRIANÇAS 

 Possibilitar à comunidade o acesso às 
atividades desenvolvidas na universidade  

 

Propiciar o aprendizado prático de noções 
básicas de interpretação teatral  

 Oportunizar a capacidade de treinamento 
de alunos bolsistas nas atividades teatrais  
 

30 alunos em turma única/ 2 anos. 
preparação da estrutura da sala e pessoal 
implantação do projeto 
- execução 

 
2002  
2003  

2004 e 2005  

 
14.200,00 

 
 
 

11.600,00 
23.200,00 

SUB-TOTAL     49.000,00
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CIRCUITO CULTURAL 

UFPR 

 

Identificar demandas da comunidade 
universitária e discutir com os grupos suas 
necessidades. 
Viabilizar as atividades programadas para o 
ano de 2002; 
.Montar e lançar projeto para o Circuito 
Cultural da UFPR 2003/2006; 
Estabelecer contato com possíveis parceiros 
e instituições financiadoras; 
Interiorizar o Circuito Cultural UFPR no 
Estado do Paraná; junto às demais 
Universidades do Estado do Paraná; 
Avaliar o projeto e retroalimentar o 
processo de discussão. 

Plano de Ação objetivando a melhoria das 
condições de trabalho dos Grupos Artísticos; 
Orçamento e desenho de projetos para a 
captação de recursos; 
Gestão dos projetos e recursos disponíveis para 
o ano de 2002; 
Avaliação das atividades realizadas   em 2002; 
Aquisição de uma tenda de circo, um veículo 
Van, caminhão Mambembê e equipe de apoio e 
manutenção; 
Programação cultural da Semana do Calouro 
UFPR/2002  
Programação de atividades nos diversos campi 
da UFPR (RMCtba., Palotina e Litoral) 
Intercâmbio de ações e atividades culturais 
entre as Universidades Paranaenses 
Relatório sistemático das diversas atividades e 
fases de desenvolvimento do projeto.  

 
Abril e Maio de 2002 

 
Maio de 2002 

 
Maio a Dezembro de 

2002 
 

Janeiro/Março de 2003 
 

1a Semana de Aula de 
2002 

 
A partir de 2002 

 
A partir de 2002 

(Permanente) 

 
 
 
 
 

1.124.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.024.000,00 
 

1.296.000,00X2 

SUB-TOTAL     4.720.000,00
 
 
 
 

INCUBADORA 

TECNOLÓGICA DE

COOPERATIVAS 

POPULARES 

 

 Propiciar o desenvolvimento de uma 
consciência cidadã de direitos e deveres e 
melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores, como preconiza o 
cooperativismo. 

 

Contribuir para a busca de alternativas que 
possam gerar trabalho e renda na 
perspectiva auto gestionária; 

 

Desincubação de 02 cooperativas por ano, e a 
inclusão de 04 novas, conforme a demanda 
que será fornecida pela SERT dentro do 
programa. 
 
Ações necessárias em municípios onde já 
houve cursos: 
- ações de formação em cooperativismo, 
através de cursos; 

- constituição de novas cooperativas em função 
de demandas nos municípios de Balsa Nova, 
Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Campo 
Magro; 
- desenvolvimento de assessorias específicas na 
área administrativa, jurídica, econômica e 
contábil sem as quais as cooperativas não 
poderão serem viabilizadas; 
-  gestão em cooperativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jun. a Dez. 2002 
 

jun. a Dez 2002 
 

Maio a Dez. 2002 
 
 

Jun. a Dez. 2002 
 

 
 

343.700.00/ANO  
 

SUB-TOTAL     1.072.988,00
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12.160,00  

LABORATÓRIO DE 
ARTES – 

UNIVERCIDADANIA 

- Criar o laboratório de produção de  
objetos pedagógicos, artísticos e esportivos 
,voltados ao desenvolvimento das
atividades de ensino , pesquisa , extensão e 
cultura. 

 -Instalação do laboratório 

-Levantamento de espaço físico, maquinário 
disponível, recursos humanos necessários. 

 -Definição e elaboração do cronograma de 
atividades das oficinas 

2002 
 

   2003 – 2006 
 
 

 
31.120,00 

SUB-TOTAL     43.280,00

 
 

UFPR NA BOCA DO 

POVO 

 

 
 
Divulgar as diversas manifestações
artísticas e culturais presentes na UFPR 

 
Produção áudio-visual sobre os eventos dos 90 
anos da UFPR; 

Divulgação dos eventos de extensão 
apresentados no I Fórum de Extensão 

Produção de vídeo sobre o Festival de Inverno; 

Produção áudio-visual sobre os Grupos 
Artísticos da UFPR  
Produção áudio-visual sobre o festival da 
Canção 
Produção de vídeo sobre as experiências 
exitosas 

1 a cada acontecimento 
Agosto-dezembro/2002 

1 a cada temporada  
1 a cada evento 
1 a cada evento 

 
 
 

SUB-TOTAL     235.000,00
 
 
 
 

QUAL A CULTURA DE 

SEU CURSO ? 

 

1.Lançar a proposta no CAUUFPR;  
2.Homenagear personalidades ligadas ao 
CAUUFPR; 
3.Expor a produção dos estudantes do 
CAUUFPR realizada em 2003; 
4.Apoiar a realização do ENEA em 
Curitiba; 
4.Realizar avaliação coletiva do projeto 
pedagógico do CAUUFPR; 
5.Envolver instituições governamentais e 
não-governamentais, assim como
personalidades e ex-estudantes nos destinos 
do CAUUFPR 

 Participação dos docentes e discentes na 
organização de atividades do ENEA; 

Envolvimento e constituição de grupos e 
comissões de trabalho; 
Divulgação para a sociedade do projeto através 
do ciclo de palestras, mesas-redondas e debates 
públicos; 
Recepção aos calouros e exposição pública da 
produção do CAUUFPR;  
Pesquisa dos trabalhos ao longo dos 40 anos do 
Curso para a montagem de um catálogo 
histórico a ser divulgado em 2003; 

Criação de uma associação de Amigos do 
CAUUFPR, cujo Conselho prevê e administra 
instrumentos legais de captação de apoio e 
recursos financeiros para o CAUUFPR. 

 
Maio de 2003 

Maio de 2003 a Março 
de 2004 

 
Maio de 2004 e ao final 
de cada semestre desse 

ano letivo 
Maio a Julho 

de 2003 
Durante o ano de 2003 

até Março de 2004 
 

Março de 2003 

 
 
 
 
 
 

281.000,00 

SUB-TOTAL     281.000,00
 

TOTAL     16.601.984,00
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ORGÃOS SUPLEMENTARES  
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
 
 
PROGRAMA ESPORTE E 
CIDADANIA – PROJETO 
CATES 

Propiciar, através das atividades de 
iniciação e  aprimoramento esportivo, a 
ampliação de atendimento à comunidade 
interna e externa. 
Prestar atendimento a 300 crianças e 
adolescentes de 7a 17 anos, pertencentes a 
comunidade interna e externa. 

Elaboração de um plano piloto, para a 
implantação do Programa Esporte e Cidadania  
Implantação dos Núcleos de Esportes Coletivos  
e Esportes Individuais . 
Implantação de projetos multidisciplinares das 
áreas afins para o desenvolvimento do ensino e 
da pesquisa. 
Tornar institucional o Programa Esporte e 
Cidadania na UFPR. 

 
2002- 2003  
 
 
2004  
 
 
2005 
 
 
 

 
21.600,00 
 
 
12.960,00 
 
 
25920.00 

SUB-TOTAL     60.480

Construção do Ginásio Esportivo. 2002-2003 600.000,00 

Melhoria das vias de acesso e iluminação 2002 à 2004 1.000.000,00 

Recuperação das quadras poliesportivas 2002- 2003 35.000,00 

 
ESTRUTURA FÍSICA DO 
CED 
 

Viabilizar a melhoria dos equipamentos, 
instalações, vias de acesso e iluminação do 
Campus, tornando o CED um local 
apropriado para o desenvolvimento das 
suas atividades.  

manutenção do CED 2002-2006   150.000,00 

SUB-TOTAL     1.785.000,00

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE 
ATIVIDADES 
PERMANENTES 

 
Estimular a comunidade interna e externa 
da UFPR à pratica esportiva. 
Melhoria da qualidade de vida. 
 
 
 
Propiciar lazer através do esporte. 
 
 
Campo de estágio para professores, 
acadêmicos e técnicos das áreas afins.  
Marketing institucional interno e externo. 

Elaboração do plano piloto para implantação do 
Programa de Atividades Esportivas e de Lazer 
Permanentes na UFPR 
Implantação dos Núcleos de Esportes 
Coletivos, Individuais, de Lazer, Colônia de 
Férias, Atividades para a terceira idade e 
Atividades Físicas. 
Implantação de Projetos Multidisciplinares das 
áreas afins para o desenvolvimento do ensino e 
da pesquisa. 

2002-2003- 
 
 
 
2003-2004-2005 
 
 
2004-2005 
 
 
2002-2006 
 
2002-2006 

136.000,00 
 
 
 
 
 
 
130.000,00 
 
 
95.040,00 
 
 

SUB-TOTAL     361.040,00

PROGRAMA ESPORTE E 
CIDADANIA – PROJETO 
PETI 

Propiciar acesso e condições básicas de 
vida e benefícios sociais, esportivos e 
culturais às crianças e adolescentes, visando 

Levantamento de dados através de estudo 
piloto, das áreas físicas disponíveis adequadas 
e compatíveis. 

2002 
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 o retorno e a permanência no universo 
familiar e escolar. 
Prestar atendimento à 600 crianças e 
adolescentes de 7 à 14 anos,que 
desenvolvam atividades geradora de renda 
na rua 

Implantação e execução da Oficina de Esporte 
e Lazer com propostas das seguintes atividades: 
Futebol, Futsal, Voleibol, Basquetebol, 
Handebol, Atletismo, Capoeira, Jogos e 
brincadeiras. 
Implantação no Programa de Projetos 
relacionados as áreas de Arte e da Cultura em 
parcerias com os departamentos afins, com a 
criação da Oficina da Cultura e da Arte, 
oferecendo atividades diversas tais como: artes 
visuais, artes plásticas,  teatro, literatura, 
música e dança. 
 

2003 
2004 
 
 
 
 
2005 

 

SUB-TOTAL     100.800,00

TOTAL DO CED 2.307.320,00 

EDITORA DA UFPR  

 
 
 
 
 

POLÍTICA EDITORIAL / 
POLÍTICA DE 
PERIÓDICOS  

 

Definir e formatar a Política Institucional 
de Periódicos da UFPR – PIPE 
 
 
 
Executar a Política de Periódicos da UFPR, 
com modernização de sua qualidade gráfica 
 
Executar a PIPE da UFPR 
Avaliar a PIPE da UFPR 
 
Executar a PIPE da UFPR  
Projetar uma nova PIPE para os próximos 4 
anos 

Manter a atual publicação de 12 periódicos 
Estabelecer CRITÉRIOS para publicação dos 
periódicos  
Definir a política institucional de 
financiamento de periódicos  
Publicar 16 periódicos 
Melhorar em 50% a atual qualidade e formato 
gráfico 
Publicar 20 periódicos 
Manter a qualidade gráfica obtida no ano 
anterior 
Publicar 24 periódicos 
Manter a qualidade gráfica obtida no ano 
anterior 

Maio/2002 a maio/2003 
 
 
 
 

Maio/2003 a maio/2004 
 
 

Maio/2004 a maio/2005 
 
 

Maio/2005 a maio/2006 

168.000,00 
 
 
 
 

336.000,00 
 
 

420.000,00 
 
 

504.000,00 

SUB-TOTAL     1.428.000,00
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POLÍTICA EDITORIAL 
/PLANO EDITORIAL 

Manter os compromissos de publicação da 
editora já aprovados pelo Conselho 
Editorial.  
Apresentar proposta de política editorial a 
ser discutida com a comunidade 
universitária. 
Definir a política a ser seguida para os 
próximos anos   
Definir política de parcerias e de co-edições 
 
Definir Programa de Iniciativa Editorial – 
PIE 
Executar a política de publicação definida 
pelo Conselho Editorial   
 
Implementar novo plano editorial 
 
Ampliar parcerias e co-edições 
Consolidar a Política Editorial  

25 títulos novos e  
20 re-edições  
 
Seminários com a comunidade universitária  
 
 
Tornar pública as LINHAS EDITORIAIS 
 
Estabelecer documento legal para publicação 
com parcerias e em co-edição 
Criar regimento para Conselho Editorial  
 
Crescer 10% (50 livros) 
 
 
Implantar a metade das linhas editoriais  
Crescer 15% (57 livros) 
Pôr em prática PIE 
Implantar as demais linhas editoriais 
Crescer 15% (66 livros) 

Maio/2002 a maio/2003 
 
 

Set.-dez./2002 
 
 

Jan.-abr/2003 
 

Jan.-abr/2003 
 

Jan.-abr/2003 
 

Maio/2003 a maio/2004 
 
 
 
 

Maio/2004 a maio/2005 
Maio/2005 a maio/2006 

275.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370.000,00 
495.000,00 

 
676.000,00 

SUB-TOTAL     1.816.000,00

PERSONALIDADE 
JURÍDICA 

Implantar o melhor modelo gerencial para a 
Editora da UFPR, dentro dos princípios de 
uma editora universitária 

Estudar os diversos modelos de editoras 
universitárias  
Traçar cenários possíveis 
Debater com a comunidade universitária o 
modelo para a UFPR 
Definir e propor aos Conselhos Superiores o 
novo modelo de funcionamento  
Implantar as mudanças 

Maio a agosto/2002 
 

Set/2002 
Out. a dez/2002 

 
Jan. a abril/2003 

 
Maio/2003 em diante 

7.000,00 
 
 

2.000,00 

SUB-TOTAL     11.000,00

TOTAL EDITORA DA UFPR 3.255.000,00 
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MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UFPR 

EXPOSIÇÃO 
PERMANENTE DE 
ARQUEOLOGIA E 

ETNOLOGIA 

Revitalização do MAE com o
estabelecimento de um novo circuito 
museológico  nas áreas de Etnologia e 
Arqueologia 

 Definição do material a ser exposto 

 Proporcionar o conhecimento do 
patrimônio arqueológico e etnológico 
nacional.  
 

 Estruturação da exposição 
 Viabilização Financeira 

2003.  247.158,48

SUB-TOTAL     247.158,48

CATÁLOGOS DO MAE 
“CATÁLOGO 

ETNOGRÁFICO, 
VOLUME I, COLEÇÃO 

XETÁ” 

Tratamento técnico, pesquisa e publicação 

das coleções que constituem o acervo do 

MAE; 

 Informatização do acervo; 

 Divulgação do Acervo da Instituição em 

Forum de pesquisa e para o público em 

geral. 

 

Organização do acervo (compreendendo as 
diferentes fases: higienização, 
acondicionamento, revisão e adequação da 
documentação museológica, acondicionamento, 
sistematização e publicação); 
Geração do banco de dados e imagens do 
MAE; 
Pesquisa e Publicação das Coleções que 

constituem o acervo do MAE; 

 

2002. 
 

249.774,70 

SUB-TOTAL     249.774,70

 
MUSEU 

ITINERANTE 

Divulgar amplamente o MAE como Museu 
Universitário. 
 Divulgar o acervo como patrimônio 
histórico, científico e artístico referenciado 
à memória e cultura da sociedade brasileira. 
Inscrever o MAE como bem comum da 
humanidade.  
 

Definição das peças e material constante na 
exposição, de acordo como suas 
especificidades técnicas; 
 Estabelecimento do material a ser selecionado; 
 Produção de material de divulgação; 
 Confecção dos painéis; 
 Definição dos roteiros para a itinerância; 
Viabilização financeira e de recursos humanos. 
 

2002   
 

93.424,00 

SUB-TOTAL     93.424,00
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MAE VIRTUAL Informatização de todo o material do 
acervo do MAE 
Produção de CD-ROM 
 

Levantamento do material do acervo  
Seleção do material dentro das áreas temáticas 
do MAE 
Pesquisas junto ao Curso de História/CEDOPE 
sobre a presença jesuítica no Brasil 
Pesquisas junto ao curso de Arquitetura sobre a 
especificidade da edificação do Colégio 
Jesuítico 
Registro fotográfico do material selecionado 
Elaboração do projeto do CD-ROM  
Produção de 10.000 unidades iniciais  

2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

350.000,00 

SUB-TOTAL     350.000,00

CENTRO DA IMAGEM  
DA UFPR    -  CIM/UFPR 

- Tratamento técnico, pesquisa e publicação 
do acervo de imagens do MAE; 
- Produção e/ou reprodução de fotografias 
para o banco de imagens; 
- Divulgação do Acervo e da Instituição em 
Fórum de pesquisa e  para o público em 
geral. 
- Desenvolver projetos de pesquisa ligados 
ao tema das imagens, em diversas 
abordagens e diferentes suportes técnicos – 
vídeo, fotografia, filmes, televisão, entre 
outros; 
Apoiar as atividades de docência e pesquisa 
desenvolvidas pelos professores e 
pesquisadores do DEAN, DECISO e MAE. 
- Fornecer suporte operacional à realização 
de pesquisas científicas pelos pesquisadores 
da UFPR. 
 Realizar pesquisas, estudos e cursos de 
extensão e pós-graduação latu sensu.  
 Manter intercâmbio cultural com 
universidades e instituições técnicas e 
científicas nacionais e estrangeiras; 
- Manter cadastro atualizado das pesquisas 
e das publicações na área de conhecimento 
que lhe dá origem. 
- Organizar e manter publicações e projetos 
editoriais. 
 

Criação Institucional do Centro da Imagem 
CIM/UFPR (Atos Oficiais – regimento, 
estatuto, e instalações – definição de espaço 
físico) 
Viabilização de Recursos Humanos e 
Financeiros:  aquisição de equipamentos, 
acessórios e mobiliário; pessoal de apoio 
técnico (programação visual, manipulação 
gráfica, fotografo e laboratório) e 
administrativo Implantação dos Projetos de 
Pesquisa iniciais. 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 

 2003 
 

 
 

64.013,60 
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SUB-TOTAL     64.013,60

 
 

MUSEU DE 
ARQUEOLOGIA E 

ETNOLOGIA DA UFPR - 
40 ANOS 

Aliar à interdisciplinaridade dos programas 
desenvolvidas no Museu  tarefas práticas 
como cursos, palestras, mostras. 
Aumentar a inter-relação com a 
comunidade de Paranaguá.  
Recuperação dos espaços, objetos 
artesanais e artísticos, iconografia e 
documentos textuais do acervo do museu 
Fortalecer o  museu como espaço de 
viabilização de trabalhos e pesquisas inter e 
multidisciplinares e um campo avançado 
para ações de extensão. 
Divulgação das ações e do acervo do 
museu, praticamente ainda desconhecidos 
pela comunidade da UFPR. 
 

Deslocamento da Orquestra, Grupo de Dança e 
Coral da UFPR. 
I Simpósio – Trajetórias dos Museus 
Universitários no Brasil; 
Publicação das palestras dos Simpósios na 
Revista do MAE; 
Organização de Exposição Homenagem “Sala 
José Loureiro Fernandes Fundador do MAE” 
Organização da Exposição Homenagem “Os 
Percursos de Annette Laming-Emperaire e a 
Constituição do Campo da Arqueologia no 
Brasil” 
II Simpósio – Experiências dos Museus 
Universitários no Cone Sul; 
Publicação das palestras do Simpósio – Revista 

do MAE; 

Organização do Terceiro Curso de Extensão 
Universitária em Antropologia Visual; 
Organização do Curso de Especialização 

Cultura e Patrimônio Cultural. 

2002  
 

2003 
 

2003 
 

2003 
 

2002 
 
 
 

2004 
 

2004 
 

2003 
 

2004 

1.500,00 
 

29.000,00 
 
 
 

10.000,00 
 

10.028,00 
 
 
 

29.000,00 
 

 

 

10.000,00 

 

5.000,00 

SUB-TOTAL 
 

   94.528,00 

1.162.426,78 
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3.5. PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 
O século XXI iniciou-se com grandes desafios para as universidades públicas 

brasileiras. Os estudantes pleiteiam acesso, programas e serviços adequados às suas 

necessidades, os governos exigem maior eficiência no uso dos recursos público, os setores 

produtivos demandam profissionais com competências e habilidades cada vez mais 

específicas e em permanente mudança e, finalmente, a sociedade que espera das 

universidades soluções eficazes e rápidas para problemas que dizem respeito ao 

desenvolvimento econômico e social do País. 

Como organização pública e agente de transformação social, a universidade não 

pode responder a estes desafios com passividade e omissão, embora entenda que a solução 

de muitos dos problemas que lhe são apresentados exige a participação de outros atores 

sociais. 

Uma análise rápida do cenário mundial leva a conclusão de que problemas similares 

aos encontrados no Brasil estão sendo enfrentados por organizações acadêmicas no mundo 

todo, até mesmo por instituições privadas. Relatório da UNESCO (1998) salienta a 

importância das universidades adotarem posições proativas e prospectivas, preparando-se 

para responder aos requerimentos da formação permanente, às mudanças geradas pela 

revolução científico-tecnológica e pela necessidade de converter-se em instituições 

altamente eficientes no manejo dos recursos públicos. 

A questão que se coloca é: as universidades estão preparadas estruturalmente e 

gerencialmente para esta mudança de postura? No caso das instituições brasileiras, sejam 

elas públicas ou privadas, sabe-se que não. Também a UNESCO, ao analisar a conjuntura 

da educação superior, aponta a necessidade de surgimento de novos paradigmas de 

administração universitária, que começam a delinear-se com o surgimento de estruturas 

organizacionais horizontais e com plena autonomia de suas instâncias orgânicas. 

Como os processos de mudança sempre encontram forte resistência no seio das 

organizações, entende-se que eles devam ser conduzidos com a ampla participação de todos 

os envolvidos  e com o oferecimento de programas desenvolvimento pessoal adequados às  

novas habilidades gerenciais exigidas. Torna-se imprescindível, também, o estabelecimento 

de canais de comunicação que envolvam  a comunidade universitária e a sociedade em 
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geral, dando transparência à utilização dos recursos públicos e sustentando as 

responsabilidades universitárias. 

Para concluir, entende-se, ainda, que universidades públicas só vão atingir seus 

objetivos e responder adequadamente às demandas da sociedade se estiverem alicerçadas 

num abrangente sistema de avaliação, cujos resultados sirvam para orientar suas ações 

futuras. 

Tendo em vista o cenário descrito, a UFPR adotará como linhas estratégicas de 

ação, na área de planejamento e gestão: 

 

• Capacitar  Gestores 

• Dotar a UFPR de uma gestão transparente 

• FFFooorrrmmmuuulllaaarrr   pppooolllííí ttt iiicccaaa   dddeee   cccooommmuuunnniiicccaaaçççãããooo 

• Implantar Programa de Avaliação Institucional 

• Rever a estrutura organizacional da  Instituição 

 

A UFPR espera oferecer programa de capacitação de gestores de forma regular, a 

partir de 2002. Pretende-se, com esta ação, o constante aperfeiçoamento de dirigentes da 

Instituição, tornando-os capazes de promover o desenvolvimento institucional planejado, 

com base na capacidade existente, na projeção realista do fluxo de recursos públicos e nas 

demandas da sociedade. Espera-se, ainda, que estes profissionais sejam  capazes de 

encontrar novas fontes de fomento, que proporcionem a ampliação dos serviços prestados 

pela Instituição. 

Acredita-se, também, que uma administração profissional trará mais transparência à 

prestação de contas da UFPR à sociedade, favorecendo uma gestão econômico-financeira 

que enfatize a melhor utilização dos recursos disponíveis e a redução de desperdícios. 

A transparência da gestão passa também pela constituição de um Conselho 

Comunitário, onde representantes da comunidade interna e externa debaterão as principais 

ações desenvolvidas pela UFPR. 

Uma outra ação a ser implementada, que melhorará a gestão e a sua transparência é 

o desenvolvimento de sistema de informação gerencial (SIG). Espera-se que até 2003 a 

Pró-Reitoria de Planejamento já possa contar com o primeiro módulo do SIG.  
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Quanto a reconfiguração estrutural da UFPR, deverá ser designado um grupo de 

estudos para analisar o assunto. Sabe-se, no entanto, que a nova estrutura deve permitir a 

gestão democrática, participativa, transparente, incentivadora da iniciativa e criatividade, 

associando o ensino, a pesquisa e a extensão e abrindo as portas à comunidade. 

A avaliação institucional é considerada uma prioridade, mas muito ainda há por 

fazer. A Instituição espera que, até o final de 2002, já exista um esboço de um projeto de 

avaliação abrangente e negociado internamente, que envolva os programas acadêmicos, 

pesquisa, pessoal, gestores, estudantes, edifícios, instalações e serviços à comunidade. Só a 

avaliação e o planejamento permitirão que a UFPR caminhe na direção correta. 

 

 

3.6. CAPACITAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

A UFPR espera ser reconhecida pela qualidade de seus cursos e pela pertinência de 

suas ações sociais. Para que este objetivo seja alcançado, no entanto, certos elementos são 

especialmente importantes, como o constante aperfeiçoamento do pessoal universitário. 

A Instituição pretende implementar Programa Institucional de Qualificação Docente 

e Técnico-Administrativa na pós-graduação. 

Espera-se, com tal programa, atingir as seguintes metas, até 2006: 

 

• 60% de professores doutores; 

• Expandir em 20% o total de funcionários com formação em pós-graduação; 

• Capacitar 52% dos servidores técnico-administrativos em 2006; 

• Capacitar 100% dos servidores técnico-administrativos em 2007. 

 

Para que estas metas sejam alcançadas, a Instituição deverá: 

 

o Apoiar a elaboração de projetos institucionais para a obtenção de bolsas para 

os pós-graduandos (docentes e servidores técnico-administrativos); 
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o elaborar projetos para captação de recursos da CAPES (Programa PROF), 

do CNPq e da Fundação Araucária (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Paraná) para o fortalecimento da pós-graduação stricto sensu da UFPR;  

o permitir a contratação de professores e servidores substitutos e visitantes 

(dentro dos tetos definidos pela legislação e pelo orçamento da UFPR) para 

suprimento dos encargos didáticos, técnicos e administrativos no período do 

afastamento dos membros do quadro permanente para qualificação;  

o manter o acesso gratuito dos servidores técnico-administrativos aos cursos 

de especialização da UFPR; 

o valorizar o título de doutor nos processos seletivos dos programas de 

fomento à pesquisa e de iniciação científica da PRPPG; 

o elaborar um Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos 

Cargos Técnico-administrativos da UFPR ( ver ANEXO I). 

 

 

 

Adicionalmente, será necessário: 

 

o regulamentar a concessão do horário especial para o servidor estudante, de 

forma a garantir a formação em áreas de interesse institucional e a re-inserção 

adequada do indivíduo em atividades compatíveis com a sua qualificação; 

o fazer a revisão da legislação interna da UFPR sobre concursos públicos para a 

carreira docente, para permitir a abertura de concursos em linhas de pesquisa 

prioritárias e/ou inovadoras. Além disso, novos concursos para a carreira docente só 

deverão admitir candidatos com título de doutor, a não ser em casos excepcionais 

que deverão ser bem caracterizados pelos Conselhos Setoriais e autorizados (como 

exceções) pelo CEPE.  
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3.7. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

 

Para que a UFPR mantenha a qualidade que sempre norteou as suas ações, consolide 

os cursos de graduação criados a partir de 1999 e alcance a expansão planejada na pesquisa 

e na pós-graduação, são necessários investimentos em infra-estrutura física, tecnológica e, 

especialmente, no Sistema de Bibliotecas. 

 

3.7.1. Sistema de Bibliotecas 

 
 

Para atender adequadamente as demandas resultantes da expansão pretendida, o 

Sistema de Bibliotecas da UFPR deve adaptar-se ao papel que a sociedade atual tem 

reservado às bibliotecas universitárias – ser um centro de informação e disseminação do 

conhecimento e cultura – com adoção de modernas tecnologias e informatização de 

serviços. 

As metas do Sistema de Bibliotecas da UFPR  são as seguintes: 

 

1) Informatização dos serviços e produtos  do Sistema de Bibliotecas 
ÁREA BIBLIOTECAS ANO 

Humanas; Biológicas; 
Tecnológicas, exatas e da 
terra; Escola Técnica 

Biblioteca de Ciências Sociais Aplicadas; 
Biblioteca de Ciências Florestais e da 
Madeira; Biblioteca de Ciências da Saúde; 
Biblioteca de Educação Física; Biblioteca do 
Centro de Estudos do Mar; Biblioteca da 
Escola Técnica; Biblioteca do Campus de 
Palotina 

2002 

Humanas; Tecnológicas, 
exatas e da terra; Biológicas 

Biblioteca Central(Teses e dissertações) ; 
Biblioteca de Ciências Agrárias; Biblioteca de 
Ciências Biológicas;  Biblioteca de Ciências 
da Saúde/Botânico 

2003 

Humanas; Tecnológicas, 
exatas e da terra 

Biblioteca de Ciência e Tecnologia; Biblioteca 
de Ciências Jurídicas; Biblioteca de Ciências 
Humanas e Educação 

2004/2005 
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2) Ampliação e reforma dos espaços físicos das Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas 
ÁREA BIBLIOTECAS ANO METROS 

QUADRADOS 

Humanas 

 Biblioteca de Ciências 
Humanas e Educação; 
 Biblioteca de Ciências 
Jurídicas 

2002 
 

2002 

800 
 

400 

Tecnológicas, exatas e da 
terra 

Biblioteca de Ciência e 
Tecnologia 2004/2005 1000 

Todas as áreas – Teses e 
dissertações Biblioteca Central 2006/2007 650 

 
 
 
 
 
3) Criação da biblioteca digital de teses e dissertações do Sistema de Bibliotecas 
 

ÁREA BIBLIOTECAS ANO 
Todas Todas 2003/2004 

 
 
 
4) Ampliação do acervo  do Sistema de Bibliotecas 
 

ÁREA BIBLIOTECAS ANO 
Humanas Biblioteca de Ciências Humanas e 

Educação; Biblioteca de Ciências Jurídicas; 
Biblioteca de Ciências Sociais Aplicadas 

2002/2003 

Tecnológicas, exatas e da terra Biblioteca de Ciência e Tecnologia; 
Biblioteca de Ciências Agrárias; Biblioteca 
de Ciências Florestais e da Madeira; 
Biblioteca do Campus de Palotina;  
Biblioteca do Centro de Estudos do Mar  

2003/2004 

Biológicas Biblioteca de Ciências Biológicas; 
Biblioteca de Ciências da Saúde; ; Biblioteca 
de Ciências da Saúde/Botânico; Biblioteca 
de Educação Física 

2004/2005 

Escola Técnica Biblioteca da Escola Técnica 2006/2007 
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3.7.2. Infra-estrutura física e tecnológica 

 

 

A UFPR tem, entre os seus objetivos estratégicos, a consolidação dos cursos de 

graduação criados a partir de 1999, a ampliação e consolidação da pesquisa e da pós-

graduação e a inovação tecnológica dos cursos de graduação.  

Estes objetivos requerem investimentos em infra-estrutura física e tecnológica, sem 

os quais a qualidade dos serviços prestados pela Universidade ficaria prejudicada. Assim, a 

Instituição, através da sua Pró-Reitoria Administrativa, deve desenvolver projetos 

integrados, combinando as necessidades acadêmicas, infra-estrutura física e tecnológica e 

os recursos disponíveis, como forma de atender a expansão acadêmica projetada. 

São linhas estratégicas de ação na área de infra-estrutura física e tecnológica: 

 

• Ampliar o espaço físico destinado a laboratórios, salas de aula e bibliotecas 

(aproximadamente 60.000m2) 

• Investir na aquisição de equipamentos para laboratórios, bibliotecas e gestão. 

 

Pretende-se como expansão física neste Plano de Desenvolvimento Institucional, 

executar as seguintes obras: 

 
OBRA/LOCAL M2 FINALIDADE PRAZO 

Anexo III do HC 
Hospital de Clínicas 

3000 Leitos, laboratórios, salas de 
aula, anfiteatro, gabinetes 

2003 

Anexo G 
Hospital de Clínicas 

2500 Instalação de aparelho acelerador 
linear para radioterapia e 
laboratórios de análises clínicas 

2005/2006 

Setor de Exatas e da Terra 
Centro Politécnico 

36.494 Setor de Ciências Exatas e da 
Terra 

2006/2007 

Centro de Estudos do Mar 
Campus Pontal do Sul 

250 Salas de Aula, curso de Biologia 
Marinha 

2003 

Núcleo de Concursos 
Centro Politécnico 

3000 Central de Concursos 2004/2005 

Prédio da Engenharia Química 
Centro Politécnico 
 

3000 Curso de Engenharia Química, 
salas de aula, laboratórios, 
gabinetes professores e alunos 

2004 

Piscina do Centro de Educação Física 500 Piscina, aulas teóricas e práticas 2002 
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CED 
Centro Politécnico 

 

Centro da Visão 1000 Laboratórios, salas para 
pequenos centros cirúrgicos, sala 
de aula, atendimento ao público 

2002 

Laboratório de Análise de Combustíveis 
Automotivos 
Centro Politécnico 

300 Laboratório e sala de aula 2003 

Laboratório de Cultivo de Organismos 
Aquáticos 
Campus Agrárias 

261 Laboratório para o Curso de 
Zootecnia 

2002/2003 

Anexo Farmacologia 1900 Salas de aula, gabinetes e 
laboratórios 

2006 

Escola Técnica 
Centro Politécnico 

250 Salas de aula, gabinetes e 
anfiteatro 

2003 

Biblioteca de Ciência e  Tecnologia 
Centro Politécnico 

1000 Ampliação e reforma 2005 

Biblioteca do Setor de Jurídicas 
Sede Santos Andrade 

400 Ampliação e reforma 2002 

Biblioteca do Setor de Humanas e  
Educação 
Sede Reitoria 

1000 Ampliação e reforma 2002 

Biblioteca Central 
 

600 Ampliação e reforma 2006/2007 

Biologia Celular – Projeto Genoma 
Setor de Ciências Biológicas 

450 Biologia Celular, salas de aula, 
laboratório, gabinetes 

2006/2007 
 

Engenharia Ambiental 
Centro Politécnico 

1500 Salas de aula, laboratórios, 
gabinetes 

2006 

Arquivo Central 
Centro Politécnico 

400 Construção do arquivo morto da 
UFPR 

2006 

Música e Artes 
Sede Batel 

2000 Sede do Curso de Música 2003/2004 
 

Departamento de Comunicação Social 
Campus Juvevê 

500 Sede do Curso de Comunicação 
Social e Jornalismo 

2003 

Centro de Convivência 
Centro Politécnico 

2000 Centros  Acadêmicos, livrarias, 
lanchonetes, serviços 

2005 

Mestrado em Engenharia 
Mecânica/Embraer 
Centro Politécnico 

 Mestrado e Doutorado em 
Engenharia Mecânica- salas, 
laboratorios, gabinetes 

2006 

 
 
 

O Plano Diretor da UFPR deverá ser estudado para que se avalie as condições para 

construção das áreas a serem projetadas para os Cursos de Enfermagem e de Terapia 
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Ocupacional, bem como a execução da Obra do Restaurante Universitário, sendo este, já 

contemplado no Plano Diretor, localizado no Centro Politécnico (projeto pronto).  

Dentro ainda da infraestrutura a ser implantada nos próximos anos, deverá ser 

programada, porém ainda sem idéia de implantação, toda a sinalização e visualização dos 

Campi da Universidade, sendo seu custo projetado em aproximadamente R$ 1.500.000,00. 

Estão sendo desenvolvidos estudos, ainda relacionados a equipamentos para a 

separação e reciclagem do lixo nos campi.  Acredita-se que deverá ser elaborado um 

projeto com barracão para a separação e a reciclagem deste lixo, bem como a aquisição de 

lixeiras para os diversos tipos de lixo: plástico, papel, orgânico e químico. Presume-se que 

o custo total deste projeto esteja em R$ 350.000,00. 

 

3.8. IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPR será desdobrado em Planos 

Setoriais, com previsão de indicadores de desempenho e metas anuais. A Instituição 

nomeará uma comissão multidisciplinar que terá por atribuição avaliar, periodicamente, o 

cumprimento das metas traçadas.  

Para que a avaliação seja feita de forma adequada e profissional, com o uso de 

instrumentos pertinentes, a Comissão responsável pelo processo poderá buscar assessoria 

externa. 

Ao fim de cada ano, a Comissão elaborará relatório circunstanciado,  que subsidiará 

o processo de prestação de contas da gestão, a ser submetido ao Conselho Universitário e 

ao Tribunal de Contas da União. 

Uma vez detectada a necessidade de correção nos objetivos traçados pela 

Instituição, em vista de mudanças no contexto trabalhado, a Comissão deverá propor a 

revisão do Plano ao Conselho Superior da UFPR.  
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ANEXO I 
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Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
 

 
 Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE 

 
 
1. Introdução  
 
O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira visa atender à Lei 11.091 de 
12 de janeiro de 2005, e as diretrizes gerais instituídas pela legislação complementar 
do Ministério da Educação e demais Resoluções da Comissão Nacional Supervisora. 
 
Este Plano está em consonância com o planejamento estratégico da UFPR e será 
composto por três programas, conforme estabelece a legislação citada acima. Estes 
programas são: Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de 
Pessoal e Modelo de Alocação de Vagas; Programa de Capacitação e, Programa de 
Avaliação de Desempenho. Programas estes, que por estarem interligados e 
comporem um mesmo plano, segundo a legislação federal e os princípios da 
administração, a Coordenação de Assuntos Técnicos da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas e a Comissão Interna de Supervisão vêm apresentar uma proposta à 
Administração Central. 
 

2. Princípios 
São princípios das Diretrizes do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira 
dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PDIPC os estabelecidos na Lei 
11.091, de 12 de janeiro de 2005 e demais regulamentações federais, os constantes 
neste documento. Compõem o PDIPC os Programas de Dimensionamento das 
Necessidades Institucionais de Pessoal, com definição de modelos de alocação de 
vagas, de Capacitação e Aperfeiçoamento e o de Avaliação de Desempenho.  

Os princípios são os que seguem: 

1. natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal 
de Ensino; 

2. dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de 
administração, e as competências específicas decorrentes; 

3. qualidade do processo de trabalho; 

4. reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na 
dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão; 

5. vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional 
das instituições; 

6. investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público; 

7. desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais; 
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8. garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica 

e a geral, nesta incluída a educação formal;  

9. avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo 
pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas 
institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas 
dos usuários; 

10. oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, 
coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas; 

11. cooperação técnica entre as instituições do Sistema Federal de Ensino e entre 
essas e o Ministério da Educação; e 

12. co-responsabilidade pela gestão da carreira e do PDIPC entre os dirigentes 
das IFE, os dirigentes de órgãos e unidades e as áreas de gestão de pessoas. 

13. inserir os princípios da UFPR, referentes ao desenvolvimento dos servidores, 
definidos e aprovados no planejamento estratégico. 

 
3. Conceitos 
 

1. Desenvolvimento é o crescimento do servidor enquanto sujeito no processo 
de trabalho e na carreira, através da participação no planejamento, avaliação 
institucional e de desempenho e da capacitação necessários ao cumprimento 
dos objetivos institucionais. 

2. Capacitação é o conjunto de ações pedagógicas, compreendidas como 
aperfeiçoamento/qualificação, vinculadas ao planejamento institucional, que 
visam promover, de forma continuada, o desenvolvimento integral dos 
servidores para que melhor desempenhem suas atividades e o papel de 
servidores públicos. 

2.1 Aperfeiçoamento é o processo baseado em experiência ou em ações de 
ensino-aprendizagem não-formal, através do qual o trabalhador aprofunda, 
completa ou conduz sua formação profissional inicial, atualiza seus 
conhecimentos e se torna apto a lidar com as inovações conceituais, 
metodológicas e tecnológicas relacionadas diretamente às atividades  que 
exerce. 

2.2 Qualificação é o processo baseado na experiência ou em ações de ensino-
aprendizagem, incluindo a educação formal, através do qual o trabalhador, 
tendo em vista o planejamento institucional e o seu desenvolvimento na 
carreira, adquire conhecimentos e habilidades que excedem às requeridas 
para as atividades em que está em exercício. 

3. Desempenho é o processo de ações desenvolvido a partir de objetivos, metas 
e condições de trabalho previamente pactuadas entre o servidor e a 
instituição. 
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4. Avaliação de desempenho - é um processo pedagógico sistemático de 
análise do desempenho do servidor, realizado mediante critérios objetivos 
decorrentes das metas institucionais, pactuadas na equipe de trabalho e 
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referenciado nas expectativas dos usuários, com a finalidade de subsidiar a 
política de desenvolvimento institucional e do servidor. 

5. Dimensionamento – é o processo de identificação, análise e quantificação da 
força de trabalho necessária para o cumprimento dos objetivos institucionais e 
de suas unidades, tendo como parâmetros o seu planejamento e o processo 
de trabalho. 

6. Processo de Trabalho – é o sistema que organiza de forma dinâmica as 
atividades dos trabalhadores e a utilização dos meios de trabalho visando o 
cumprimento dos objetivos e metas institucionais. 

7. Alocação de Cargos – é o processo de distribuição de cargos referenciados 
em critérios objetivos previamente definidos expressos através da matriz de 
alocação e na política institucional para o desenvolvimento do Sistema Federal 
de Educação e das IFE. 

8. Matriz de Alocação de Cargos – é o conjunto de variáveis expresso através 
de fórmula matemática que traduz a lógica de distribuição de cargos. 

9. Cooperação Técnica – é o instrumento pelo qual as instituições entre si e 
com o Ministério da Educação, poderão atuar de forma sistêmica e integrada, 
prestando colaboração técnica através de seus servidores; 

10. Equipe de Trabalho – é o conjunto de trabalhadores, incluindo as chefias, que 
em menor escala realiza diversas atividades afins e complementares, dentro 
do planejamento da IFE. 

 
 
4. Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos 
Técnico-administrativos em Educação 
 
O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-
administrativos em Educação busca afirmar que a política de desenvolvimento dos 
servidores, que envolve capacitação e avaliação de desempenho, deve estar orientada 
pelo papel do Estado e pelo projeto de cada um de seus Órgãos para, a um só tempo, 
responder a necessidade de qualificar os serviços e aos anseios de crescimento 
profissional dos servidores. 
 
O desenvolvimento na carreira visa à qualificação do processo de trabalho, 
considerando sua natureza dinâmica, e o cumprimento da função social da Instituição 
constituindo-se em perspectiva funcional que tenha como parâmetros o planejamento, 
o desenvolvimento organizacional e a realização profissional dos trabalhadores.   
 
O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-administrativos em Educação, vinculado ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional, será integrado pelos seguintes programas, conforme previsto no artigo 24 
da Lei 11.091, de 13/01/2005: 

• Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais, com definição 
de modelos de alocação de vagas; 

• Programa de Capacitação e, 
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• Programa de Avaliação de Desempenho. 

 
A implantação do Plano e dos Programas é de responsabilidade da administração da 
UFPR, entendida como seu dirigente máximo, das chefias de unidades e dos órgãos de 
gestão de pessoas (PROGEP) em conjunto, respeitadas as diretrizes que os 
fundamentam, suas competências e da Comissão Interna de Supervisão (CIS) do 
Plano de Carreira e serão instituídos nos prazos definidos nos incisos do parágrafo 
terceiro do artigo 24 da Lei 11.091/05; 
 
O Plano e os Programas deverão constituir-se em instrumento de gestão articulados e 
vinculados ao planejamento das ações institucionais. 
 
a. Objetivos 
 

O Plano de Desenvolvimento será definido, visando: 
• garantir a apropriação do processo de trabalho pelos servidores, inserindo-os 

como sujeitos no planejamento institucional; 
• institucionalizar a participação dos cidadãos usuários no pensar e avaliar as 

atividades institucionais; 
• oferecer condições institucionais para capacitação e avaliação que tornem viável 

a prestação de serviços de qualidade, no cumprimento dos objetivos 
institucionais, o desenvolvimento das potencialidades dos servidores e sua 
realização profissional como cidadãos; 

• viabilizar a análise sistemática do quadro de pessoal técnico-administrativo e da 
organização do processo de trabalho, visando a sua permanente adequação às 
necessidades institucionais; 

• garantir a distribuição equânime de pessoal nas diversas unidades e ambientes 
da Instituição. 

 
b.  Financiamento 
 
A execução do Plano e seus Programas serão custeadas por recurso do orçamento da 
UFPR, conforme rubrica específica, aprovado pelo Conselho Universitário.  
 
O orçamento poderá especificar recurso do Tesouro, bem como recurso próprio, na 
forma da lei, a fim de dar conseqüência em especial aos programas de capacitação e 
de avaliação de desempenho.  
 
 
4.1 Programa de Dimensionamento das Necessidades 
Institucionais de Pessoal e Modelo de Alocação de Vagas 
 
4.1.1 Justificativa 
 
A nova dinâmica das sociedades contemporâneas promove profundas mudanças e 
relações no mundo do trabalho. Busca-se insistentemente, melhoria na qualidade dos 
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serviços prestados aos cidadãos, otimizando-se os recursos disponíveis, com a 
desejável transparência de suas ações. 
 
Neste novo contexto a gestão administrativa necessita minimizar seus processos 
burocráticos, sendo menos hierárquica e mais participativa; rever os procedimentos 
para simplificá-los: eliminar os desnecessários, dimensionar racionalmente suas 
equipes de trabalho, gerenciar seus custos, avaliar seus resultados e, sobretudo, 
desenvolver o seu capital principal: as pessoas. 
 
A adequação dos recursos humanos tem constituído tarefa prioritária no atual contexto 
de mudança, implicando o estabelecimento de nova cultura organizacional, o 
desenvolvimento de pessoal, na implantação de sistema remuneratório adequado, que 
estimule o desempenho por meio de incentivos, e na reorganização de carreiras e 
cargos, de forma a compatibilizar a necessária reconstrução do aparelho do Estado. 
 
A política de cortes de verbas e do quadro de pessoal, implementada pelos governos 
anteriores, revelam o descaso com as IFES e a precariedade por suas condições de 
trabalho. Com essa política, não é preciso muito para se ter a idéia da situação do 
quadro de pessoal da UFPR, que hoje apresenta-se insuficiente em termos numéricos, 
bem como, desmotivado para atender as necessidades institucionais.  
 
Se considerarmos que nos últimos anos a UFPR vem realizando, um esforço no 
sentido de ampliar o número de vagas, fato este que é comum a todas as IFES, 
veremos que mesmo com a autorização dos concursos ocorridos, ainda temos o 
quadro de pessoal menor do que o de 1997, ano em que atingimos o maior, e não 
ideal, número de servidores públicos no quadro da UFPR.   
 
Esta situação coloca em risco a possibilidade de atendermos as necessidades em 
educação da população do estado, bem como as metas traçadas no planejamento 
estratégico. A qualidade de qualquer projeto pedagógico está comprometida, se não há 
servidores suficientes para executá-lo. O ensino, a pesquisa e a extensão, com 
qualidade socialmente referenciada, necessitam de quadro pessoal suficiente, 
qualificado e motivado.  
 
A nova carreira, enquanto instrumento de gestão, propõe um modelo gerencial, que 
prioriza os objetivos institucionais como elemento fundamental para definição da 
política de gestão de pessoas nas IFES. Esta política, calcada no desenvolvimento do 
servidor, sempre em consonância com o desenvolvimento institucional, pretende, 
através do Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal 
e Modelo de Alocação de Vagas, repensar o quadro de servidores na UFPR, estudo 
este que já vem sendo desenvolvido na instituição. 
 
Este programa, faz uma análise dos aspectos quantitativos e qualitativos do quadro 
atual. Nesta análise é fundamental apontar-se a necessidade ideal de pessoal nas 
unidades de trabalho, identificando-se os desvios de função existentes, e a realidade 
da terceirização de algumas atividades. Somente com dados consistentes, será 
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possível a Administração da UFPR  pensar o remanejamento, a reposição e ampliação 
do quadro de servidores.  
 
A composição da força de trabalho que atenda as necessidades institucionais deve 
indicar, a partir deste programa, mais que uma política de ampliação de vagas e de 
quadro. Deve prever a substituição gradual dos trabalhadores terceirizados e precários, 
pôr servidores concursados, e também prever a adequação da força de trabalho em 
cada órgão, ao processo de trabalho e inovações tecnológicas, tendo em vista os 
objetivos, o planejamento e  a avaliação institucional. 
 
A existência deste programa nos permite estabelecer uma matriz que possa dar conta 
da diversidade de órgãos que compõem a UFPR, a diversidade de setores e ambientes 
organizacionais. E, por fim, ressaltar a necessidade de que em cada órgão, ao se 
aplicar tal matriz e fazer a alocação de cargos, sejam observadas peculiaridades como 
condições de trabalho, composição etária e de saúde ocupacional do quadro, a 
organização do processo de trabalho, condições tecnológicas e outras detectadas 
pelas áreas de gestão de pessoas. 
 
4.1.2 Objetivos 
 
4.1.2.1 Objetivo Geral 
 
Analisar o quadro de pessoal da UFPR, sua estrutura e competências; os processos e 
condições de trabalho; a composição etária e de saúde ocupacional e das condições 
tecnológicas nos órgãos, e estabelecer a Matriz de Alocação de Cargos e os critérios 
de distribuição de vagas, considerando a situação real em relação à ideal. 
 
4.1.2.2 Objetivos Específicos 
 

1. levantar a real força de trabalho em cada órgão de forma continuada e sua 
composição, considerando seus vínculos empregatícios: servidores do quadro, 
terceirizados em suas mais diversas formas de contrato, estagiários e 
bolsistas; 

2. relacionar as atividades de setores, ambientes organizacionais e 
trabalhadores; 

3. levantar as condições de trabalho, a composição etária e de saúde 
ocupacional e as condições tecnológicas de trabalho; 

4. analisar os processos de trabalho, indicando as necessidades de 
racionalização destes; 

5. aplicar a matriz de alocação de cargos e demais critérios para estabelecer a 
real necessidade de servidores; 

6. comparar o quadro de servidores  com sua real necessidade, de forma a 
propor ajustes; 

7. propor racionalização dos processos de trabalho e inovações tecnológicas 
cabíveis; 

8. indicar a necessidade de abertura de vagas para concursos a fim de atender 
às necessidades institucionais e, 

 
6 



 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
 

 
9. indicar a necessidade de criação de vagas para atender à expansão de cursos 

e serviços. 
 
 
4.1.3 Diretrizes 
 
O Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal e 
Modelo de Alocação de Vagas – PNIP deverá obedecer, em cada órgão, às diretrizes 
estabelecidas nacionalmente, associadas ao estudo institucional já em curso que 
contemplam os critérios, objetivos de análise quantitativa e qualitativa da Força de 
Trabalho. 
 
O PNIP é de responsabilidade da administração da UFPR, entendida como 
administração seu dirigente máximo, as chefias de unidades e o órgão de gestão de 
pessoas, que deverão assumir em co-responsabilidade o planejamento, execução e 
avaliação do programa.  
 
Para a execução do PNIP o levantamento da força de trabalho deverá considerar todos 
os trabalhadores do órgão, independente do seu vínculo, a fim de aferir o real número 
de trabalhadores envolvidos na execução dos objetivos institucionais. 
 
O processo de trabalho deverá ser analisado a partir das atividades desenvolvidas nos 
setores/unidades, que compreende os ambientes organizacionais e nestes estão 
localizados os servidores. Desta forma, a análise deverá considerar, também, as 
condições de trabalho, a composição etária e de saúde ocupacional e as condições 
tecnológicas de trabalho. O resultado desta análise deverá conjugar a indicação das 
necessidades de racionalização do processo de trabalho, bem com o estabelecimento 
de indicadores estatísticos, segundo as diretrizes nacionais, associadas ao estudo 
institucional já em curso para estabelecer-se a matriz. 
 
4.1.4 Indicadores 
 
A analise da Força de trabalho deverá considerar os indicadores estabelecidos pela 
Comissão Nacional Supervisora da Carreira, associadas ao estudo institucional já em 
curso. Estes indicadores serão estabelecidos levando em consideração os objetivos 
pedagógicos do órgão; o número de alunos; área física e construída, bem como a 
finalidade institucional a que se destina; as particularidades do processo de ensino, 
pesquisa, extensão, assistência e gestão; o número de cursos e o horário de 
funcionamento destes e, nos casos do HC/UFPR , o número de leitos e procedimentos, 
o tipo/nível de atendimento, e demais particularidades que envolvem este hospital.  
 
Outros órgãos com particularidades a serem observadas são as fazendas 
experimentais, os campi avançados e o hospital veterinário onde devem ser 
considerados os espaços físicos (fazenda com área de plantio/criação de animais/ 
vegetação), bem como o atendimento veterinário. 
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4.1.5 Matriz 
 
A matriz de alocação de cargos deverá ser elaborada pela administração após a 
definição dos indicadores e a relação entre estes, e publicadas por resolução de seu 
colegiado máximo. 
 
4.1.6 Identificação de Necessidades 
 
Para a identificação real da necessidade de pessoal deverão ser respeitados os passos 
abaixo, conforme as orientações nacionais: 
 

1. aplicar a matriz de alocação de cargos e demais critérios para estabelecer a real 
necessidade de servidores; 

2. comparar o quadro de servidores  com a  sua real necessidade, de forma a 
propor ajustes; 

3. indicar a necessidade de abertura de vagas para concursos a fim de atender às 
necessidades institucionais  e, 

4. indicar a necessidade e criação de vagas para atender à expansão do sistema 
federal de ensino. 

 
4.1.7 Reorganização do Processo de Trabalho 
 
Reorganizar o processo de trabalho constitui-se, pois, em processo participativo de 
análise diagnóstica da situação atual do processo de trabalho nos órgãos que subsidie 
e se paute no planejamento estratégico institucional com vistas à execução de seu 
projeto pedagógico. Neste sentido, seu resultado pode expressar-se, entre outras,  nas 
seguintes ações: 

• abertura de concurso público para reposição e ampliação de pessoal buscando 
concretizar o quadro ideal e o fim da terceirização e outras formas de vínculo; 

• redefinição de estrutura e competências de órgãos; 
• democratização das relações de trabalho; 
• definição do papel e responsabilidades das direções e chefias; 
• redistribuição de atividades e tarefas entre os servidores; 
• melhoria das condições de trabalho; 
• racionalização dos processos de trabalho e inovações tecnológicas cabíveis, e 
• remoção interna dos servidores.  
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4.2. Programa de Capacitação 
 
 
4.2.1 Justificativa 
 
As transformações dos processos de trabalho e a rapidez com que surgem novos 
conhecimentos e informações têm exigido uma capacitação permanente e continuada 
para propiciar um atendimento qualitativo por parte dos servidores técnico-
administrativos em educação. 
 
Essa capacitação possibilita aos servidores qualidade e competência técnica na 
execução de suas atividades, potencializando o desempenho individual e coletivo para 
o desenvolvimento humano, profissional e institucional.  
 
O Programa de Capacitação compreenderá a capacitação nas suas mais diversas 
formas, correspondentes à natureza das atividades do serviço público na área da 
educação, às exigências dos cargos e ambientes da carreira, incluindo a educação 
formal. 
 
 O Programa de Capacitação deve contemplar a participação de todos os trabalhadores 
que concorrem, de forma continuada, para a realização das atividades institucionais. 
 
 
4.2.2 Objetivos 
 
4.2.2.1 Objetivo Geral 
 
Implantar na UFPR um programa de capacitação, que seja continuada e atenda às 
necessidades institucionais, proporcionando aos servidores as condições necessárias 
ao cumprimento de seu papel em quanto profissional e os requisitos necessários ao 
seu pleno desenvolvimento na carreira. 
 
 
4.2.2.2 Objetivos Específicos 
 

• contribuir para que o servidor adquira conhecimentos que permitam o 
desenvolvimento de pensamento crítico acerca do papel da instituição, 
do seu papel como profissional e de sua cidadania; 

• proporcionar meios para que o servidor se desenvolva integralmente; 
• preparar o servidor para o atendimento ao público; 
• capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão  voltada 

para a qualidade socialmente referenciada; 
• capacitar o servidor para o exercício de suas atividades de forma 

articulada com a função social da instituição; 
• instrumentalizar o servidor para que ele supere o processo de alienação 

no trabalho.   
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 4.2.3 Linhas de Capacitação e Desenvolvimento 
 

O Programa de Capacitação deverá ser implementado, em consonância com as 
diretrizes nacionais, nas seguintes linhas de desenvolvimento: 

• iniciação ao serviço público – ações que visam o desenvolvimento do 
pensamento crítico do servidor acerca do papel do Estado, dos Serviços 
Públicos, da Instituição e, do seu papel como profissional, e de sua cidadania, 
bem como a sua integração no serviço público e na instituição. 

• geral - capacitação dos servidores visando a conscientização sobre seu papel 
social e sobre a importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, 
ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais; 

• educação formal - visa o desenvolvimento integral dos servidores, desde a 
alfabetização até a pós-graduação; 

• gestão - ações voltadas para a preparação dos servidores para atividades de 
gestão, que deverão se constituir em pré-requisitos para o exercício de funções 
de chefia, coordenação, assessoramento e direção; 

• interambientes – compreende ações de capacitação visando tornar viáveis 
atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente e/ou órgão; 

• específica - ações de capacitação para o desempenho de atividades vinculadas 
ao ambiente ou ao cargo ou ao setor ou a projetos. 

 
 
4.2.4 Ações que capacitam 
 

Todas as ações de capacitação a serem reconhecidas deverão estar previstas 
nos Programas de Capacitação da Instituição. Nem toda ação reverterá em 
progressão, contudo poderá ser levada em conta quando da avaliação de 
desempenho, tais como: 
 

• Atuação como instrutor/monitor nos programas de capacitação; 
• Congressos; 
• Cooperação Técnica; 
• Cursos; 
• Encontros, 
• Estágios profissionais; 
• Grupos de Estudos; 
• Grupos de Trabalho; 
• Jornadas; 
• Oficinas, bem como qualquer atividade que proporcione novos 

conhecimentos. 
• Palestras; 
• Participação como aluno especial em disciplina de cursos de educação 

formal; 
• Participação em Projetos institucionais e acadêmicos; 
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• Produção científica; 
• Semanas científicas; 
• Seminários; 
• Simpósios; 
• Work-shop; 

 
4.2.5 Ações que propiciam progressão 
 
O programa anual de capacitação deverá especificar quais das atividades, em 
consonância com as diretrizes nacionais, poderão ser utilizadas para a progressão por 
capacitação profissional dos servidores, respeitadas: 

• A carga horária prevista para a classe e nível de capacitação; 
• A ação poderá ser única ou modular; 
• Relacionada diretamente ao cargo, atividades e/ou ambiente, e 
• Certificação reconhecida pela IFE. 

 
4.2.6 Participantes 
 
A definição dos participantes do programa anual de capacitação deverá ser feita a 
partir de cada local de trabalho em processo coletivo que envolva as chefias e os 
trabalhadores, observados os objetivos e metas institucionais de cada setor e da 
Instituição como um todo e, ainda, dos resultados dos processos de avaliação. 
 
Podem ser recrutados como instrutores e/ou monitores no Programa de Capacitação 
da Instituição além de outros, docentes, técnico-administrativos da UFPR, dentro de 
suas áreas de atuação, cujas atividades desenvolvidas no Programa serão incluídas 
em suas atribuições funcionais.  
 
A participação dos servidores no Programa de Capacitação da Instituição poderá 
implicar em afastamento total ou parcial de acordo com o projeto Institucional, sendo 
assegurada a remuneração integral e todos os demais direitos, inclusive o cômputo do 
tempo de serviço. 
 
No caso da capacitação ser oferecida em horário fora da jornada de trabalho, a carga 
horária do curso deverá ser descontada de sua jornada semanal de 40 (quarenta) 
horas.  
 
A avaliação do Programa de Capacitação compreende um processo participativo que 
envolve todos os atores da ação pelo qual se verifica o alcance dos objetivos 
estratégicos, gerencial e operacional da Instituição e se estabelece indicadores para a 
ação seguinte.  
 
 
4.3 Programa de Avaliação de Desempenho 
 
4.3.1 Justificativa 
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Qualquer planejamento de trabalho baseia-se em objetivos a serem atingidos e no 
cumprimento da função social da Instituição e requer avaliação sobre o resultado 
alcançado, através da identificação e análise dos elementos facilitadores e 
dificultadores presentes no processo. 
 
A avaliação visa subsidiar o planejamento institucional, especialmente quanto à política 
de gestão de pessoal, na definição dos Programas de Capacitação e de 
Dimensionamento do Pessoal Técnico-Administrativo da UFPR. Além disso, é 
instrumento para o desenvolvimento na carreira, por progressão por mérito profissional, 
constituindo-se em processo contínuo, sistemático e com caráter pedagógico. 
 
A proposta para os processos de avaliação de desempenho nas IFES parte do 
princípio de que a esta deve integrar o processo de avaliação institucional, orientando-
se por objetivos, metas e responsabilidades definidos coletivamente em grupos de 
trabalho e referenciados nas expectativas do público usuário. Em respeito ao princípio 
da co-responsabilidade de gestão, o processo deve ser descentralizado, em sua 
execução, com ênfase em aspectos qualitativos e processuais, garantindo subsídios 
para a melhoria das condições de trabalho e dos serviços prestados. 
 
4.3.2 Objetivos  
 
4.3.2.1 Geral 
 
Promover o desenvolvimento institucional, a política de gestão de pessoas e a 
qualificação dos serviços prestados à comunidade. 
 
4.3.2.2 Específicos 
 

• estimular o trabalho coletivo, visando ampliação do nível de participação dos 
servidores no planejamento institucional; 

• fornecer informações que permitam um planejamento estratégico, visando o 
desenvolvimento de pessoal e da instituição; 

• propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; 
• identificar os aspectos facilitadores e dificultadores ao desempenho, 

relacionados às condições de trabalho coletivo e individual, visando o  melhor 
aproveitamento daqueles e  a superação desses; 

• subsidiar a elaboração de programas de capacitação, de dimensionamento das 
necessidades institucionais de pessoal  e de políticas de saúde ocupacional; 

• aferir o mérito para progressão. 
 
4.3.3 Estratégia Metodológica 
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O PAD deverá constituir-se em um processo pedagógico e participativo, abrangendo de 
forma integrada a avaliação: 

• das ações da instituição; 
• das atividades das equipes de trabalho; 
• das condições de trabalho, 
• das atividades dos servidores e respectivas chefias. 

 
 
4.3.4  Periodicidade 
 
A aplicação do processo de avaliação deverá ocorrer no mínimo uma vez a cada dois 
anos, podendo a periodicidade ser menor adequando-se à dinâmica de funcionamento 
da IFE. 
 
 
4.3.5 Participantes 
 

• Todos os integrantes da equipe de trabalho, incluindo as chefias; 
• Usuários na avaliação dos serviços, para cuja participação, a Instituição deverá 

organizar formas sistemáticas e permanentes e regulamentá-las. 
 

4.3.6 Quem avalia? 
   
Haverá na UFPR uma Comissão de Avaliação Geral, a quem compete: 

• Capacitar e fornecer subsídios para que as subcomissões cumpram o papel que 
lhes cabe; 

• analisar o processo de avaliação de desempenho visando sua adequação ao 
planejamento das ações institucionais, com vistas ao cumprimento de sua 
função social; 

• analisar os aspectos estruturais e a dinâmica do sistema de avaliação de 
desempenho; 

• analisar o processo de avaliação de desempenho enquanto instrumento de 
crescimento pessoal, de formação de equipes e de desenvolvimento do órgão 
ou instituição; 

• analisar as informações advindas do processo de avaliação de desempenho. 
 
 
 
4.3.7 Etapas 

 
Ao início de cada período avaliativo, a equipe de trabalho de cada Unidade de 
Avaliação, e chefia do órgão de hierarquia superior àquele em que estiverem lotados os 
servidores que integram a equipe, deverão pactuar, à luz dos objetivos e metas do 
órgão ou instituição, definidos no PDI: 
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• os objetivos e metas da equipe; 
• as atividades necessárias ao cumprimento de objetivos e metas, definindo 

aspectos quantitativos e qualitativos, o que dará origem a um contrato ou plano 
coletivo de tarefa; 

• a distribuição das responsabilidades individuais, que dará origem a um contrato 
individual de atividades de cada servidor da equipe espaço, inclusive da chefia; 
o que  implica em definir os compromissos dos servidores e os compromissos 
das chefias em prover os meios adequados para a execução do trabalho; 

• as condições de trabalho a serem consideradas na pactuação das 
responsabilidades coletivas e individuais; e, 

• os indicadores de desempenho deverão ser definidos e pactuados a partir dos 
objetivos e metas institucionais, das atividades coletivas e individuais e das 
condições objetivas de trabalho. 

 

4.3.8 Acompanhamento  
 

• os compromissos assumidos pelos sujeitos do processo de avaliação serão 
escritos e formalmente acompanhados no decorrer do período avaliativo, sendo 
que a premissa básica é que nenhum chefe ou servidor poderá ser cobrado 
naquilo que não foi pactuado: 

• os principais atores do acompanhamento são o chefe e cada servidor, que 
deverão anotar o cumprimento ou não do que foi pactuado, os avanços, 
dificuldades, necessidades de suporte de capacitação, capacitações realizadas; 

• os eventos significativos dos contratos coletivos e individuais de atividades serão 
analisados, periodicamente, pela equipe de trabalho, visando pactuar os ajustes 
necessários nos contratos e nas suas condições de execução. 

 
   
4.3.9 Resultado da avaliação 
 

• Os pareceres das Subcomissões de Avaliação deverão ser descritivos, 
fundamentados e conclusivos, descrevendo o desempenho da equipe e de cada 
servidor em relação aos contratos coletivos e individuais de trabalho e indicando 
os aspectos positivos e os que precisam ser melhorados, de forma a que fiquem 
claras as dificuldades e as indicações a serem superadas; 

• para emissão de seus pareceres, a subcomissão colherá subsídio junto aos 
integrantes da equipe de trabalho, consultará os registros de acompanhamento 
de desempenhos; 

• ao término de um período avaliativo, o parecer da comissão deverá indicar se o 
servidor alcançou desempenho que autorize a sua progressão funcional. 
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Programa de Capacitação por Ambientes 

 
 
1. Introdução  
 
A Unidade de Qualificação – UQ, órgão de capacitação da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas – PROGEP/UFPR, vem ao longo de 16 anos de existência adquirindo 
experiência no atendimento às necessidades de capacitação dos diversos setores da 
instituição, e aos anseios dos servidores docentes e técnico-administrativos. 
 
A programação de cursos, oferecida a cada ano, agregou, cursos de diversas áreas do 
conhecimento – Informática, Administrativa, Gestão, Comunicação, Didática, Saúde, 
Culinária, Artes e Qualidade de Vida, com atualizações constantes de conteúdos e 
cargas horárias.  
 
O Programa de Capacitação por Ambientes compreenderá a capacitação nas suas 
mais diversas formas, utilizando-se prioritariamente dos cursos da Programação Geral 
de Cursos, oferecidos pela UQ/PROGEP/UFPR. 
 
O Programa de Capacitação por Ambientes deve contemplar a participação de todos 
os trabalhadores que concorrem, de forma continuada, para a realização das atividades 
institucionais. 
 
2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo Geral 
 
Implantar na UFPR um programa que atenda a exigência de capacitação por ambiente 
organizacional, de forma continuada, minimizando os investimentos, organizando os 
cursos em módulos, atendendo as necessidades institucionais e proporcionando aos 
servidores as condições necessárias ao cumprimento de seu papel enquanto 
profissional e os requisitos necessários ao seu pleno desenvolvimento na carreira. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 

• Contribuir para que o servidor adquira conhecimentos que permitam o 
desenvolvimento do pensamento crítico acerca do papel da Instituição, 
do seu papel enquanto profissional e de sua cidadania; 

• Proporcionar meios para que o servidor se desenvolva integralmente; 
• Preparar o servidor para o atendimento ao público; 
• Capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão  voltada 

para a qualidade socialmente referenciada; 
• Capacitar o servidor para o exercício de suas atividades de forma 

articulada com a função social da Instituição; 
• Instrumentalizar o servidor para que ele supere o processo de alienação 

no trabalho.   
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3. Justificativa 
 
O Programa de Capacitação por Ambientes Organizacionais da UFPR atenderá as 
exigências do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - 
PCCTAE, aproveitando a estrutura física e de áreas do conhecimento, hoje existentes 
na PROGEP/UFPR. 
 
A experiência adquirida ao longo destes anos nos leva a propor dentro das exigências 
da carreira, uma nova forma de oferta de cursos e de certificação dos servidores.  Este 
modelo, a “Modulação dos Cursos”, atenderá às exigências de criação de novas linhas 
de capacitação, bem como às cargas horárias necessárias ao desenvolvimento dos 
servidores, nos diversos níveis de classificação dos cargos integrantes da carreira. 
 
O novo modelo apresenta vantagens pedagógicas que foram constatadas ao longo da 
execução dos programas anteriores. Estas vantagens possibilitam o contato dos 
servidores dos diversos ambientes organizacionais da UFPR, proporcionando uma 
ampla visão da Universidade. Contribuindo, ainda, para a melhoria das relações 
interpessoais e maior integração entre os diversos setores. 
 
 
4. Ambientes Organizacionais e Áreas de Capacitação 
 
 
Para melhor conhecimento  reproduziremos, conforme consta na regulamentação do 
PCCTAE,  a descrição dos Ambientes Organizacionais, estabelecidos pelo PCCTAE e 
das áreas de capacitação correspondentes a cada um destes ambientes. 
 
Antes, cabe ressaltar que a Comissão Nacional Normatizadora da Carreira estabeleceu 
um núcleo comum de áreas que deve ser oferecido aos servidores, independente do 
ambiente organizacional ao qual esteja atuando.  
 
4.1 Descrição de Ambiente Organizacional 
 

  Art. 5o Para todos os efeitos desta Lei, aplicam-se os 
seguintes conceitos: 

        I - plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e 
normas que regulam o desenvolvimento profissional dos 
servidores titulares de cargos que integram determinada 
carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou 
entidade;  

        ......... 
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        IV - cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um 
servidor; 

.......... 

        VI - ambiente organizacional: área específica de atuação 
do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, 
organizada a partir das necessidades institucionais e que 
orienta a política de desenvolvimento de pessoal; e 

........ 

(Lei 11.091, 12 de janeiro de 2005) 

4.2 Ambientes organizacionais  
 
1. Administrativo 
 

Gestão administrativa e acadêmica envolvendo planejamento, execução e avaliação 
de projetos e atividades nas áreas de auditoria interna, organização e métodos, 
orçamento, finanças, material, patrimônio, protocolo, arquivo, administração e 
desenvolvimento de pessoal, saúde do trabalhador, higiene e segurança no trabalho, 
assistência à comunidade interna, atendimento ao público e serviços de secretaria 
em unidades acadêmicas e administrativas. 

 
2. Infra-estrutura 
 

Planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de 
construção, manutenção, conservação e limpeza de prédios, veículos, máquinas, 
móveis, instrumentos, equipamentos, parques e jardins, segurança, transporte e 
confecção de roupas e uniformes. 
 

3. Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas 
 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e extensão e de 
apoio ao ensino em sala de aula, nos laboratórios, oficinas, campos de experimento 
ou outros espaços onde ocorram à produção e a transmissão do conhecimento no 
campo das Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas. Integram esse ambiente as 
seguintes áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos: direito, administração, economia, 
demografia, pedagogia, comunicação, serviço social, economia doméstica, turismo, 
filosofia, sociologia, ciências sociais, estudos sociais, arquitetura e urbanismo, 
antropologia, arqueologia, história, geografia, psicologia, educação, ciências 
políticas, lingüísticas, letras, cartografia, história natural, história da educação, 
relações internacionais, cooperativismo e ciências contábeis. 
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4. Ciências Biológicas 
 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, 
assistência e de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, oficinas, campos de 
experimento ou outros espaços onde ocorram à produção e a transmissão do 
conhecimento no campo das Ciências Biológicas. Integram esse ambiente as 
seguintes áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos: matemática, estatística, química, 
oceanografia, biologia geral, botânica, zoologia, morfologia, fisiologia, bioquímica, 
biofísica, farmacologia, imunologia, ecologia, parasitologia, bioengenharia, medicina, 
odontologia, farmácia, enfermagem, saúde coletiva, zootecnia, medicina veterinária, 
tecnologia de alimentos, educação, biomedicina e microbiologia.   

 
5. Ciências Exatas e da Natureza 
 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e extensão e de 
apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, oficinas, campos de experimento ou 
outros espaços onde ocorram à produção e a transmissão do conhecimento no 
campo das Ciências Exatas e da Natureza. Integram esse ambiente as seguintes 
áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos: meteorologia, geologia, topografia, cartografia, 
saneamento, química, física, matemática, extração mineral, obras, extração e refino 
de petróleo e gás natural, geologia, probabilidade estatística, ciências da 
computação, tecnologia da informação, astronomia, geociências, oceanografia, 
engenharias: civil, de minas, materiais e metalúrgica, elétrica, eletrônica, 
telecomunicações, mecânica, sanitária, química, de produção, nuclear, transportes, 
naval e oceânica, aeroespacial e biomédica.  

 
6. Ciências da Saúde 
 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, 
assistência e de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, 
ambulatórios, áreas de processamento de refeições e alimentos, campos de 
experimento ou outros espaços onde ocorram à produção e a transmissão do 
conhecimento no campo das Ciências da Saúde. Integram esse ambiente as 
seguintes áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina, odontologia, farmácia, 
nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva, fonoaudiologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação física, psicologia 
e medicina veterinária. 
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7. Agropecuário 
 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e extensão e de 
apoio ao ensino em sala de aula, nos laboratórios, oficinas, fazenda-escola, campos 
de experimento ou outras espaços onde ocorram à produção e a transmissão do 
conhecimento no campo das Ciências Agropecuárias. Integram esse ambiente as 
seguintes áreas, além de outras que em cada Instituição forem consideradas 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos: agronomia, recursos florestais, 
engenharia florestal, engenharia agrícola, medicina veterinária, recursos pesqueiros, 
engenharia da pesca, ciência e tecnologia dos alimentos, cooperativismo, zootecnia, 
curtume e tanagem, enologia, vigilância florestal, apicultura, zoologia, defesa 
fitossanitária, produção e manejo animal de pequeno, médio e grande porte, 
mecanização agrícola, parques e jardins, beneficiamento de recursos vegetais, 
produção de carvão e horticultura. 

 
8. Informação 
 

Gestão do sistema de informações institucionais, envolvendo planejamento, 
execução, coordenação e avaliação de projetos e atividades nas áreas de 
microfilmagem, informatização, comunicação, biblioteconomia, museologia e 
arquivologia.  

 
9. Artes, Comunicação e Difusão 
 

Planejamento, elaboração, execução e controle das atividades de pesquisa e 
extensão e de apoio ao ensino em sala de aula, nos laboratórios, oficinas, teatros, 
galerias, museus, cinemas, editoras, gráficas, campos de experimento ou outras 
formas e espaços onde ocorram à produção e a transmissão do conhecimento no 
campo das artes, comunicação e difusão. Integram esse ambiente as seguintes 
áreas, além de outras que em cada instituição forem consideradas necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos: comunicação, artes, desenho industrial, museologia, 
relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda, cinema, produção cultural, 
produção visual, mídia e ciências da informação. 
 

10. Marítimo, Fluvial e Lacustre 
 

Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa e extensão e de 
apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, oficinas, campos de experimento ou 
outros espaços onde ocorram à produção e a transmissão do conhecimento no 
campo Marítimo, Fluvial e Lacustre. Integram esse ambiente as seguintes áreas, 
além de outras que em cada instituição forem consideradas necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos: matemática, física, oceanografia, zoologia, 
morfologia, botânica, biofísica, parasitologia, engenharia naval e oceânica, 
antropologia, geografia, ciências políticas, engenharia cartográfica, estatística, 
biologia, ecologia, bioquímica, microbiologia, fisiologia, engenharia sanitária, 
recursos pesqueiros e engenharia de pesca, história, educação, língua portuguesa e 
ciências sociais.  
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Anexo III 

Cursos de capacitação que não sejam de educação formal 
 
Para todos os ambientes organizacionais 
Os cursos de capacitação, nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, independentemente do ambiente 
organizacional: 

• Administração pública 
• Análise organizacional 
• Antropologia social e/ou do trabalho 
• Datilografia 
• Desenvolvimento pessoal 
• Desenvolvimento sócio-ambiental 
• Direito administrativo 
• Direito constitucional 
• Estado, governo e políticas públicas 
• Estatística básica 
• Ética no serviço público 
• Filosofia da educação e/ou do trabalho 
• Gerenciamento do estresse 
• Higiene e segurança no trabalho 
• História da educação e/ou do trabalho 
• Informática básica e intermediária:  

o Ambiente operacional;  
o Banco de dados 
o Editor de texto 
o Navegação na internet 
o Planilha eletrônica 

• Língua estrangeira 
• Língua portuguesa  
• Linguagem de sinais  
• Matemática básica 
• Metodologia de elaboração de projetos e/ou  pesquisas 
• Planejamento, avaliação e processo de trabalho 
• Qualidade de vida 
• Qualidade no atendimento 
• Raciocínio lógico 
• Redação 
• Relações de trabalho 
• Saúde ocupacional 
• Sistema e estruturas da educação 
• Sociologia da educação e/ou do trabalho 
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Ambiente organizacional Administrativo 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores do ambiente organizacional 
Administrativo: 

• Administração e controle de convênios 
• Análise de legislação e normatizações nas áreas de: 

o Arquivo 
o Educação 
o Finanças 
o Materiais 
o Orçamento 
o Patrimônio 
o Pessoal 
o Protocolo 

• Assistência social no trabalho e/ou na educação 
• Auditoria e controle 
• Comunicação interpessoal e/ou institucional, incluindo o Braile 
• Estatística aplicada 
• Formação empreendedora 
• Gestão  

o Acadêmica 
o Administrativa 
o De sistemas 

• Marketing 
• Projetos sociais 
• Psicologia social do trabalho e/ou da educação 
• Sistemas e rotinas de trabalho nas áreas de: 

o Arquivo 
o Finanças 
o Materiais 
o Orçamento 
o Patrimônio 
o Pessoal 
o Protocolo 

• Planejamento e execução: 
o Contábil 
o Financeira 
o Orçamentária 

 
 
Ambiente organizacional de Infra-estrutura 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
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progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional de 
Infra-estrutura: 

• Acústica 
• Construção civil 
• Elétrica 
• Eletricidade 
• Eletrônica 
• Estatística aplicada 
• Estruturas eletrônicas 
• Instalação e manutenção de redes e de computadores 
• Limpeza pública 
• Magnetismo 
• Manutenção de parques e jardins 
• Manutenção preventiva e corretiva de: 

o Edificações 
o Equipamentos 
o Máquinas 
o Móveis 
o Utensílios 
o Veículos 

• Matemática aplicada 
• Materiais 
• Mecânica  
• Mecanização agrícola 
• Metalurgia 
• Ótica 
• Paisagismo  
• Planejamento: 

o Arquitetônico  
o Urbanístico 

• Processos térmicos 
• Processos termodinâmicos 
• Recursos hídricos 
• Resíduos sólidos, domésticos e industriais 
• Saneamento  
• Segurança patrimonial 
• Telecomunicações 

 
 
Ambiente organizacional de Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional de 
Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas: 

• Ciências Jurídicas 
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• Administração 
• Antropologia 
• Arquitetura 
• Contabilidade 
• Cooperativismo 
• Demografia 
• Economia 
• Educação 
• Estatística aplicada 
• Filosofia 
• Formação empreendedora 
• Geografia 
• História 
• Psicologia da aprendizagem 
• Psicologia das relações humanas 
• Psicologia do desenvolvimento humano 
• Psicologia do trabalho 
• Psicologia social 
• Relações internacionais 
• Serviço Social 
• Sociologia 
• Teologia 
• Turismo 
• Urbanismo 

 
Ambiente organizacional de Ciências Biológicas 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional de 
Ciências Biológicas: 

• Bioengenharia 
• Biofísica 
• Biologia geral 
• Biomedicina 
• Bioquímica 
• Botânica 
• Ecologia 
• Educação 
• Enfermagem 
• Estatística aplicada 
• Farmácia 
• Farmacologia 
• Fisiologia 
• Imunologia 
• Matemática aplicada 
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• Medicina 
• Medicina Veterinária 
• Microbiologia 
• Morfologia 
• Oceanografia 
• Odontologia 
• Parasitologia 
• Química 
• Saúde coletiva 
• Tecnologia de Alimentos 
• Zoologia 
• Zootecnia 
 
Ambiente organizacional de Ciências Exatas e da Natureza 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária 
mínima exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional 
de Ciências Exatas e da Natureza: 
• Astronomia  
• Cartografia  
• Ciências da computação  
• Construção civil  
• Elétrica  
• Eletrônica  
• Estatística aplicada  
• Extração e refino de petróleo e gás natural  
• Extração mineral  
• Física,  
• Geologia 
• Matemática aplicada  
• Materiais  
• Mecânica  
• Metalúrgica  
• Meteorologia 
• Mineralogia  
• Nuclear 
• Oceanografia  
• Produção 
• Química  
• Saneamento  
• Tecnologia da informação  
• Telecomunicações  
• Topografia  
• Transportes 

o Naval 
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o Aeroespacial 

Ambiente organizacional de Ciências da Saúde 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional de 
Ciências da Saúde: 

• Administração de sistemas de saúde 
• Administração hospitalar 
• Antropologia 
• Biomedicina 
• Bioquímica 
• Diagnóstico por imagem 
• Educação Física 
• Enfermagem 
• Estatística aplicada 
• Farmácia 
• Fisioterapia 
• Fonoaudiologia 
• Medicina 
• Medicina Veterinária 
• Nutrição 
• Odontologia 
• Psicologia 
• Saúde coletiva 
• Saúde do trabalhador 
• Serviço Social 
• Sociologia 
• Tecnologia de Alimentos 
• Terapia Ocupacional 
• Zootecnia 

 
 
Ambiente organizacional Agropecuário 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional 
Agropecuário: 

• Agronomia 
• Apicultura  
• Beneficiamento de recursos vegetais  
• Ciência e tecnologia dos alimentos  
• Cooperativismo  
• Curtume e tanagem  
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• Defesa fitossanitária  
• Engenharia agrícola  
• Engenharia da pesca  
• Engenharia florestal  
• Enologia  
• Estatística aplicada 
• Mecanização agrícola  
• Medicina veterinária  
• Parques e jardins  
• Produção de carvão e horticultura 
• Produção e manejo animal  
• Recursos florestais  
• Recursos pesqueiros  
• Vigilância florestal  
• Zoologia  
• Zootecnia  

 
Ambiente organizacional de Informação 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional de 
Informação: 

• Arquivologia 
• Biblioteconomia 
• Ciências da computação  
• Comunicação 
• Estatística aplicada 
• Gestão da informação 
• Microfilmagem  
• Museologia  
• Tecnologia da informação  

 
Ambiente organizacional de Artes, Comunicação e Difusão 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional de 
Artes, Comunicação e Difusão: 

• Antropologia 
• Arranjo musical 
• Arte 
• Artes gráficas 
• Artes plásticas 
• Cenografia 
• Cinema 

 
12 



 

 Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
 

 
• Composição musical 
• Computação gráfica 
• Comunicação 
• Comunicação em sistema Braile 
• Desenvolvimento e desing para web 
• Desing 
• Editoração eletrônica 
• Editoração gráfica 
• Encadernação 
• Estatística aplicada 
• Fotografia 
• História 
• Iluminação 
• Impressão 
• Informática  
• Interpretação musical 
• Marketing 
• Mídia 
• Moda e confecção 
• Multimídia 
• Museologia 
• Novas tecnologias na comunicação 
• Operação de equipamentos da área da comunicação e de artes 
• Produção cultural 
• Programação visual 
• Publicidade e propaganda 
• Rádio 
• Redação jornalística 
• Redação publicitária 
• Relações públicas 
• Restauração e conservação 
• Revisão de textos 
• Roteiro 
• Sociologia 
• Sonorização 
• Teatro 
• Televisão 
• Teoria musical 
• Vídeo 
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Ambiente organizacional Marítimo, Fluvial e Lacustre 
Os cursos de capacitação nas áreas abaixo relacionadas, com carga horária mínima 
exigida, e que não sejam de educação formal em nível médio técnico, 
profissionalizante, graduação e pós-graduação, poderão ser utilizados para fins de 
progressão por capacitação para todos os servidores, do ambiente organizacional 
Marítimo, Fluvial e Lacustre: 

• Antropologia 
• Biofísica 
• Biologia 
• Bioquímica 
• Botânica 
• Ciências políticas 
• Ciências sociais 
• Ecologia 
• Educação 
• Engenharia cartográfica 
• Engenharia de pesca 
• Engenharia naval  
• Engenharia oceânica 
• Engenharia sanitária 
• Estatística aplicada 
• Física 
• Fisiologia 
• Geografia 
• História 
• Matemática 
• Microbiologia 
• Morfologia 
• Oceanografia 
• Parasitologia 
• Recursos pesqueiros  
• Zoologia 
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5. Organização das Ações em Relação à Programação Geral 
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TODOS OS AMBIENTES 
 Os módulos descritos neste primeiro grupo se somam a todos os ambientes organizacionais, estando 
disponibilizados a todos os servidores. 

Módulo 
Administração de Conflitos 
Banco de Dados 
Banco de Dados Avançado 
Capacitação em Atendimento ao Público 
Capacitação em Redação Oficial 
Didática Geral 
Editor de Texto  
Flash 
Gerenciamento de estresse 
Gestão de Arquivo e Documentos 
Gestão de Pessoas – Mudança Organizacional, Liderança e Motivação, Processos de Comunicação, 
Relacionamento Interpessoal, Projetos, Teorias Administrativas, Administração Organizacional, 
Qualidade na Administração Pública, Psicologia Organizacional, Estresse, Depressão e Síndrome de 
Bornaut, Noções de Estatísticas, Memória 
Ginástica Laboral 
Higiene e Segurança no Trabalho 
Higiene Pessoal  
Idiomas – Básico/Intermediário/Avançado 
Informática Básica 
Internet 
Marketing  
Motivação Pessoal 
MS Project 
Oficina da Voz 
Planejamento do Orçamento Familiar e Pessoal 
Planilha eletrônica 
Planilha Eletrônica Avançado 
Políticas Institucionais – Mudança Organizacional 
Power Point 
Relacionamento Interpessoal/Trabalho em Equipe 
Semana do Servidor 
Seminário Vida Plena  
Técnicas de Relaxamento 
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO 
Módulo 

Capacitação em Atendimento ao Público 
Capacitação em Elaboração de Convênios 
Capacitação em Execução Financeira 
Capacitação em Procedimentos para Coordenações Acadêmicas 
Capacitação em Redação Oficial 
Capacitação Gerencial 
Desenvolvimento Gerencial 
Execução Financeira 
Formação de Pregoeiros 
Gerência de Arquivos e Documentos 
Organização de Serviços de Prontuários de Pacientes 
Políticas de Saúde e Gerenciamento Hospitalar 
Procedimentos para Departamentos 
Procedimentos para Pró-Reitorias 
Procedimentos para Secretarias Setoriais 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL INFRA ESTRUTURA 
Módulo 

Access 
Access Avançado 
Auto Cad 
Excel 
Excel Avançado 
MS Project 
Organização em Serviço de Lavanderia Hospitalar 
Segurança na Operação de Caldeiras 
Serviços de Limpeza Hospitalar 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL CIÊNCIAS HUMANAS, 
JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

Módulo 
Access 
Access Avançado 
Flash 
Internet 
MS Project 
Power Point 
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Módulo 
Access 
Access Avançado 
Flash 
Internet 
Limpeza e Manutenção de Laboratórios 
MS Project 
Power Point 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL CIÊNCIAS EXATAS 
Módulo 

Access 
Access Avançado 
Dreamweaver 
Flash 
Internet 
MS Project 
Power Point 
Web Developer 
Webdesign 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL CIÊNCAIS DA SAÚDE 
Módulo 

Access 
Access Avançado 
Atendimento a intercorrências durante doações de sangue e Aferese 
Atendimento ao Público e Relações Humanas em Saúde 
Atualização em Educação Infantil para Equipe Pedagógica do CEIPE 
Atualização em Técnicas em Enfermagem 
Capacitação dos Voluntários do HC 
Capacitação Gerencial para Implantação de Unidades Funcionais HC/DAGA 
Cozinha com Soja 
Cozinha Econômica 
Cozinha Natural 
Educação Continuada em Psicologia Hospitalar 
Facilitadores em Acreditação 
Flash 
Formação de Técnicas em Eletroencefalografia Clínica, Vídeo-Eletroencefalografia e Polissonografia 
Noturna  
Gerenciamento de Estresse 
Humanização Hospitalar: Reflexões Básicas 
Internet 
Manejo e Promoção do Aleitamento Materno 
MS Project 
Nutrição e saúde 
Organização de Serviços de Prontuários de Pacientes 
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Organização em Serviço de Lavanderia Hospitalar 
Políticas de Saúde e Gerenciamento Hospitalar 
Power Point 
Programa Cuidando de quem cuida 
Reaproveitamento de Alimentos 
Redes de Microcomputadores ou Manutenção de Micro 
Segurança na Operação de Caldeiras 
Serviços de Limpeza Hospitalar 
Treinamento em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral 
Treinamento de Manipuladores de Alimentos em Conduta Profissional 
Treinamento de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
Treinamento do SIH Sistema Secretaria Municipal de Saúde para Central de Registro 
Treinamento em Terapia Comunitária de Orientação Sistêmica 
Treinamento para a Central de Agendamento 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL CIÊNCIAS AGROPECUÁRIAS 
Módulo 

Access 
Access Avançado 
Flash 
Internet 
Jardinagem 
MS Project 
Power Point 
 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL INFORMAÇÃO 
Módulo 

Access 
Access Avançado 
Básico em Redes 
Corel Draw 
Dreamweaver 
Excel 
Excel Avançado 
Flash 
Internet 
Montagem e Manutenção de Computadores 
MS Project 
Photoshop 
Power Point 
Webdesign 
 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL ARTES, COMUNICAÇÃO E 
DIFUSÃO 
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Módulo 

Access 
Access Avançado 
Aperfeiçoamento em Fotografia e Tratamento de Imagem 
Básico de Fotografia 
Flash 
Fotografia Digital 
Internet 
MS Project 
Organização de Eventos 
Power Point 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL MARÍTIMO, FLUVIAL E 
LACUSTRE 

Módulo 
Access 
Access Avançado 
Flash 
Internet 
MS Project 
Power Point 
 
8. Participantes 
 
A certificação dos participantes deste Programa de Capacitação por Ambientes será 
formalizada pela entrega da Ficha de Inscrição, para cada Curso/Módulo, devidamente 
assinada e autorizada pela chefia imediata, observados os objetivos e metas 
institucionais de cada setor e da Instituição. 
 
A participação dos servidores no Programa de Capacitação por ambiente  fica 
condicionada ao número máximo de vagas de cada turma, ofertada na programação 
geral semestral, e ao preenchimento dos pré-requisitos de cada curso/módulo. 
 
 
9. Certificação  
 
O servidor no ato da inscrição deverá indicar na ficha de inscrição a forma de 
certificação que deseja, se por curso ou por programa de capacitação por ambiente. 
Caso opte por curso, o servidor, caso aprovado, se aprovado receberá o certificado na 
carga horária do curso. 
 
Optando por receber o certificado pelo programa modular de capacitação por ambiente 
o servidor o receberá ao concluir os módulos do programa escolhido. No certificado 
constará o conteúdo e carga horária dos módulos nos quais o servidor alcançar 
aprovação. 
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O servidor reprovado por falta em qualquer curso ou módulo, ficará impedido de se 
inscrever para novos cursos/módulos pelo período de 6 meses a partir da reprovação. 
Neste caso o servidor será certificado pelo conteúdo e carga horária que tenha 
concluído até àquela data. 
 
Para a certificação serão observados os mínimos de 75% de presença por 
curso/módulo, e 85% no total daqueles que serão contados para a o programa de 
certificação por ambiente. Em hipótese alguma, certificados emitidos por cursos 
isolados serão adicionados à certificação do programa de capacitação por ambiente. 
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Programa de Capacitação  

 
 
1. Introdução  
 
As transformações dos processos de trabalho e a rapidez com que surgem novos 
conhecimentos e informações têm exigido uma capacitação permanente e continuada 
para propiciar um atendimento qualitativo por parte dos servidores técnico-
administrativos em educação. 
 
Essa capacitação possibilita aos servidores qualidade e competência técnica na 
execução de suas atividades, potencializando o desempenho individual e coletivo para 
o desenvolvimento humano, profissional e institucional.  
 
O Programa de Capacitação compreenderá a capacitação nas suas mais diversas 
formas, correspondentes à natureza das atividades do serviço público na área da 
educação e, às exigências dos cargos e ambientes da carreira, incluindo a educação 
formal. 
 
O Programa de Capacitação deve contemplar a participação de todos os trabalhadores 
que concorrem, de forma continuada, para a realização das atividades institucionais. 
 
2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo Geral 
 
Implantar na UFPR um programa de capacitação, que seja continuada e atenda as 
necessidades institucionais, proporcionando aos servidores as condições necessárias 
ao cumprimento de seu papel como profissional e os requisitos necessários ao seu 
pleno desenvolvimento na carreira. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 

• contribuir para que o servidor adquira conhecimentos que permitam o 
desenvolvimento de pensamento critico acerca do papel da Instituição, 
do seu papel enquanto profissional e de sua cidadania; 

• proporcionar meios para que o servidor se desenvolva integralmente; 
• preparar o servidor para o atendimento ao público; 
• capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão  voltada 

para a qualidade socialmente referenciada; 
• capacitar o servidor para o exercício de suas atividades de forma 

articulada com a função social da instituição; 
• instrumentalizar o servidor para que ele supere o processo de alienação 

no trabalho.   
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3. Conceitos 
 

1. Desenvolvimento é o crescimento do servidor enquanto sujeito no processo 
de trabalho e na carreira, através da participação no planejamento, avaliação 
institucional e de desempenho e da capacitação necessários ao cumprimento 
dos objetivos institucionais. 

2. Capacitação é o conjunto de ações pedagógicas, compreendidas como 
aperfeiçoamento/qualificação, vinculado ao planejamento institucional, que 
visam promover, de forma continuada, o desenvolvimento integral dos 
servidores para que melhor desempenhem suas atividades e o papel de 
servidor público. 

2.1 Aperfeiçoamento é o processo, baseado em experiência ou em ações de 
ensino-aprendizagem não-formal, através do qual o trabalhador aprofunda, 
completa ou conduz sua formação profissional inicial, atualiza seus 
conhecimentos e se torna apto a lidar com as inovações conceituais, 
metodológicas e tecnológicas relacionadas diretamente às atividades  que 
exerce. 

2.2 Qualificação é o processo baseado na experiência ou em ações de ensino-
aprendizagem, incluindo a educação formal, através do qual o trabalhador, 
tendo em vista o planejamento institucional e o seu desenvolvimento na 
carreira, adquire conhecimentos e habilidades que excedem às requeridas 
para as atividades em que está em exercício. 

3. Programa de Capacitação compreendido como um processo participativo, 
desde o seu planejamento até sua execução, envolvendo todos os atores da 
ação, pelo qual se verifica o alcance dos objetivos estratégico, gerencial e 
operacional das instituições. 

4. Cooperação Técnica – é o instrumento pelo qual as instituições, entre si e 
com o Ministério da Educação, poderão atuar de forma sistêmica e integrada, 
prestando colaboração técnica através de seus servidores; 

5. Equipe de Trabalho – é o conjunto de trabalhadores, incluindo as chefias, que 
em menor escala realiza um conjunto de atividades afins e complementares, 
dentro do planejamento da IFE. 

 
4. Justificativa 
 
O presente programa visa atender as exigências da Lei 11.091/2005, que institui o 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira e seus programas. O Programa 
de Capacitação de 2006, visa institucionalizar a política que a UFPR já vem 
desenvolvendo ao longo dos 16 anos de existência da Unidade de Qualificação. 
 
A experiência adquirida ao longo destes anos, nos leva a propor, dentro das exigências 
da carreira, uma nova forma de oferecimento de cursos e de certificação dos 
servidores.  Este modelo, a “Modulação dos Cursos”, atenderá às exigências de 
criação de novas linhas de capacitação, bem como às cargas horárias necessárias ao 
desenvolvimento dos servidores, nos diversos níveis de classificação dos cargos 
integrantes da carreira. A UFPR executou um projeto piloto no modelo modular no ano 
de 2005, obtendo resultados positivos para a capacitação de seus servidores. 
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A modulação apresenta, na visão da Equipe da PROGEP, vantagens pedagógicas que 
foram constatadas ao longo da execução dos programas dos anos anteriores. Estas 
vantagens incluem a possibilidade de convivências de servidores dos diversos 
ambientes organizacionais da UFPR, o que propicia uma maior abertura de visão da 
Universidade. Contribui, ainda, para a melhoria das relações interpessoais e entre os 
diversos setores e, propicia maior integração entre os servidores. 
 
Outra vantagem deste modelo é a possibilidade de atender um maior número de 
servidores mediante a racionalização de recursos.  
 
Cabe ressaltar, que este programa servirá como base para que os diversos setores e 
órgãos, co-responsáveis pela gestão do Plano de Desenvolvimento, ajudem na 
formulação de projetos que atendam a linha de capacitação específica. 
 
 
5. Linhas de Capacitação e Desenvolvimento 
 

O Programa de Capacitação deverá ser implementado, em consonância com as 
diretrizes nacionais, nas seguintes linhas de desenvolvimento: 

• iniciação ao serviço público – ações que visam o desenvolvimento do 
pensamento crítico do servidor acerca do papel do Estado, dos Serviços 
Públicos, da Instituição, do seu papel como profissional e de sua cidadania, bem 
como a sua integração no serviço público e na instituição. 

• geral - capacitação dos servidores visando a conscientização sobre seu papel 
social e sobre a importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, 
ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais; 

• educação formal - visa o desenvolvimento integral dos servidores, desde a 
alfabetização até a pós-graduação; 

• gestão - ações voltadas para a preparação dos servidores para atividades de 
gestão, que deverão se constituir em pré-requisitos para o exercício de funções 
de chefia, coordenação, assessoramento e direção; 

• inter-ambientes – compreende ações de capacitação visando tornar viáveis 
atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente e/ou órgão; 

• específica - ações de capacitação para o desempenho de atividades vinculadas 
ao ambiente, ao cargo ou ao setor ou a projetos. 

 
6. Ações que capacitam 
 

Todas as ações de capacitação a serem reconhecidas deverão estar previstas 
nos Programas de Capacitação da Instituição. Nem toda ação convergirá em 
progressão, contudo poderá ser levada em conta quando da avaliação de 
desempenho, tais como: 
 

• Atuação como instrutor/monitor nos programas de capacitação; 
• Congressos; 
• Cooperação Técnica; 
• Cursos; 
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• Encontros, 
• Estágios profissionais; 
• Grupos de Estudo; 
• Grupos de Trabalho; 
• Jornadas; 
• Oficinas, bem como qualquer atividade que proporcione novos conhecimentos. 
• Palestras; 
• Participação como aluno especial em disciplina de cursos de educação formal; 
• Participação em Projetos institucionais e acadêmicos; 
• Produção científica; 
• Semanas científicas; 
• Seminários; 
• Simpósios; 
• Work-shop; 

 
7.  Ações que propiciam progressão 
 
O programa anual de capacitação deverá especificar quais das atividades, em 
consonância com as diretrizes nacionais, poderão ser utilizadas para a progressão por 
capacitação dos servidores, respeitadas: 

• a carga horária prevista para a classe e nível de capacitação; 
• a forma de organização da ação de capacitação que poderá ser única ou 

modular; 
• o seu conteúdo que deverá estar relacionado ao cargo, as atividades e/ou 

ambiente organizacional; e 
• a certificação de ações de capacitação que acontecerem fora da instituição, que 

deverão ser reconhecidas pela PROGEP/UFPR. 
 
 
8. Participantes 
 
A definição dos participantes no programa anual de capacitação, deverá ser feita a 
partir de cada local de trabalho em processo coletivo que envolva as chefias e os 
trabalhadores, observados os objetivos e metas institucionais de cada setor e da 
Instituição como um todo e, ainda, dos resultados dos processos de avaliação. 
 
Podem ser recrutados como instrutores e/ou monitores no Programa de Capacitação 
da Instituição além de outros, docentes, técnico-administrativos da UFPR, dentro de 
suas áreas de atuação, cujas atividades desenvolvidas no Programa serão incluídas 
em suas atribuições funcionais.  
 
A participação dos servidores no Programa de Capacitação da Instituição poderá 
implicar em afastamento total ou parcial de acordo com o projeto institucional, sendo 
assegurada a remuneração integral e todos os demais direitos, inclusive o cômputo do 
tempo de serviço. 
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No caso da capacitação ser oferecida em horário fora da jornada de trabalho, a carga 
horária do curso deverá ser descontada de sua jornada semanal de 40 (quarenta) 
horas.  
 
A avaliação do Programa de Capacitação compreende um processo participativo que 
envolve todos os atores da ação pelo qual se verifica o alcance dos objetivos 
estratégicos, gerencial e operacional da Instituição e se estabelece indicadores para a 
ação seguinte. 
 
9. Eventos de Capacitação 
 
Integram este programa de capacitação os projetos em anexo que poderão ser 
redefinidos a partir da avaliação dos órgãos co-gestores do Plano de Desenvolvimento 
dos Servidores e institucionalizados pela administração central da UFPR. 
 
Outros eventos deverão ser apresentados a este programa, pelos diversos setores e 
órgãos desta UPR, a fim de garantir, segundo exigência da carreira o desenvolvimento 
por capacitação dos servidores. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ANEXO I
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO - CAPACITAÇÃO 2006

Servidores Técnico-Administrativos/PCCTAE
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AÇÕES
QUANTITATIVO 
DE EVENTOS

Nº DE 
SERVIDORES 

INSCRITOS
RELAÇÃO 

SERV/META
VALOR TOTAL 

POR ATIVIDADE

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL

CUSTO 
TOTAL 

SERVIDOR 
IFE

CURSOS 50 1110 38,0% R$ 190.189,35 2220 34,37R$        
ENCONTROS 1 50 1,7% R$ 8.567,09 5 1,55R$          
JORNADAS 1 40 1,4% R$ 6.853,67 120 1,24R$          
OFICINAS 20 300 10,3% R$ 51.402,53 270 9,29R$          
PALESTRAS 7 400 13,7% R$ 68.536,70 30 12,39R$        
EVENTOS INSTITUCIONAIS 1 200 6,8% R$ 34.268,35 4 6,19R$          
WORKSHOP 6 120 4,1% R$ 20.561,01 48 3,72R$          
SEMINÁRIOS 8 700 24,0% R$ 119.939,23 64 21,68R$        
TOTAL 94 2920 100,0% R$ 500.317,94 2761

Folha de Pagamento -Téc. Adm./Ativos UFPR 8.342.698,85
Estratégia: Percentual da Folha de Pagamento 0,01
Valor mensal para capacitação 83.426,99
Valor semestral para capacitação 500.561,93
Total de Servidores optantes PCCTAE 5533
Meta: Qualificar 53% dos optantes PCCTAE 2921
LEGENDA:  

Relação Servidor/Meta multiplicada pelo valor semestral para capacitação
Custo Total Servidor IFE é o Valor Total por Atividade dividido pelo Total de Servidores Optantes pelo PCCTAE

CRONOGRAMA

AÇÕES 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
CURSOS 25 25
ENCONTROS 0 1
JORNADAS 1 0
OFICINAS 4 16
PALESTRAS 3 4
EVENTOS INSTITUCIONAIS 0 1
WORKSHOP 3 3
SEMINÁRIOS 3 5



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ANEXO I
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO - CAPACITAÇÃO 2007 

Servidores Técnico-Administrativos/PCCTAE
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AÇÕES

QUANTITATIVO 
DE EVENTOS

Nº DE 
SERVIDORES 

INSCRITOS
RELAÇÃO 

SERV/META
VALOR TOTAL 

POR ATIVIDADE

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL
CUSTO TOTAL 
SERVIDOR IFE

CONGRESSOS 1 300 5,4% R$ 54.281,07 16 9,81R$                   
COOPERAÇÃO TÉCNICA 2 80 1,4% R$ 14.474,95 40 2,62R$                   
CURSOS 100 2220 40,1% R$ 401.679,92 4477 72,60R$                 
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 3 40 0,7% R$ 7.237,48 90 1,31R$                   
ENCONTROS 1 50 0,9% R$ 9.046,84 8 1,64R$                   
JORNADAS 2 80 1,4% R$ 14.474,95 240 2,62R$                   
OFICINAS 45 600 10,8% R$ 108.562,14 560 19,62R$                 
PALESTRAS 15 400 7,2% R$ 72.374,76 60 13,08R$                 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 12 23 0,4% R$ 4.161,55 480 0,75R$                   
EVENTOS INSTITUCIONAIS 4 300 5,4% R$ 54.281,07 16 9,81R$                   
WORKSHOP 12 240 4,3% R$ 43.424,86 96 7,85R$                   
SEMINÁRIOS 17 1200 21,7% R$ 217.124,28 136 39,24R$                 
TOTAL 214 5533 100,0% R$ 1.001.123,86 6219

Folha de Pagamento -Téc. Adm./Ativos UFPR 8.342.698,85
Estratégia: Percentual da Folha de Pagamento 0,01
Valor mensal para capacitação 83.426,99
Valor anual para capacitação 1.001.123,86
Total de Servidores optantes PCCTAE 5533
Meta: Capacitar 100% do quadro de Tas
LEGENDA:  

Relação Servidor/Meta multiplicada pelo valor anual para capacitação
Custo Total Servidor IFE é o Valor Total por Atividade dividido pelo Total de Servidores Optantes pelo PCCTAE

CRONOGRAMA

AÇÕES 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
CONGRESSOS 0 1 0 0
COOPERAÇÃO TÉCNICA 0 1 0 1
CURSOS 15 30 30 25
CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 0 1 1 1
ENCONTROS 0 1 0 0
JORNADAS 0 1 0 1
OFICINAS 5 10 10 20
PALESTRAS 2 4 5 4
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 3 3 3 3
EVENTOS INSTITUCIONAIS 1 1 1 1
WORKSHOP 2 3 4 3
SEMINÁRIOS 3 5 5 4
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