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BIBLIOTECAS

05

Identificar 100% dos projetos passíveis
de integração pelas respectivas
unidades.

Unidades da Administração Central identificaram potencial integração para executar 50 Projetos integrantes do PDI 20072011, bem como 18 Projetos de melhoria ou inovação concebidos no Seminário de Planejamento UFPR setembro-outubro
2009.

Implantar a integração de pelo menos
50% desses projetos.

O alcance da integração das funções-fim no ensino de Graduação e Educação Profissional ocorre por meio das Atividades
Formativas presentes nos Projetos Pedagógicos de Curso.
Indicador: nº de cursos
Atualmente das 107 opções de cursos de graduação, 98% contemplam em suas matrizes curriculares atividades que incluem
participação dos alunos em projetos de extensão e pesquisa

Viabilizar condições para que os
projetos pedagógicos dos Cursos
de Graduação e Profissionalizantes
contemplem as três dimensões: Ensino,
Pesquisa e Extensão.

A articulação entre as funções-fim ocorre ainda no plano institucional mediante programas integrados como bolsas para
alunos de Pós-Graduação stricto sensu atuando junto às Coordenações de Cursos de Graduação para atendimento às
dificuldades de aprendizagem.
Indicador: nº de bolsas
Também se faz presente na integração de projetos concorrentes ao FDA – Fundo de Desenvolvimento Acadêmico
Indicador: nº de projetos

Promover a articulação entre a
Graduação, a Pós-Graduação e o
Ensino Profissionalizante, contemplando
as três dimensões.

A CPG/PRPPG, juntamente com o REUNI/UFPR, visitou Setores da UFPR para esclarecer o funcionamento das bolsas de
pós-graduação REUNI de apoio ao ensino. Nessas visitas realizou seminário de esclarecimento e contou com a participação
de alunos, docentes e coordenadores de Graduação e Pós-graduação. Disponibilizou na página do REUNI/UFPR na internet
material explicativo sobre o assunto. Em reunião com os coordenadores de PG a PRPPG tem reforçado a importância
da intensidade do envolvimento do pessoal docente em atividades inovadoras de formação, em nível de graduação;
participação do alunado de pós-graduação em atividades dos cursos de graduação e, reciprocamente, do alunado de
graduação nas atividades do programa, no processo avaliativo da CAPES.

Atender até 50% da demanda por
ampliação de espaço físico, horários
de atendimento aos usuários, terminais
de computadores para consulta e sala
de reprografia do SIBI.

- Ampliação de espaço físico
AG: reforma de 418,53 m2 concluída, com ampliação de 243,28 m2, totalizando 661,81 m2.
CT: obra de engenharia de reforma de 3.013m2 em andamento com ampliação de 55,65 m2 e instalação de elevador
interno. A instalação de rede lógica aguarda a instalação da rede elétrica.
HE: reforma da biblioteca foi executada, bem como a instalação de elevador interno. Aquisição e reforma de mobiliário e
equipamentos em andamento.
CF: substituição da Ação de reforma da biblioteca para “Construção de nova biblioteca de Ciências Florestais e da
Madeira”; projetos elaborados PCU; construção prevista 2010 (R$ 1 milhão).
BL: elaborado projeto para reforma e ampliação da área em 70m2. Em análise, por parte do Plano Diretor, o espaço físico
destinado para ampliação. A reforma da rede elétrica de parte da área existente está em andamento.
SD: obra de reforma e ampliação incluída em 2008 no projeto Reuni da UFPR. Plano Diretor analisa locais para ampliação
(será necessário que unidades vizinhas liberem espaço).
PALOTINA: obra de construção de nova biblioteca prevista para iniciar em 2010, utilizando recursos do projeto Reuni.
- Horário de atendimento: ampliação do horário de atendimento em 2 bibliotecas:
BL- 2 horas por dia/ CF – 1 hora por dia
- Terminais de computadores para consulta ao acervo:
2007:disponibilização de 51 computadores + aquisição de 16 microcomputadores.
2008:Aquisição de 50 computadores e 41 monitores.
2009: Aquisição de 50 computadores e 20 monitores.
- Sala de reprografia (Não houve demanda de ampliação do número de salas de reprografia)
Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007/2008, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

Médio

Alto

a
a

a

a

a

Avaliação do PDI 2007-2011 em dezembro de 2009

Meta PDI 2007-2011

4

Indicadores de Atendimento, Comentários Preliminares PROPLAN

Avaliação do grau
de alcance da meta
Baixo

06

Otimizar em 100% o uso dos catálogos Aproximadamente 80% dos catálogos on-line foram disponibilizados para uso (100% do catálogo de livros circulantes e
on-line.
100% do catálogo de teses e dissertações). Em andamento a informatização do catálogo referente à coleção de periódicos
circulantes que representa aproximadamente 20% do total dos catálogos do SIBI.
2009: Instituída Comissão de trabalho para revisão e revitalização do Portal da Informação do SIBI. Projeto de revitalização
do Portal está em fase de elaboração. Instituída Comissão de Periódicos para tratar da operacionalização da informatização
da coleção de periódicos, bem como padronização, normalização e qualidade de serviços.
Criação do Programa de Educação Continuada para os usuários com o objetivo de promover treinamentos formais e
adequados aos usuários para melhor utilização das bibliotecas e dos recursos informacionais disponíveis. O projeto do
Programa de Educação Continuada foi elaborado, com o início de sua implantação prevista para 2010. Alguns dos
procedimentos definidos pela comissão já foram executados durante os cursos ministrados ainda em 2009, com um total
de 100 treinamentos oferecidos, 2521 participantes, tratando dos assuntos: visita orientada e uso da biblioteca, acesso ao
Portal da Informação, acesso às bases de dados, normalização documentária, elaboração de levantamento bibliográfico.

Médio

Alto

a

Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2009, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

BIBLIOTECAS

07

Dotar todas as bibliotecas com base
eletrônica de dados e terminais de
consulta.

2008: Realizada avaliação, seleção e aquisição de software para gerenciamento de bibliotecas para substituição do software
existente por meio de processo licitatório, preenchendo todas as especificações necessárias para atender as necessidades dos
serviços do SIBI com um custo inferior ao existente.
2009: Software de gerenciamento de bibliotecas: manutenção anual paga. Atualmente todas as bibliotecas do SIBI possuem
terminais de consulta. A renovação das assinaturas das fontes bibliográficas e periódicos on-line foi executada nos três anos
(2007, 2008 e 2009).
Garantido o acesso para todos os usuários a 9.415 livros eletrônicos, fontes bibliográficas e periódicos on-line adquiridos
pelo SIBI e a mais de 15.000 títulos de periódicos on-line disponíveis no Portal da Capes em 126 bases de dados.

a

Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2008/ 2009, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

08

Ampliar e atualizar o acervo, em média
10% ao ano, de acordo com o número
de alunos matriculados nos Cursos
vinculados ao(s) Setor(es) de cada
Biblioteca.

Acervo 2006: 401.094 exemplares de livros, teses, dissertações e monografias; 69.512 outros materiais; 13.602 títulos de
periódicos. Total: 484.208 itens.
Acervo 2007: 415.505 exemplares de livros, teses, dissertações e monografias; 69.561 outros materiais; 13.602 títulos de
periódicos. Total: 498.668 itens.
Acervo 2008: 452.688 exemplares de livros, teses, dissertações e monografias; 58.435 outros materiais; 13.476 títulos de
periódicos. Total: 524.599 itens.
Acervo 2009: 504.048 exemplares de livros, e-books, teses, dissertações e monografias; 42.598 exemplares de outros tipos
de materiais e 13.898 títulos de periódicos. Total: 560.544 itens
Média de crescimento do acervo: 2007-2009 – 25.445 itens por ano
Alunos matriculados:
2007: 30.524
2008: 31.177
2009: 31.616
Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2008/ 2009, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009, Relatório de Atividades UFPR 2006/ 2007/ 2008.
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BIBLIOTECAS

09

Promover programas continuados de
qualificação (qualidade em serviços,
otimização de processos e outros) para
100% técnicos SIBI.

2007: Instituído Programa de Capacitação Permanente. Cursos ofertados a 100% dos técnicos: Recursos informacionais;
Informação on-line; Administração de conflitos; Compras;Acessibilidade nas bibliotecas e Marc 21.
2008: Ofertados para todos os servidores do SIBI, dentro do programa de Capacitação Permanente os cursos: Informática
Zero e Informática básica. Realização do IV Seminário de Integração Profissional com as palestras: Estratégia e inovação;
Qualidade em serviços: satisfação do cliente; Finanças pessoais e Sistema de gestão com ênfase no conhecimento. Os
temas dos cursos e seminário foram selecionados a partir da necessidade apontada pelos servidores do SIBI para seu
aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções.
Participação de cinco bibliotecárias e uma técnica administrativa no VX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
(SNBU) para apresentação de trabalho científico com recursos do SIBI.Além delas, ainda participaram outras quatro
bibliotecárias, duas com recursos dos Setores de Ensino correlatos, uma que teve sua participação como representante do
Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-9) e outra que arcou com suas despesas.
Total de participantes: 10
2009: Ofertas dos cursos: Treinamento do software Sophia – mudança de software; Workshop sobre preservação de acervo;
Treinamento e-books Springer; Noções básicas de gestão documental de arquivos; Acessibilidade nas bibliotecas; Fórum de
discussão do Sophia. Total de 144 horas/aula.
Participação de 7 profissionais bibliotecárias apresentando trabalhos em quatro eventos profissionais. Duas no Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (CBBD); uma no XXVIII Painel de Biblioteconomia
de Santa Catarina;duas no VI Senabraille; e duas no I SITAE – Seminário de Integração dos Técnico-Administrativos da
Educação.
Criação do Programa de Gestão do Conhecimento do SIBI. Projeto elaborado e aprovado, previsão de inicio de
implantação em 2010.
Em andamento retorno do Curso de Graduação em Biblioteconomia.
Instituição do Programa de Qualidade de Vida dos servidores do SIBI, com o objetivo de manter a oferta do Seminário de
integração Profissional do SIBI/UFPR, bianualmente, os encontros de confraternização e outras atividades que promovam
melhoria nas condições de vida no trabalho e bem estar dos servidores. No ano de 2009 foram promovidos encontros de
comemoração do dia do bibliotecário, de confraternização de final de ano e ainda uma festa junina. Foram adquiridos
mobiliários e equipamentos de acordo com a demanda.

Médio

Alto

a

Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007/ 2008/ 2009.

10

Realizar o dimensionamento de pessoal em 2008: A PRHAE (atual PROGEPE) realizou a dimensionamento em todas as bibliotecas do SIBI e apontou a necessidade
100% das Bibliotecas, visando também o
de ampliação do quadro de pessoal em 64 técnicos. Esta ampliação é indicada para um turno de 8 horas diárias de
atendimento dos cursos noturnos.
funcionamento das bibliotecas, e para o atendimento das demandas atuais dos serviços ofertados pelo SIBI. Considerando
que a média diária de atendimento das bibliotecas é de 11 horas, será necessária a ampliação do quadro de pessoal em 88
técnicos para atendimento da demanda de serviços do SIBI, sem levar em conta a ampliação de horário para atendimento
das demandas dos cursos noturnos existentes e dos recém-criados. Incluído no Planejamento Estratégico a necessidade de
suprir, de imediato a falta de pessoal nas bibliotecas. Solicitado pelo SIBI a contratação de 128 técnico-administrativos.
Foram recebidas do MEC 18 vagas e serão recebidas pelo projeto Reuni 84 vagas de técnicos administrativos, o que
resultará no atendimento a demanda de serviços e de ampliação de horário, conforme acordado com os setores de ensino.
Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007.
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Adequar o acervo a portadores de
necessidades especiais.

BIBLIOTECAS

11

2007: Ministrado curso de acessibilidade aos servidores do SIBI com o objetivo de qualificar os servidores do SIBI no
atendimento a pessoas com necessidades especiais, mostrar os tipos de adequações que podem ser feitas nos acervos e na
infra-estrutura física das bibliotecas para atendimento às pessoas com necessidades especiais.
Construção de rampa de entrada, instalação de elevador interno (plataforma para deficientes) e solicitação de elaboração
de processo licitatório para construção de banheiro na Biblioteca AG. Processo licitatório para aquisição de elevador de
acesso a todos os espaços internos da BC. Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a todos os espaços
internos da Biblioteca CT.
2008: No período de 2008 foram identificadas algumas melhorias que podem ser executadas para a adequação do acervo
aos portadores de necessidades especiais, porém, estas adequações ainda não foram executadas, porque necessitam
de projeto específico para detalhamento do volume de recursos humanos, materiais e financeiros essenciais para a sua
execução. Construção de banheiro para portadores de necessidades especiais na Biblioteca de Ciências Agrárias. O
elevador na BC foi instalado, porém, ainda não entrou em funcionamento porque necessita de alguns ajustes, que deverão
ser providenciados pela PCU.Instalação do elevador de acesso na Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Instalação de elevador
de acesso na Biblioteca de Ciências Humanas e Educação.
2009: Elaborado projeto para captação de recursos que foi submetido ao CNPQ/SECIS/MCT/Fundações Estaduais de
Amparo a pesquisa 064/2009 (Acessibilidade e produção científica para deficientes visuais). Oferta do Curso Acessibilidade
nas bibliotecas, promovido com a parceria do NAPNE dentro do Programa de Capacitação do SIBI. Participação e
apresentação de trabalho científicono VI Senabraille – Seminário Nacional de Braille do trabalho: Acessibilidade à
informação no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. Vice coordenação do LABNAPNE – UFPR Litoral,
ocupada pela bibliotecária Liliam Maria Orquiza, da UFPR Litoral.

Médio

Alto

a

Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007/ 2008.

12

Aumentar em 50% o pessoal, visando
a oferta de serviços e produtos de
qualidade.

2007: quantitativo de funcionários do quadro de: 37 bibliotecários + 70 assistentes administrativos;
2008: contratação pelo MEC – 14 bibliotecários + 1 arquivista + 3 assistentes administrativos;
2009: contratação pelo projeto Reuni – 16 auxiliares de bibliotecas + 7 bibliotecários.
Haverá contratação pelo Reuni, de mais 61 técnico-administrativos até 2012.
Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007/ 2008/ 2009, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

13

Avaliar anualmente os serviços e
produtos das 15 bibliotecas do
SIBI, utilizando os indicadores
de desempenho para Bibliotecas
Universitárias, e realizar as mudanças
necessárias.

Foram promovidas algumas pesquisas sobre o uso do acervo do SIBI. Foram reativadas e/ou criadas Comissões de trabalho
com o objetivo de tratar os problemas e/ou soluções para produtos e serviços de maneira mais específica:
- Reativação da Comissão de Empréstimo;
- Criação da Comissão de Educação Continuada de Usuários;
- Criação da Comissão de Gestão do Conhecimento;
- Criação da Comissão de Periódicos;
Criação da Comissão para Revitalização do Portal da Informação.
Em andamento análise dos indicadores de qualidade do acervo.
Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007/ 2008/ 2009, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.
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BIBLIOTECAS

14

Digitalizar o acervo de teses e
dissertações anteriores a 2004 e demais
documentos produzidos pela UFPR.

2007: Elaborado, enviado e parcialmente aprovado pela FINEP/CT-INFRA, projeto de digitalização da produção científica
da UFPR anterior a 2004.O projeto parcialmente aprovado permitiu a aquisição dos servidores de armazenamento e
processamento, fundamentais para o arquivamento do material bibliográfico em meio digital.
2008: Elaborado projeto CT-INFRA e incluído ao projeto institucional e enviado à FINEP, porém, não foi contemplado.
Adquirido o scanner específico para digitalização de obras raras com recursos provenientes de projeto enviado à CAPES
(Edital Pró Equipamentos);
2009: Foi iniciado o processo de digitalização da Coleção Memória, sendo realizadas as seguintes atividades durante o ano
de 2009:
- 26 de março de 2009: entrega do equipamento (Scanner Planetário) na BC;
- Treinamento oferecido pela Scansystem (empresa representante do equipamento no Brasil);
- Digitalização de 17 teses do Programa de Pós-Graduação em Letras;
- Digitalização de 30 volumes da coleção retrospectiva da Revista Letras de um total de 58 volumes.
Atualmente a Coleção Memória possui aproximadamente 10.900 teses e dissertações que foram produzidas pelos
Programas de Pós-Graduação da UFPR, destas obras, 4.783 já possuem seu arquivo disponível na Biblioteca Digital da
UFPR, restando aproximadamente 6.117 teses e dissertações que terão que passar por processo de digitalização para a sua
inclusão na Biblioteca Digital.

Médio

Alto

a

Fonte: Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

15

Adaptar a estrutura e o funcionamento
das bibliotecas para atender 100% dos
alunos com necessidades especiais.

2008: No período de 2008 foram identificadas algumas melhorias que podem ser executadas para a adequação do acervo
aos portadores de necessidades especiais, porém, estas adequações ainda não foram executadas, porque necessitam
de projeto específico para detalhamento do volume de recursos humanos, materiais e financeiros essenciais para a sua
execução.
Construção de banheiro para portadores de necessidades especiais na Biblioteca de Ciências Agrárias.
O elevador na BC foi instalado, porém, ainda não entrou em funcionamento porque necessita de alguns ajustes que deverão
ser providenciados pela PCU.
Instalação do elevador de acesso na Biblioteca de Ciência e Tecnologia.
Instalação de elevador de acesso na Biblioteca de Ciências Humanas e Educação.
2009: Elaborado projeto de captação de recursos que foi submetido ao CNPQ/SECIS/MCT/Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa 064/2009 (Acessibilidade e produção científica para deficientes visuais).

a

Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2008/ 2009, Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

16

Construção de biblioteca para atender
local de acervo (livros e periódicos),
salas de estudo em grupo e estudo
individual, administração e atendimento.

2007: Inclusão no projeto Reuni, da construção de Biblioteca Multidisciplinar (campal) que venha a substituir e unificar 6 das
bibliotecas atuais do SIBI.
2008: a Comissão do Reuni, constituída basicamente por Diretores de Setores de Ensino, optou por apoiar, com parte do
recurso destinado à Biblioteca Campal, reformas nas bibliotecas atuais que delas necessitam, e decidiu pela não construção
da Biblioteca Campal.

a

ENSINO

Fonte: Relatório Anual de Atividades do SIBI 2007/ 2008.

17

Aprovar o Plano Pedagógico
Institucional.

A partir das reuniões de revisão do PDI foi acertado entre as Pró-reitorias-fim (PROGRAD, PRPPG e PROEC) iniciar discussão
sobre um PPI com o princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

18

Criar condições para que 100% dos
A COPEG e a COPEP/PROGRAD oportunizam o apoio técnico-pedagógico através de orientações e revisões, participando
Cursos estejam integrados ao Plano
de reuniões em Colegiados de cursos ou com seus Coordenadores. Indicadores: nº de PPCs reformulados ou ajustados. Em
Pedagógico Institucional reavaliando os 2009 foram orientados e aprovados 19 PPCs com reformulações de currículo e 20 PPCs com ajustes curriculares.
respectivos PCCs.
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Médio

Alto

Criar e implantar o Projeto Pedagógico
dos novos Cursos de Graduação.

As demandas para novos cursos são constantes Indicador: nº de PPCs de novos cursos. Em 2009,dois PCCs de novos
cursos com orientações para implantação de currículo.

a

20

Ampliar em 20% os Cursos noturnos e
consolidar os já existentes.

Como política do Projeto REUNI/UFPR, o ensino noturno vem expandindo-se, como forma de democratização do acesso.
Indicador: nº de ofertas de cursos noturnos. Em 2009, 19 novas ofertas noturnas, sendo 10 em Curitiba, 3 em Palotina e 6
no Litoral.

a

21

Identificar o potencial dos recursos
estruturais e de pessoal para criação de
novos cursos Técnico-Profissionalizantes
e de Graduação.

22

Identificar o potencial para expansão
em opções de Pós-Graduação stricto
sensu e orientar continuamente as
unidades acadêmicas interessadas na
proposta de novos PPGs.

A CPG/PRPPG disponibiliza apoio através de orientações aos interessados na criação de novos Programas stricto sensu,
sobre a elaboração de projeto de curso novo nos moldes do APCN/CAPES. Em conjunto com o Coordenadoria de Pesquisa/
PRPPG, visitou Setores da UFPR que tiveram projetos recusados na CAPES, a fim de esclarecer e contribuir para a melhora
do projeto ou elaboração de projeto caso ainda não tenha sido submetido. A CPG/PRPPG enviou oficio aos Setores
orientando discussão sobre novos projetos de cursos no âmbito dos Conselhos Setoriais e se disponibilizando a participar
de tais discussões com esclarecimentos in loco. A PRPPG convidou docentes com notório saber sobre Programas de Pósgraduação ou mesmo o coordenador de área na CAPES para visita à UFPR para auxiliar na elaboração de pelo menos dois
projetos de cursos novos em 2009. Para 2010 a PRPPG já identificou ao menos sete novos projetos de cursos novos a serem
enviados a CAPES.

a

ENSINO

19

23

Atender em 100% as demandas de criação O atendimento a novas demandas é processo permanente. Indicador: nº de demandas. Em análise, durante 2009, 05
de novos Cursos em todos os níveis.
demandas de cursos novos

24

Expandir em 10% os Cursos TécnicoProfissionalizantes de Graduação e PG
lato sensu nas modalidades presencial,
à distância e noturno.

a

Dentro das metas do Projeto REUNI/UFPR há previsão de expansão de vagas e cursos.
Indicador: nº de vagas.
Em 2009 foram criadas 840 vagas em cursos de graduação e profissionalizantes, presenciais (290) e a distância (550),
represnetando cerca de 15%. Quanto ao PG lato sensu nas modalidades presencial e à distância, houve certa redução
de oferta a partir da publicação de acórdãos em final de 2008. A UFPR adotou novos procedimentos para a oferta no
início de 2009 e buscou melhorias no entendimento da nova sistemática. Espera-se que com o aperfeiçoamento destes
procedimentos, visando racionalidade e celeridade administrativa, possa a Instituição retomar uma oferta crescente destes
cursos. Existe boa aproximação com a CIPEAD para a oferta de cursos na modalidade a distância, em especial para a UAB.

25

Criar 10 cursos de educação continuada.

26

Apoiar os cursos de educação
continuada propostos pelas unidades
de ensino.

A COPEFOR está desenvolvendo um Centro de Apoio ao Professor da UFPR, na qual incluem-se cursos variados.

27

Avaliar 100% dos Cursos na
Modalidade de Educação à Distância.

Há um “Sistema de Avaliação” para acompanhamento pedagógico dos programas que serão desenvolvidos: UAB, SEED/
MEC, CIPEAD e coordenadores do Curso. Em 2009: avaliação do projeto-piloto, reestruturação e aplicação de instrumento
em todos os cursos de Graduação e Educação Profissional: presenciais e a distância.

28

Dar condições de funcionamento
para 100% dos Cursos Educação a
Distância.

Foi aprovado o Projeto Político-pedagógico dos Cursos.

a

a
a
a
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ENSINO

29

Criar um programa para orientação e
padronização de atividades ou projetos
acadêmicos por EAD, estabelecendo
indicadores de qualidade e de
produtividade gerais para 100% dos
cursos.

Capacitação da equipe (coordenadores, professores, tutores) em reuniões, treinamentos específicos e cursos CIPEAD. Gestão
financeira pelo coordenador do Curso e CIPEAD. Recursos tecnológicos viabilizados pela CIPEAD e pólo.

Médio

Alto

a

30

Atualizar as resoluções vigentes sobre
cursos por EAD na UFPR, envolvendo
desde cursos técnicos até de PG.

31

Criar disciplinas interinstitucionais nas
modalidades G e PG.

Em 2009 a COPEFOR assumiu a responsabilidade de desencadear o Programa PARFOR-CAPES-MEC. Em 2009 tivemos o
primeiro PPG Interinsitucional criado na UFPR, junto com mais nove instituições. O PPG em Bioenergia inicia suas atividades
em 2010.

a

32

Criar disciplinas em ambientes virtuais.

Cerca de 500 docentes e 1500 discentes da UFPR capacitados ao uso do Moodle, e cerca de 200 disciplinas em
andamento no ambiente; inserção do Moodle como ferramenta alternativa para cursos de educação continuada dos
servidores da UFPR, por projeto em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - capacitação de todos os instrutores
e colaboradores associados à Pró-Reitoria, para multiplicação do conhecimento. O projeto é realizado conta com uma
equipe de 6 alunos de graduação, 1 aluna de pós-graduação e 3 docentes de Gestão da Informação.

a

33

Avaliar as causas de evasão escolar,
discutir e programar ações para redução
desta evasão em cerca de 50%.

A evasão nos PPGs já é baixa, no entanto o problema é discutido no nível de colegiado nos próprios PPGs, sendo que
alguns discutem em semanas internas de planejamento.

a

34

Participação de 100% dos cursos na
Feira de Cursos e Profissões.

Em 2008 e 2009 todos os Cursos participaram. Em 2009, apesar do vírus Gripe A, entre 39 a 47 mil pessoas presentes,
10% a mais que em 2007.

a

35

Ampliar em 10% os programas de
apoio aos alunos com vulnerabilidade
sócio-econômica.

Categoria e ampliação de bolsas 2007-2009 para estudantes com fragilidade sócio-econômica:
Permanência 272%; Moradia 54 (não havia); Instrutor 60 (não havia); Mobilidade 47 (não havia).
Benefícios: Refeição 570 (não havia); Moradia CEU 100 (não havia).
Ampliação total 2007-2009: 1726 (360%).

a

36

Oferecer condições estruturais e
promover a ocupação de 100% das
vagas ociosas da UFPR.

Processo de ocupação de vagas ociosas suspenso em 2009 para reestruturação. Foi composta comissão para discusão das
novas normas aprovadas pela Resolução 99/09-CEPE em 23/12/2009. Início dos trabalhos para implementação das novas
regras com ocupação das vagas ociosas 2009/2010.

a

37

Criar um programa de ambientação
dos alunos da UFPR.

38

Aumentar em 10% o número de bolsas
destinadas aos Programas de Apoio a
Atividades Acadêmicas.

Aumento de 56% no número de bolsas de Extensão para alunos ingressos pelo sistema de cotas, ampliando seu acesso a
Atividades Formativas Complementares como Programas/Projetos de Extensão. Ainda, acréscimo de 18% no número de
bolsas Extensão com Programa Reuni.

a

39

Estimular a manutenção e ampliação
do Programa PET na UFPR.

UFPR vem participando em editais de novos grupos. Encontram-se implantados e ativos 17 Grupos, ampliação (2) em
relação a 2008 e 2007.
Bolsistas: 175 alunos;
professores-tutores: 17.

a

Avaliação do PDI 2007-2011 em dezembro de 2009

Meta PDI 2007-2011

10

Indicadores de Atendimento, Comentários Preliminares PROPLAN

Avaliação do grau
de alcance da meta
Baixo

40

Atender em 100% os estudantes
portadores de necessidades especiais.

Obras de acessibilidade realizadas em 2009: elevadores DCE. Relatório com levantamento das condições de acessibilidade
de quatro campi. Em andamento: Palotina, elevadores D.Pedro I, sinalização Politécnico e Botânico. Licitações efetuadas:
elevadores BL e D.Pedro II.
2007: Construção da rampa de entrada, instalação de elevador interno (plataforma para deficientes) e solicitação de
elaboração de processo licitatório para construção de banheiro na Biblioteca AG. Processo licitatório para aquisição de
elevador de acesso a todos os espaços internos da BC. Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a todos os
espaços internos da Biblioteca CT;
2008: No período de 2008 foram identificadas algumas melhorias que podem ser executadas para a adequação do acervo
aos portadores de necessidades especiais, porém, estas adequações ainda não foram executadas, porque necessitam
de projeto específico para detalhamento do volume de recursos humanos, materiais e financeiros essenciais para a sua
execução. Construção de banheiro para portadores de necessidades especiais na Biblioteca de Ciências Agrárias. O
elevador na BC foi instalado, porém, ainda não entrou em funcionamento porque necessita de alguns ajustes, que deverão
ser providenciados pela PCU. Instalação do elevador de acesso na Biblioteca de Ciências Humanas e Educação.
2009: Elaborado projeto para a captação de recursos que foi submetido ao CNPQ/SECIS/MCT/Fundações Estaduais de
Amparo a Pesquisa 064/2009 (Acessibilidade e produção científica para deficientes visuais).

Médio

Alto

a

Fonte: Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

Realizar cursos de capacitação
para servidores docentes e técnicoadministrativos no atendimento de
pessoas portadoras de necessidades
especiais.

42

Criar atividades de integração estudantil
(culturais, científicas, esportivas, etc).

43

Capacitar o corpo docente para novas
tecnologias.

44

Disponibilizar recursos multimídia em
100% das salas de aula.

Instalações em andamento. Há necessidade de ampliar fazendo um levantamento mais amplo das salas de aula

45

Estimular a absorção de doutores pelos
PPGs, aumentando em até 10% o
número de orientadores nos PPGs já
existentes.

Desde 2007 a PRPPG tem estimulado os programas a participarem de editais institucionais, como PRODOC/CAPES e
Professores-visitantes. No entanto nenhuma ação está sendo realizada para absorção de doutores já contratados pela UFPR,
os quais ainda não fazem parte de algum PPG.

Estabelecer e implementar uma política
de avaliação permanente da formação
propiciada pelos cursos de Graduação,
reformulando seus projetos
pedagógicos sempre que necessário.

Em 2009 a COPAIE realizou as seguintes atividades para a implementação de uma política de avaliação permanente na
UFPR:
divulgação e sensibilização da comunidade acadêmica para a avaliação dos cursos de graduação e educação profissional;
aplicação em 26 cursos de graduação e educação profissional ( presencial) do instrumento-piloto de avaliação, avaliação
do projeto-piloto;
recredenciamento da UFPR diante do INEP/MEC;
inserção dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e educação profissional no sistema e-MEC para
reconhecimento, renovação de reconhecimento;
Seminário com os coordenadores de curso sobre Avaliação Institucional;
acompanhamento e assessoramento às coordenações de curso de Graduação e Educação Profissional sobre o processo de
inscrições e realização da prova do ENADE .

ENSINO

41

46

Capacitação de 178 pessoas (entre comunidade universitária e professores da rede pública) nas áreas das Necessidades
Especiais no 1º semestre de 2009.Capacitação de aproximadamente 280 pessoas (entre comunidade universitária e
professores da rede pública) nas áreas das Necessidades Especiais no 2º semestre de 2009.
Cursos de acessibilidade em bibliotecas promovidos ao pessoal do SIBI EM parceria com o NAPNE nos anos de 2007 e
2009.

a
a

a
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Alto

Já existe, a partir do Sistema Trienal de Avaliação da CAPES, a avaliação de acompanhamento de todos os Programas de
Pós-graduação do Sistema Nacional. Tal sistemática de acompanhamento anual permite verificar a evolução dos indicadores
utilizados na avaliação dos Programas e incutir na UFPR uma cultura de avaliação com propostas de correções e melhorias
que podem ser efetuadas pelas coordenações dos Programas.

Manter as revistas de divulgação do
conhecimento científico gerado na
UFPR, garantindo recursos de apoio a
publicação.

Revistas editadas (Editora + on-line/SER): 2007 (6 + 33); 2008 (12 + 22);
2009 (8 + 22). Revista de Economia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Educar em Revista, RA’EGA, Revista Letras,
História: Questões e Debates, Educar em Revista e Extensão em Foco. Houve aumento na captação de recursos para a
publicação das revistas em 2009. Um trabalho junto à Imprensa da UFPR, inclusive com a compra de maquinário com
recursos REUNI destinados à Pós-graduação, garantirá em 2010 a impressão de todas as Revistas publicadas na UFPR. Além
disso, há estímulo por parte da PRPPG para que as Revistas captem recursos nas agências de fomento, sendo que em certos
casos há certa dificuldade de utilização dos recursos por conta do engessamento do processo de compras com recursos
públicos.

Manter continuamente o Serviço
Eletrônico de Revistas (SER), como uma
forma de propiciar visibilidade dos
periódicos da UFPR.

Periódicos on-line via SER/PRPPG:
em 2007: 33; em 2008, 22; em 2009: 22.
Em 2009, relatada dificuldade gerencial por ausência de pessoal técnico.

a

Aprimorar o papel da Editora da UFPR
como canal efetivo para a divulgação do
conhecimento produzido na Instituição.

Em 2007, 101 autores UFPR; tiragem total 102310.
Em 2008, 26 autores UFPR; tiragem total 39400.
Em 2009, 16 autores, tiragem total 23351.

a

51

Captar recursos para a produção de
relatórios técnicos, livros e afins.

Revistas captação de R$49.452,00
Livros captação de R$ 151.567,43
Feiras captação de R$ 67.000,00

a

52

Criar uma unidade que identifique
e divulgue as possibilidades para a
captação de recursos e ofereça apoio
logístico para participação em editais,
não apenas públicos, mas também com
organismos nacionais e internacionais.

53

Implantar um sistema integrado de
informações da Pós-Graduação.

O primeiro passo foi dado em 2009 pela PRPPG a partir da elaboração de sistema baseado nos relatórios COLETA/CAPES.
Espera-se aperfeiçoar o sistema nos próximos anos.

54

Renovar e modernizar 20% dos
laboratórios de ensino.

Em 2009 a COPAIE implementou a avaliação de cursos de graduação e educação profissional nos campi avançados,desenvolvendo
um projeto piloto e aplicando formulário para docentes e discentes, nos cursos que se dispuseram a realizar a avaliação. Licitações e
obras em andamento.

a

55

Ampliar e modernizar a infraestrutura
de apoio ao Ensino em 10%.

Obras novas, reformas e manutenções em ritmo acelerado. Há aproximadamente 85 intervenções em andamento no ano de
2010

a

56

Captar recursos para ampliar, reformar
e manter a infraestrutura relacionada
ao Ensino.

Em parceria com a PROPLAN os recursos necessários tem sido conseguidos. Há esforços e resultados positivos neste sentido

57

Ampliar e modernizar os equipamentos
de laboratórios de ensino.

Em andamento os processos de aquisição Há necessidade de ampliar fazendo um levantamento mais amplo dos
laboratórios de ensino.

48

49

ENSINO

Médio

Estimular as práticas de auto-avaliação
interna dos PPGs como forma de
contribuir com a construção de políticas
que visem o aperfeiçoamento do
Sistema de Pós-Graduação da UFPR.

47

50

a

a

a

a
a
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58

Consolidar e ampliar em até 40% o
número de grupos de pesquisa.

Incremento número de Grupos 2007-2009: 10,6%. Não há dados sobre grau de consolidação segundo classificação CNPq.

59

Aumentar o número de bolsas de
mestrado via Fundação Araucária,
CAPES e CNPq em 10%.

Em 2007, Mestrado: 392 CAPES + 164 CNPq + 43 outras; Doutorado: 196 CAPES + 124 CNPq + 23 outras. Em 2008,
Mestrado: 123 CAPES + 153 CNPq + 39 outras; Doutorado: 186 CAPES + 118 CNPq + 65 REUNI + 19 outras.
Em 2009: Mestrado: 441 CAPES + 170 CNPq + 207 REUNI + 49 outras;
Doutorado: 221 CAPES + 121 CNPq + 117 REUNI + 35 outras.
TOTAIS 2007; 2008; 2009 (M+D): 599+343; 315+388; 867+494.

Aumentar em até 12% o volume de
recursos em nível federal e em até 40%
em nível estadual.

Atendendo à política de incentivo à colocação de propostas nas agências de fomento, a PRPPG tem buscado divulgar as
oportunidades de editais abertos para o financiamento de atividades de pesquisa e inovação. Por exemplo, a UFPR teve
aprovada proposta no CT-INFRA no valor de R$ 9,5 milhões em 2009, o maior valor da história para a Universidade.
A UFPR e seus pesquisadores podem e devem ampliar suas demandas junto às agências de fomento estaduais, nacionais e
estrangeiras.

61

Ampliar em 50% o número de
artigos indexados produzidos pelos
pesquisadores da UFPR.

As ações da PRPPG visam a fortalecer os Programas de apoio à participação em eventos no exterior e ampliar os laços
de intercâmbio e cooperação no Brasil e no exterior. Estes mecanismos integram uma política maior de incentivo à
disseminação do conhecimento gerado na Universidade e sua transferência para a Sociedade.

a

62

Ampliar o espaço de divulgação da
pesquisa no site da UFPR.

A ACS intensificou a cobertura de C&T, tanto para mídia impressa como para o Portal. Mas há muito a fazer na obtenção de
informações organizadas, em parceria com a PRPPG.

a

63

Aumentar em 10% o espaço físico
destinado à realização da pesquisa
científica.

Os esforços de ampliação têm ocorrido especialmente por meio dos recursos CT-INFRA. Em 2009 a UFPR teve aprovada
proposta CT-INFRA de R$ 9,5 milhões, o maior valor da história para a Universidade. Outras fontes de recursos, como
o REUNI, têm colaborado no apoio à realização de obras para Pesquisa e Pós-graduação. Alguns pesquisadores obtêm
recursos em Fundos Setoriais e diretamente com empresas privadas e estatais.

a

Criar um programa de manutenção
para equipamentos de médio e grande
porte que sejam preferencialmente
multiusuários.

Criado em 2007. Disponibilidade R$ 100 mil utilizada integralmente em 2008 e 2009.

65

Identificar as condições para a criação
de uma agência de inovação na UFPR.

AGITEC criada pela Resolução COPLAD 16/08. Reúne três coordenadorias em substituição a três órgãos: NPI, NEMPS e
Portal de Relacionamento.

66

Aumentar em 10% o número de
licenciamentos.

67

Disseminar semestralmente as
informações sobre propriedade
intelectual junto à comunidade da UFPR.

Criadas disciplinas sobre Propriedade Intelectual/Industrial criadas no DCGI/SA. Palestra ABIN abril/2009.

68

Aumentar em até 10% o número de
registro das patentes da UFPR.

Em 2008, 49 requerimentos; em 2009, 78.

69

Estabelecer programas de divulgação
Em 2009, reunião Johnson & Johnson com FUNPAR e pesquisadores UFPR; elaborado catálogo Biotecnologia Aplicada ao
anual sobre as inovações na UFPR
Setor Agrícola e Florestal, incentivo a parcerias com setor produtivo; realizado 2º Evento de Iniciação em Desenvolvimento
para as comunidades interna e externa. Tecnológico e Inovação.

a

70

Promover uma feira de inovação
tecnológica e de patentes.

a

60

PESQUISA

Médio

64

Alto

a
a

a

a

Em 2008 e 2009, realizados os 1º e 2º Eventos de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

a

a
a
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Estão sendo realizados esforços de coordenação de ações pela PRPPG e Reitoria, para parcerias com empresas como Petrobrás,
Itaipu Binacional, Copel e Vale. No Paraná, ações conjuntas com a Federação das Indústrias tem sido ampliadas.É necessário, no
entanto, dar mais celeridade aos trâmites burocráticos para a celebração dos convênios e acordos com entidades e empresas.

a

Ampliar em 50% as parcerias entre
a Universidade e os movimentos
organizados da Sociedade Civil.

Realizam-se esforços de busca de parcerias em ações coordenadas pela PRPPG e Reitoria. A UFPR busca estar representada
em diversas entidades e nos movimentos organizados de interesse para o desenvolvimento regional e nacional. UFPR participa
também do Projeto de Editoras Universitárias da Região Sul para a edição conjunta das ”Melhores pesquisas da Região Sul”.

a

Ampliar em 50% as parcerias entre
Universidade e Setor Produtivo.

Realizam-se ações de PRPPG e Reitoria em prol de parcerias com as empresas paranaenses, com estreito relacionamento com as
entidades organizadas como FIEP e ACP. No entanto, é preciso dar mais celeridade aos trâmites burocráticos para a celebração
dos convênios e acordos com entidades e empresas. Editora UFPR apresentou projetos de captação de recursos para obras
Coleção Ciência & Império - 8 volumes; Tradução e edição de Livro: Anatomia da Melancolia; VIII Feira do Livro Universitário de
Curitiba; Locação de estande e permanência de funcionários, durante 10 dias na 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

a

74

Aumentar em 10% o número de
empresas incubadas.

A partir da estruturação da Agência de Inovação em 2009, a Coordenação de Incubação de Empresas de Base Tecnológica
(substituindo o antigo NEMPS) retomou o trabalho de atrair empreendedores para colocarem suas propostas de empresas
em incubação. Nesse ano iniciaram-se processos de quatro novas empresas.

a

75

Aumentar em 10% as parcerias com as
Secretarias Municipais do Paraná.

Parcerias firmadas com SEED e SETI-PR. Em conseqüência, aumento relatado nas parcerias com Secretarias Municipais e Estaduais.

a

77

Oferecer serviços e produtos de qualidade Em 2009, aumento de 28% no número de bolsas de extensão (REUNI) e de 56% naquelas para alunos ingressos pelo
que possam atender a expectativa dos
sistema de cotas. O ingresso de mais nove servidores na PROEC possibilitou a melhoria no assessoramento aos executores
usuários quanto as suas necessidades de
de ação de extensão e de cutlura. As informações no site da PROEC foram ampliadas.
extensão.

a

78

Fortalecer os Comitês Setoriais de
Extensão.

Em 2008, PROEC reuniu-se com Diretores sensibilizando-os para apoio político e logístico aos Comitês.
Em 2009 realizadas seis reuniões setoriais; realizado um encontro com membros dos Comitês e coordenadores de
programas e projetos;

a

79

Formar um banco de avaliadores ad
hoc para trabalhar junto com o CAEX.

Em 2008 deu-se início ao cadastro de avaliadores, no entanto com a possibilidade de revisão da Resolução 70/08 CEPE em
2009, pensou-se em aguardar o debate na comunidade universitária.

80

Ampliar em 20% a captação de
recursos para extensão e cultura.

Aumentaram os recursos do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, assim como a demanda de propostas ao PROEXT por
coordenadores de Programas e Projetos de Extensão, da Lei Rouanet no âmbito da Cultura e da parceria com o FNDE para
execução do programa Escola que Protege – SECAD/MEC.

81

Estruturar e editar uma Revista de
Extensão na UFPR

A revista foi editada com o nome de: Extensão em foco em 20072008. Está sendo editada semestralmente desde então, por
área temática da Extensão.

82

Estruturar e editar uma Revista de
Cultura na UFPR.

Projeto em desenvolvimento para uma versão on-line

83

Criar e manter um programa mensal na
TV UFPR e outro semanal na Rádio UFPR.

84

Realizar um Encontro de Extensão e
Cultura anualmente.

72

PESQUISA

Alto

Avaliar a eficiência dos acordos e
promover melhorias no relacionamento
Universidade-Empresa.

71

EXTENSÃO E CULTURA

Médio

73

Em 2009, o 8º Encontro de Extensão e Cultura dentro da Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão foi realizado pela
Pró-reitoria de Extensão e Cultura com a participação de todos os Programas e Projetos de Extensão através da apresentação
de Pôsteres e algumas Oficinas, apresentações orais e mesas redondas. Houve a participação dos Grupos Artísticos como o
Curso de Dança Moderna, a Téssera, o MPB , a Orquestra Filarmônica e a companhia de teatro palavrAção.

a
a
a
a

a
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Baixo
85

Manter o Festival de Inverno de
Antonina.

86

Reeditar o Festival da Canção na UFPR.

87

Médio

Alto

Realizada a 19ª edição, com apresentações artísticas, oficinas, exposições, praça de recreação e lazer, envolvendo um
público de 40.000 pessoas.

a

Integrar os diferentes campi da UFPR
nas atividades de Extensão e Cultura.

O “Projeto Arte nos Campi” foi uma ação realizada pela PROEC em 2009 na tentativa de integrar os diversos campi do
Curitiba por meio de apresentações artística dos Grupos Artísticos da PROEC.

a

88

Ampliar em 20% os serviços virtuais
oferecidos pela PROEC.

No momento, está se debatendo a estrutura e possíveis requisitos para desenvolvimento integrado de sistemas para a
PROEC e integração da PROEC com demais Unidades da UFPR.

89

anter agenda permanente de
divulgação interna e externa via ACS.

A divulgação das ações de extensão e cultura acontecem frequentemente por meio da ACS.

90

Reformar o Teatro da Reitoria.

Já aprovado pela Secretaria de Patrimônio Histórico o projeto de reforma. Encontra-se na PCU para andamento do processo
licitatório, porém alguns procedimentos já foram realizados.

91

Apoiar com material e espaço físico os
Programas e Projetos de extensão.

Os Programas e Projetos de Extensão executados pela PROEC têm atendidas suas necessidades em material e espaço físico.

a

92

Executar a obra de restauro do MAE.

Obra totalmente concluída, inaugurada e entregue à comunidade.

93

Criar a sala de Exposição do MAE no
Prédio Histórico da UFPR.

Obra concluída

a
a

94

Criar uma sala para ação educativa do A ação educativa se mantém por meio da execução de projetos de extensão no espaço do Museu.
MUSA.

a

95

Adequar as instalações dos grupos
artísticos da UFPR.

Instalações adequadas.

a

96

Aumentar em 10% o número de
incubadoras de produtos e de serviços
cooperativos oriundos dos movimentos
sociais sediados pela UFPR.

O Programa de Incubadoras está em fase de reestruturação, com descentralização de atividades junto às comunidades
cooperadas.

97

Promover feiras de produtos das
incubadoras, com periodicidade semestral.

Vide resposta acima (item 96)

98

Promover semana de prestação de serviços
cooperados, com periodicidade anual.

Vide resposta acima (item 96)

99

Aumentar em 20% o número de
parcerias com diversos segmentos da
Sociedade.

Parceria com Fundação Araucária – Programa de Ação Afirmativa para Inclusão Social – Bolsa para Pesquisa e Extensão;
com Secretaria Municipal de Saúde/Curitiba – projetos do Setor de Ciências da Saúde e de Ciências Agrárias; com
Ministério da Defesa – Projeto Rondon. Parceria com Secretaria de Educação do Estado SEED e SETI (PDE) – Termos de
Convênio com ONGs ACNAP e Em Ação – Parceria com FIEP/CPCE.; parcerias com FNDE e PAIR.

Consolidar e aplicar os mecanismos de
avaliação do impacto das atividades
da UFPR na sociedade.

Foram realizados debates nas reuniões do Comitê Assessor de Extensão, mas ainda há necessidade de se estudar
metodologias apropriadas para a análise desses impactos, principalmente na formação acadêmica dos alunos, como
também nos grupos parceiros das ações de extensão.

100

a
a
a

a

a
a
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Indicadores de Atendimento, Comentários Preliminares PROPLAN

Avaliação do grau
de alcance da meta

GESTÃO INSTITUCIONAL

Baixo
101

Desenvolver sistemas de informação
gerencial, numa base de dados única.

Base única de dados não há. Informações importantes para o gerenciamento acadêmico, físico e de pessoal estão
fragmentadas em bases variadas.

102

Consolidar o Programa de
Planejamento Institucional.

Trabalho significativo realizado em 2009/2º envolvendo diretamente todas as Pró-Reitorias e outras Unidades vinculadas à
Administração Central. Produto apresentado na Sessão Solene COUN 14/12/09 e sendo preparado para implantação em
2010.

103

Implantar e consolidar o Programa e os Comissão Própria de Avaliação desenvolveu atividades até 2008 e passou por período de inatividade em 2009, sendo
Processos de Avaliação Institucional.
retomada em novembro. Iniciativas de avaliação extra-CPA implantadas: Cursos de Graduação (PROGRAD), Funcionamento
FDA (PROPLAN).

104

Implantar e consolidar mecanismos
de acompanhamento e avaliação dos
campi avançados.

105

Ampliar a política de divulgação
institucional voltada ao fortalecimento
da UFPR mediante as comunidades
regional, nacional e internacional.

106

Implantar e consolidar a reestruturação
organizacional e a gestão por
processos na UFPR.

107

Fortalecer a relação com a FUNPAR como
meio de apoio às atividades da UFPR.

108

Capacitar e/ou qualificar 40% dos
Em 2009, Cursos, servidores: Tecnólogo em Gestão Pública, 450; Técnico em Vigilância em Saúde, 12; em Segurança
servidores de acordo com as demandas no Trabalho, 12; em Radiologia: 14; Especialização em Gestão Pública, 45; em Serviço Social, 15. Em 36 Cursos de
institucionais.
Capacitação e Qualificação: 1156 servidores. Considerado o triênio 2007-2009, mesmo com possível dupla contagem de
servidores e ignorando-se distinção T-As ou docentes, provavelmente a meta foi alcançada.
Programa de Capacitação Continuada do SIBI – 2007/2008/2009
Seminário de Integração Profissional – 2008
Consolidar e fortalecer as atividades da CIS.

110

Ser referência na área de saúde, bemestar e segurança no trabalho.

111

Estabelecer o programa de preparação
para aposentadorias.

112

Criar e implantar o sistema de creche
para atender aos servidores.

113

Reformar os gabinetes dos professores.

114

Modernizar o local de trabalho dos
servidores.

Relatório levantamento das condições de acessibilidade em quatro campi; início dos estudos do Sistema de Mobilidade (vias,
calçadas e ciclovias) em dois campi.

Alto

a
a
a

a

Fonte: Relatório Parcial de Atividades UFPR 2009.

109

Médio

a
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Indicadores de Atendimento, Comentários Preliminares PROPLAN

Avaliação do grau
de alcance da meta

RESPONSABILIDADE SOCIAL

GESTÃO INSTITUCIONAL

Baixo

Médio

Alto

115

Melhorar a iluminação e segurança
nos campi.

116

Implantar e consolidar mecanismos de
avaliação de desempenho dos servidores.

117

Readequar o quadro de servidores
da UFPR de acordo com a demanda
apontada pelo dimensionamento de
pessoal.

118

Implementar um plano de recomposição
e ampliação do quadro de servidores.

119

Criar um Programa institucional de
expansão e recuperação de espaços
físicos.

Obras de acessibilidade realizadas em 2009: biblioteca TC; elevadores DCE. Licitações efetuadas: elevadores BL e D.Pedro
II.

120

Aperfeiçoar a segurança e a sinalização
interna e externa dos campi.

Em andamento: sinalização campi Politécnico e Botânico.

121

Renovar a frota de veículos da UFPR.

Em 2009, investimento de R$ 150 mil em novos veículos recuperação de lataria, estofados e mecânica em outros. Prevista
entrega de ,mais 15 veículos para março de 2010.

a

122

Modernizar o parque gráfico da UFPR.

Em 2009, compra/comodato de máquinas gráficas (R$ 47.170,00), adequação de 800m2 de espaço físico, e readequação
do organograma de funções. Houve significativo avanço na Imprensa, com a locação de equipamentos de última geração.

a

123

Instituir o Centro de Preservação e
Memória da UFPR (prédio histórico).

Carlos Bacila (professor de Direito Penal) cria projeto de preservação do Prédio Histórico.

a

124

Realizar reuniões quinzenais na AAE
com o DCE e Centros Acadêmicos.

125

Realizar eventos culturais e esportivos
que favoreçam a integração entre os
três segmentos.

126

Festival de Cultura – 1 no primeiro
semestre.

Círculo de Diálogos (abril 2009), UFPR na Rua da Cidadania (Maio 2009).

a

127

Festival de Cultura – 1 no segundo
semestre.

Assinatura Do Pacto Global (Outubro 2009). Realizado em 19, 20 e 21 de novembro de 2009. A UFPR por meio da PRAE foi
parceira da ação, assim como o DCE. Tratou-se de iniciativa do Coletivo Soy Loco – Pontão de Cultura. Não foi uma ação
coordenada pela COC-PROEC.

a

128

Festival de Bandas – 1 no segundo
semestre.

A COC-PROEC desconhece a meta 128. Apesar de acreditar que se trata de uma meta bem estimulante, porém também
estaria comprometida pela ausência de captação de recursos.

129

Campeonatos esportivos – 3 por ano.

Em 2009, realizados Jogos de Verão em Matinhos / Setor Litoral e oS Jogos de Inverno em Palotina / Campus Palotina,
envolvendo cerca de 900 estudantes.

130

Consolidar e aperfeiçoar os
instrumentos de comunicação existentes.

a
a

a
a
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Indicadores de Atendimento, Comentários Preliminares PROPLAN

Avaliação do grau
de alcance da meta
Baixo

Alto

Estabelecer um percentual fixo de
recursos financeiros do TN para a
Assistência Estudantil, garantindo o
aumento do número de bolsas sócioeconômicas em 25%.

Categoria e número de bolsas 2009 (aumento relativo a 2007): Permanência 895 (272%), Moradia 54 (não havia), Instrutor
60 (não havia), Mobilidade (47 (não havia). Benefícios: Refeição 570 (não havia); Moradia CEU 100 (não havia). Total: 1726
(360%), inclui TN.

132

Garantir o subsídio do RU.

Custo refeição 2008: R$ 5,92. Preço estudante: R$ 1,30; técnico: R$ 1,90; docente: R$ 2,40.

133

Implantar o sistema de transporte
intercampi na UFPR.

Operacional.

134

Implantar a Unidade de Apoio
Psicossocial na AAE.

O Programa de Apoio Psicossocial, desenvolvido pela Unidade de apoio Psicossocial contou com a atuação de 5
profissionais, nas áreas de psicologia, serviço social e pedagogia, para o atendimento à comunidade discente,

135

Destinar espaço físico adequado à
realização dos eventos universitários –
Centro de Eventos da UFPR.

A partir do Plano Diretor, estudos para a definição de um espaço físicos mais adequado para o centro de eventos
pretendido.

136

Participar de todos os encontros
nacionais e regionais dos Fóruns
Nacionais de Pró-Reitores.

PROEC?, PROGRAD?, PROGEPE?, PRPPG? PROPLAN, PRA, PRAE: Participação no Encontro Regional e no encontro
Nacional do FONAPRACE – Fórum Nacional de Assuntos Comunitários e Estudantis, ambos realizados no mês de maio. Em
2009 o Pró-Reitor PRPPG assumiu a vice-presidência do Conselho Paranaense de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação
(CPPG), representação no Paraná do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP). Houve participação
em todos os encontros dos dois fóruns (estadual e nacional).

a

a

131

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Médio

137

Promover discussão em todos os Setores da
UFPR sobre o papel social da Universidade
e instrumentos de inclusão social.

138

Fomentar a criação de novos cursos
noturnos em 20%.

Do total de 5.334 vagas oferecidas pelo vestibular 2009-2010 da Universidade Federal do Paraná, 1808 o foram em cursos
exclusivamente noturnos. O número equivale a 33,9% do total de vagas. Das 91 opções de cursos de graduação da UFPR,
30 são no período da noite. Em relação a 2007, quando as vagas noturnas no vestibular da UFPR totalizavam apenas 978,
o crescimento foi de 84,9%. No mesmo período, o número de cursos noturnos dobrou —passou de 15 para 30.

Atingir um acréscimo de 25% da
participação de estudantes com
fragilidade sócio-econômica nos
programas e projetos na área de
formação desenvolvidos na Instituição.

Com o acréscimo de 272% no número de bolsas do Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção dos estudantes
de graduação e ensino profissionalizante da UFPR – PROBEM foi superada a meta dos 25% estabelecida no PDI

Promover o uso, a ocupação e o
manejo ambientalmente adequados
dos campi, em suas áreas urbanizadas,
agrícolas e de preservação.

Há necessidade de conscientização da comunidade. Cada local deverá estar apto a fazer tal trabalho. Ainda carente de
maior intervenção

Elaborar procedimentos ambientais
que orientem licitações e concessões,
visando a redução da utilização de
recursos e da geração de resíduos.

Ações realizadas em 2009 pela Divisão de Gestão Ambiental da PCU junto ao DSG. Ação continuada para o ano de 2010.

139

140

141

a
a
a
a
a

a
a
a
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Indicadores de Atendimento, Comentários Preliminares PROPLAN

Avaliação do grau
de alcance da meta
Baixo

142

Consolidar política de redução,
destinação e tratamento adequado de
resíduos potencialmente perigosos.

Ações realizadas em 2009 pela Divisão de Gestão Ambiental da PCU. Ação continuada para o ano de 2010.

143

Implantar sistema de gestão eficiente
de resíduos urbanos, encaminhando os
resíduos sólidos para reciclagem.

Sistema operacional. Em 2009: encaminhamento de resíduos recicláveis; normatização de coleta, tratamento e
armazenamento de resíduos químicos; divulgação à Comunidade Acadêmica; contratação de empresa especializada para
coleta, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde; orientação ao DSG para licitações; treinamento do
pessoal de limpeza e manutenção; realização de visitas técnicas.
Finalização do documento para debate sobre a questão dos resíduos sólidos – Caderno de Sugestões para o Plano de
Resíduos Sólidos da UFPR. Ação continuada para o ano de 2010.

Implantar programas de racionalização
/ redução do uso de energia, de água
e de demais insumos / materiais,
principalmente os não-renováveis.

Há necessidade de conscientização da comunidade. Cada unidade (Pró-Reitoria, Setores, etc) deverá estar apto a fazer tal
trabalho. Ainda carente de maior intervenção

RESPONSABILIDADE SOCIAL

144

Médio

Alto

a
a

a

145

Incentivar a produção e disseminação
Há necessidade de conscientização da comunidade. Cada unidade (Pró-Reitoria, Setores, etc) deverá partricipar do
de conhecimentos sobre o meioprocesso, pois não é ação única de uma área somente.
ambiente e desenvolvimento sustentável.

a

146

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa
e extensão nas áreas de recursos
naturais renováveis e não-renováveis que
contribuam para a utilização de forma
racional e sustentável dos mesmos.

A PRPPG tem trabalhado com entidades e pesquisadores para incentivar o desenvolvimento sustentável, com especial
atenção a ações de energias renováveis e educação para inovação e o desenvolvimento sustentável. Algumas ações como o
Call for Action do Global Fórum America Latina têm sido experimentadas no sentido de incorporar boas práticas de gestão
no âmbito da UFPR.

a

147

Desenvolver ações de melhoria da
qualidade de vida a toda a comunidade
universitária.

Em conseqüência da atuação do Grupo Qualidade de Vida, que incluiu ações pró-ciclismo, em 2009 a UFPR recebeu
da Prefeitura Municipal de Curitiba Certificação de Ambiente Saudável. O projeto também foi citado na cartilha sobre
Ambientes Saudáveis em Curitiba, editada pela Prefeitura.

148

Ampliar os convênios de atendimento
jurídico, psicológico e de saúde mental.

149

Desenvolver e consolidar a reforma
organizacional e administrativa dos
hospitais universitários.

150

Buscar apoio aos projetos desenvolvidos
pelos HUs.

151

Consolidar o Hospital do Trabalhador
como hospital de referência em
traumas e doenças ocupacionais.

152

Consolidar o Hospital Maternidade Vitor
Ferreira do Amaral como hospital de
referência no atendimento a gestantes.

153

Implantar uma unidade básica de
atendimento aos servidores e alunos.

a
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GERAL CONJUNTO DAS AÇÕES

CONJUNTO DAS AÇÕES
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(nº de ações preenchidas/ total de
ações daquele grupo)

