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ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Reitor: Prof. Zaki Akel Sobrinho
Vice-Reitor: Prof. Rogério Andrade Mulinari



Pró-Reitoria

Graduação e Educação
Profisisonal

Pró-Reitoria

Pesquisa e Pós-Graduação

Sigla

PROGRAD

Sigla

PRPPG

Cargo

Pró-Reitora

Cargo

Pró-Reitor

2012

Prof.ª Maria Amélia Sabbag Zainko

2012

Prof. Sérgio Scheer

2013

Prof.ª Maria Amélia Sabbag Zainko

2013

Prof. Sérgio Scheer (até 31-03-13) /
Prof. Edilson Sérgio Silveira (a partir
de 01-04-13)

2014

Prof.ª Maria Amélia Sabbag Zainko

2014

Prof. Edilson Sérgio Silveira

2015

Prof.ª Maria Amélia Sabbag Zainko

2015

Prof. Edilson Sérgio Silveira

2016

Prof.ª Maria Amélia Sabbag Zainko

2016

Prof. Edilson Sérgio Silveira



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ





ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Pró-Reitoria

Extensão e Cultura

Pró-Reitoria

Gestão de Pessoas

Pró-Reitoria

Administração

Pró-Reitoria

Assuntos Estudantis

Sigla

PROEC

Sigla

PROGEPE

Sigla

PRA

Sigla

PRAE

Cargo

Pró-Reitora

Cargo

Pró-Reitor (a)

Cargo

Pró-Reitor

Cargo

Pró-Reitora

2012

Prof.ª Elenice Mara Matos Novak

2012

Laryssa Martins Born

2013

Prof.ª Elenice Mara Matos Novak
(até 31-03-13) / Prof.ª Deise Cristina
de Lima Picanço (a partir de 0104-13)

2013

Laryssa Martins Born (até 31-03-13) /
Adriano do Rosário Ribeiro (a partir
de 01-04-13)

2014

Prof.ª Deise Cristina de Lima
Picanço

2014

Adriano do Rosário Ribeiro

2015

Prof.ª Deise Cristina de Lima
Picanço

2015

Adriano do Rosário Ribeiro (até 1703-15) / Laryssa Martins Born (a
partir de 18-03-15)

2016

Prof.ª Deise Cristina de Lima
Picanço

2016

Laryssa Martins Born







2012

Prof. Paulo Roberto Rocha Krüger

2012

Prof.ª Rita de Cássia Lopes

2013

Prof. Paulo Roberto Rocha Krüger
(até 31-03-13) / Álvaro Pereira de
Souza (a partir de 01-04-13)

2013

Prof.ª Rita de Cássia Lopes

2014

Álvaro Pereira de Souza

2014

Prof.ª Rita de Cássia Lopes

2015

Álvaro Pereira de Souza (até 17-0315) / Prof. Edelvino Razzolini Filho (a
partir de 18-03-15)

2015

Prof.ª Rita de Cássia Lopes

2016

Prof. Edelvino Razzolini Filho

2016

Prof.ª Rita de Cássia Lopes



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Pró-Reitoria

Planejamento, Orçamento e
Finanças

Superintendência

Superintendência de
Infraestrutura

Setor

Sigla

PROPLAN

Sigla

SUINFRA*

Sigla

Cargo

Pró-Reitora

Cargo

Superintendente

2012

Prof.ª Lúcia Regina Assumpção
Montanhini

2012

-

2013

Prof.ª Lúcia Regina Assumpção
Montanhini

2013

-

2014

Prof.ª Lúcia Regina Assumpção
Montanhini

2014

2015

Prof.ª Lúcia Regina Assumpção
Montanhini

2015

2016

Prof.ª Lúcia Regina Assumpção
Montanhini

2016

Diretor e Vice-Diretor do Setor
Setor de Ciências Agrárias
AG

Cargo

Álvaro Pereira de Souza (a
partir de 18-03-15)

Diretor
Prof. Eduardo Teixeira da Silva

Prof. João Batista Padilha Júnior

2013

Prof. Eduardo Teixeira da Silva

Prof. João Batista Padilha Júnior

2014

Prof. Eduardo Teixeira da Silva (até 10-11- Prof. João Batista Padilha Júnior (até 1014) / Prof. Amadeu Bona Filho (a partir de 11-14) / Prof. Nivaldo Eduardo Rizzi (a
11-11-14)
partir de 11-11-14)

2015

Prof. Amadeu Bona Filho

Prof. Nivaldo Eduardo Rizzi

2016

Prof. Amadeu Bona Filho

Prof. Nivaldo Eduardo Rizzi



Álvaro Pereira de Souza







Vice-Diretor

2012

-

* Unidade criada em 2015




ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ





ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor
Setor de Ciências Biológicas

Setor
Sigla

Diretor e Vice-Diretor do Setor

BL

Cargo

Diretor

Vice-Diretor

2012

Prof. Luiz Cláudio Fernandes

Prof. Fernando Marinho Mezzadri

2013

Prof. Luiz Cláudio Fernandes

Prof. Fernando Marinho Mezzadri

2014

Prof. Luiz Cláudio Fernandes

Prof. Fernando Marinho Mezzadri

2015

Prof. Luiz Cláudio Fernandes

Prof. Fernando Marinho Mezzadri

2016

Prof. Luiz Cláudio Fernandes

Prof. Fernando Marinho Mezzadri

Setor

Setor de Ciências da Saúde

Sigla

SD

Cargo




ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretora

Vice-Diretor

2012

Prof.ª Claudete Reggiani

Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato

2013

Prof.ª Claudete Reggiani

Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato

2014

Prof.ª Claudete Reggiani

Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato

2015

Prof.ª Claudete Reggiani

Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato

2016

Prof.ª Claudete Reggiani

Prof. Nelson Luis Barbosa Rebellato













ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor

Diretor e Vice-Diretor do Setor
Setor

Setor Ciências da Terra

Setor

Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes

Sigla

CT

Sigla

SCHLA*

Cargo

Diretor

Vice-Diretor

Cargo

Diretora

Vice-Diretor

2012

Prof. Donizetti Antonio Giusti

Prof. Pedro Luís Faggion

2012

Prof.ª Maria Tarcisa Silva Bega

Prof.ª Norma da Luz Ferrarini

2013

Prof. Donizetti Antonio Giusti

Prof. Pedro Luís Faggion

2013

Prof.ª Maria Tarcisa Silva Bega

Prof.ª Norma da Luz Ferrarini (até 31-07-13)

2014

Prof. Donizetti Antonio Giusti

Prof. Pedro Luís Faggion

2015

Prof. Donizetti Antonio Giusti

Prof. Pedro Luís Faggion

2016

Prof. Donizetti Antonio Giusti

Prof. Pedro Luís Faggion




ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ










2014

-

-

2015

-

-

2016

-

-

ΎůƚĞƌĂĚĂĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂƉĂƌĂ^ĞƚŽƌĚĞŝġŶĐŝĂƐ,ƵŵĂŶĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞWŽƌƚĂƌŝĂŶǑϳϭϮĚĞϮϮͬϭϬͬϭϯ͘


ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor

Diretor e Vice-Diretor do Setor
Setor

Setor de Ciências Humanas

Sigla

SCH

Setor

Setor de Ciências Jurídicas

Sigla

JD

Cargo

Diretor (a)

Vice-Diretora

Cargo

Diretor

Vice-Diretor

2012

Prof. Ricardo Marcelo Fonseca

Prof.ª Vera Karam de Chueiri

2012

-

-

2013

Prof. Ricardo Marcelo Fonseca

Prof.ª Vera Karam de Chueiri

2013

Prof.ª Maria Tarcisa Silva Bega (a partir de
26-09-13)

Prof.ª Ana Paula Vosne Martins (a partir de
14-10-13)

2014

Prof. Ricardo Marcelo Fonseca

Prof.ª Vera Karam de Chueiri

2015

Prof. Ricardo Marcelo Fonseca

Prof.ª Vera Karam de Chueiri (até 31-0715) / Prof.ª Maria Cândida Pires Vieira do
Amaral Kroetz (a partir de 30-11-15)

2016

Prof. Ricardo Marcelo Fonseca (até 19-0616) / Prof. Ricardo Marcelo Fonseca
Prof.ª Maria Cândida Pires Vieira do
(Diretor Pro-Tempore a partir de 20-06-16
Amaral Kroetz
até 31-07-16) / Prof.ª Vera Karam de
Chueiri (a partir de 01-08-16)

2014

Prof.ª Maria Tarcisa Silva Bega (até 14-09- Prof.ª Ana Paula Vosne Martins (até 13-0914) / Prof. Eduardo Salles de Oliveira Barra 14) / Prof.ª Ligia Negri (a partir de 15-09(a partir de 15-09-14)
14)

2015

Prof. Eduardo Salles de Oliveira Barra

Prof.ª Ligia Negri

2016

Prof. Eduardo Salles de Oliveira Barra

Prof.ª Ligia Negri




ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ














ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor

ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor
Setor

Setor de Ciências Sociais Aplicadas

Sigla

SA

Cargo

Diretor

Setor de Educação

Sigla

ED

Cargo

Vice-Diretor

Diretora

Vice-Diretor

2012

Prof.ª Andrea do Rocio Caldas

Prof.ª Deise Cristina de Lima Picanço

2013

Prof.ª Andrea do Rocio Caldas

Prof.ª Deise Cristina de Lima Picanço (até
31-03-13) / Prof.ª Nuria Pons Vilardell
Camas (a partir de 21-06-13)

2014

Prof.ª Andrea do Rocio Caldas

Prof.ª Nuria Pons Vilardell Camas (até 2909-14) / Prof. Marcus Levy Albino
Bencostta (a partir de 30-09-14)

2012

Prof. Vicente Pacheco

Prof. Marcelo Luiz Curado

2013

Prof. Vicente Pacheco (até 07-06-13) /
Prof.ª Ana Paula Mussi Szabo Cherubim (a
partir de 10-06-13)

Prof. Marcelo Luiz Curado (até 07-06-13) /
Prof. Ademir Clemente (a partir de 10-0613)

2014

Prof.ª Ana Paula Mussi Szabo Cherubim

Prof. Ademir Clemente

2015

Prof.ª Ana Paula Mussi Szabo Cherubim

Prof. Ademir Clemente

2015

Prof.ª Andrea do Rocio Caldas

Prof. Marcus Levy Albino Bencostta

2016

Prof.ª Ana Paula Mussi Szabo Cherubim

Prof. Ademir Clemente

2016

Prof.ª Andrea do Rocio Caldas

Prof. Marcus Levy Albino Bencostta




Setor








ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor

Diretor e Vice-Diretor do Setor

Setor

Setor de Exatas

Setor

Setor de Educação Profissional e Tecnológica

Sigla

ET

Sigla

SEPT

Cargo



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor (a)

Vice-Diretor

2012

Prof.ª Silvia Helena Soares Schwab

2013

Prof.ª Silvia Helena Soares Schwab (até 01- Prof.ª Soraya Rosana Torres Kudri (até 0102-13) / Prof. Marcos Sfair Sunye (a partir
02-13) / Prof. Alexandre Luis Trovon de
de 04-02-13)
Carvalho (a partir de 04-02-13)

Cargo

Prof.ª Soraya Rosana Torres Kudri

2014

Prof. Marcos Sfair Sunye

Prof. Alexandre Luis Trovon de Carvalho

2015

Prof. Marcos Sfair Sunye

Prof. Alexandre Luis Trovon de Carvalho

2016

Prof. Marcos Sfair Sunye

Prof. Alexandre Luis Trovon de Carvalho







Diretor

Vice-Diretor

2012

Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso

Prof. Adriano Rodrigues de Moraes

2013

Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso

Prof. Adriano Rodrigues de Moraes

2014

Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso

Prof. Adriano Rodrigues de Moraes (até
17-11-14) / Prof.ª Silvana Maria Carbonera
(a partir de 18-11-14)

2015

Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso

Prof.ª Silvana Maria Carbonera

2016

Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso

Prof.ª Silvana Maria Carbonera



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor

Diretor e Vice-Diretor do Setor
Setor

Setor de Tecnologia

Setor

Setor Litoral

Sigla

TC

Sigla

SL

Cargo
2012

Prof. Marcos Antonio Marino

Prof.ª Arislete Dantas de Aquino

Prof. Marcos Antonio Marino

Prof.ª Arislete Dantas de Aquino

2014

Prof. Marcos Antonio Marino (até 03-10-14
e a partir de 06-10-14 até 10-12-14) / Prof.
Horácio Tertuliano dos Santos Filho (a
partir de 11-12-14)

Prof.ª Arislete Dantas de Aquino (até 0310-14 e a partir de 06-10-14 até 10-12-14) /
Prof. Marcos Antonio Marino (a partir de
11-12-14)

Prof. Horácio Tertuliano dos Santos Filho

Prof. Marcos Antonio Marino (até 09-0915) / Prof.ª Regina Maria Hartog Pombo
Rodriguez (a partir de 29-09-15 ViceDiretora Pro Tempore até 13-12-15) / Prof.ª
Regina Maria Hartog Pombo Rodriguez
(Vice-Diretora a partir de 14-12-15)

2016

Prof. Horácio Tertuliano dos Santos Filho

Cargo

Vice-Diretor (a)

2013

2015



Diretor

Diretor

2012

Prof. Valdo José Cavallet

Prof.ª Vera Lúcia Israel (até 10-04-12) /
Prof. Renato Bochicchio (a partir de 15-0512)

2013

Prof. Valdo José Cavallet

Prof. Renato Bochicchio

2014

Prof. Valdo José Cavallet

Prof. Renato Bochicchio

2015

Prof. Valdo José Cavallet

Prof. Renato Bochicchio

2016

Prof. Valdo José Cavallet (até 09-03-16) / Prof. Renato Bochicchio(até 09-03-16) /
Prof. Renato Bochicchio (a partir de 10-03- Prof. Luis Eduardo Cunha Thomassim (a
16)
partir de 10-03-16)




Prof.ª Regina Maria Hartog Pombo
Rodriguez





Vice-Diretor



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Diretor e Vice-Diretor do Setor

Diretor e Vice-Diretor do Setor

Setor

Setor Palotina

Setor

Setor de Artes, Comunicação e Design

Sigla

SP

Sigla

SACOD*

Cargo
2012

Diretor
Prof. Vinícius Cunha Barcellos (até 31-1212)

Vice-Diretor

Cargo

Diretor

Vice-Diretor

Prof. Luciano dos Santos Bersot (até 31-1212)

2012

-

-

2013

Prof. Luciano dos Santos Bersot (Diretor
Pro-Tempore a partir de 01-01-13 até 0105-13) / Prof. Elisandro Pires Frigo (a partir
de 02-05-13)

Prof. Helton José Alves (a partir de 02-0513)

2014

Prof. Elisandro Pires Frigo

Prof. Helton José Alves

2015

Prof. Elisandro Pires Frigo

Prof. Helton José Alves

2016

Prof. Elisandro Pires Frigo

Prof. Helton José Alves











2013

Prof. Dalton Luiz Razera (Pro-Tempore a
partir de 01-01-13)

2014

Prof. Dalton Luiz Razera

Prof. Luiz Paulo Maia (a partir de 02-0114)

2015

Prof. Dalton Luiz Razera

Prof. Luiz Paulo Maia

2016

Prof. Dalton Luiz Razera

Prof. Luiz Paulo Maia

-

Ύ^ĞƚŽƌĐƌŝĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽ^,>ƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϯϮͲͬϭϮͲKhEĞŵϮϳͬϭϭͬϭϮĐŽŵŝŶşĐŝŽĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŵũĂŶͬϭϯ͘


ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Campus Jandaia do Sul e Campus Toledo
Toledo

Campus

Centro de Estudos do Mar / Campus Pontal do Sul

Sigla

CEM

Sigla

Jandaia*

Cargo

Diretor

Diretora

Cargo

2012

-

-

2012

Prof.ª Eunice da Costa Machado

*

2013

-

-

2013

Prof.ª Eunice da Costa Machado

2014

Prof. Roberto Pettres (Diretor Pro-Tempore
a partir de 10-01-14)

Prof. José Guilherme Bersano Filho (a partir
de 01-07-13)

-

Prof. Roberto Pettres (até 30-09-15) / Prof.
Eduardo Teixeira da Silva (Diretor ProTempore a partir de 01-10-15)

2014
-

Prof.ª Eunice da Costa Machado (até 1805-14) / Prof. Maurício de Almeida
Noernberg (a partir de 19-05-14)

Prof. José Guilherme Bersano Filho (até 1805-14) / Prof. Fabiano Bendhack (a partir
de 19-05-14)

2015

Prof. Maurício de Almeida Noernberg

Prof. Fabiano Bendhack (até 12-08-15) /
Prof. Daniel Hauer Queiroz Telles (a partir
de 14-10-15)

2016

Prof. Maurício de Almeida Noernberg

Prof. Daniel Hauer Queiroz Telles

2015

2016

ΎϮ

Prof. Eduardo Teixeira da Silva (Diretor Pro- Prof.ª Cristina de Oliveira Rodrigues
Tempore)
(Diretora Pro-Tempore)

ΎEĆŽŚĄǀŝĐĞĚŝƌĞĕĆŽ͘ΎϮƌŝĂĚŽĞŵϮϬϭϲ



Diretor (a)

ΎEĆŽŚĂǀŝĂǀŝĐĞĚŝƌĞĕĆŽŶĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽĂƚĠϬϭͲϬϳͲϭϯ͘






Vice-Diretor

ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Unidade

Gabinete

Procuradoria Federal na
UFPR

Auditoria Interna

Sigla

-

PF-UFPR

Audin

Cargo

Chefe

Procurador-Chefe (a)

Chefe

2012

2013

2014
2015
2016


Prof.ª Ana Lúcia Jansen de Dr. Marcos Augusto
Mello de Santana
Maliska

ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Luciane Mialik Wagnitz
Linczuk

Prof.ª Ana Lúcia Jansen de
Mello de Santana (até
30/04/13) / Prof. Alzir
Felippe Buffara Antunes (a
partir de 01-05-13)

Dr. Marcos Augusto
Maliska (até 31-07-13) /
Luciane Mialik Wagnitz
Dr.ª Maria Albertina Carino
Linczuk
dos Santos (a partir de
01/08/13)

Prof. Alzir Felippe Buffara
Antunes

Dr.ª Maria Albertina Carino Luciane Mialik Wagnitz
dos Santos
Linczuk

Prof. Alzir Felippe Buffara
Antunes

Dr.ª Maria Albertina Carino Luciane Mialik Wagnitz
dos Santos
Linczuk

Prof. Alzir Felippe Buffara
Antunes

Dr.ª Maria Albertina Carino Luciane Mialik Wagnitz
dos Santos
Linczuk

Unidade

Complexo Hospitalar da
UFPR*

Hospital de Clínicas

Hospital e Maternidade
Victor Ferreira do Amaral

Sigla

CHC

HC

HMVFA

Cargo

Diretor-Superintendente

Diretor (a)

Diretora

2012

-

Prof.ª Heda Maria Barska
dos Santos Amarante

2013

-

Prof.ª Heda Maria Barska
dos Santos Amarante (até
Prof.ª Solange Borba
09-06-13) / Prof. Flávio
Gildemeister
Daniel Saavedra Tomasich
(a partir de 10-06-13)

2014

-

Prof. Flávio Daniel
Saavedra Tomasich

Prof. Flávio Daniel
Prof. Flávio Daniel
Saavedra Tomasich (a
Saavedra Tomasich (até
partir de 19-01-15)
18-01-15)
Prof. Flávio Daniel
2016
Saavedra Tomasich
ΎƌŝĂĚĂĞŵϮϬϭϱƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϭϳͬϭϰͲKhEĐŽŵĂƵŶŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽ,Ğ,Ds&


2015





Prof.ª Solange Borba
Gildemeister

Prof.ª Solange Borba
Gildemeister
Prof.ª Solange Borba
Gildemeister (até 17-03-15)
-

ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ



Hospital Veterinário Palotina
HV-Palotina

Diretora

Diretor

Diretor

Sistema de Bibliotecas

Sigla
Cargo
2012

Lígia Eliana Setenareski

Ivan Roque de Barros Filho

Prof. Flávio Shigueru Jojima

2013

Lígia Eliana Setenareski

Ivan Roque de Barros Filho

Prof. Flávio Shigueru Jojima

2014

Lígia Eliana Setenareski
(até 10-09-14) / Tânia de
Barros Baggio (a partir de
19-09-14)

Ivan Roque de Barros Filho

Prof. Flávio Shigueru Jojima
(até 31-10-14) / Prof.
Anderson Luiz de Carvalho
(a partir de 03-11-14)

2015

2016


SiBi

Hospital Veterinário Curitiba
HV-Curitiba

Unidade

Tânia de Barros Baggio

Tânia de Barros Baggio
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Unidade

Interlocutor do REUNI

Cargo

Interlocutor

2012

Adriano do Rosário Ribeiro

2013

Adriano do Rosário Ribeiro
(até 31-03-13)





Ouvidor
Prof. Gilberto Fortes
Marcondes

Coordenação de
Expansão
Coordenador
-

Prof. Gilberto Fortes
Marcondes

Prof. Paulo Roberto Rocha
Krüger (a partir de 01-1013)

-

Prof. Gilberto Fortes
Marcondes (até 31-03-14)
/ Prof.ª Soraya Rosana
Torres Kudri (a partir de 0104-14)

Prof. Paulo Roberto Rocha
Krüger

2015

-

Prof.ª Soraya Rosana Torres
Kudri (até 29-04-15) / Prof. Prof. Paulo Roberto Rocha
Marcelo Curado (a partir
Krüger
de 14-08-15)

2016

-

Prof. Marcelo Curado (até
25-03-16 e a partir de 1204-16)

2014

Ivan Roque de Barros Filho
(até 02-06-15) / Prof.ª Tilde
Rodrigues Froes (a partir
Prof. Anderson Luiz de
de 03-06-15 e até 26-07-15) Carvalho
/ Prof. Rogerio Ribas Lange
(a partir de 06-10-15)
Prof. Anderson Luiz de
Carvalho (até 02-11-16) /
Prof. Rogerio Ribas Lange
Prof. Nelson Luis Mello
Fernandes (a partir de 0311-16)

Ouvidoria Geral



Prof. Paulo Roberto Rocha
Krüger
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Assessoria de Governança
e Tecnologia de
Informação

Assessoria de Relações
Internancionais

Sigla

AGTI

ARI

PI

Cargo

Assessor

Assessor

Pesquisador Institucional

Unidade

2012

2013



Prof. Edelvino Razzolini
Filho
Prof. Edelvino Razzolini
Filho

2014

Prof. Edelvino Razzolini
Filho

Pesquisador Institucional

Prof. José Carlos de
Mesquita Siqueira

Aldemir Junglos

Prof. José Carlos de
Mesquita Siqueira

Aldemir Junglos (até 08-0513) / Prof. Mario de Paula
Soares (a partir de 09-0513)

Prof. José Carlos de
Mesquita Siqueira

Prof. Mario de Paula
Soares

2015

Prof. Edelvino Razzolini
Filho (até 17-03-15) / Prof.
Egon Walter Wildauer (a
partir de 01-10-15)

Prof. José Carlos de
Mesquita Siqueira

Prof. Mario de Paula
Soares (até 01-03-15) /
Leonardo Gomes de Melo
(a partir de 02-03-15)

2016

Prof. Egon Walter Wildauer

Prof. José Carlos de
Mesquita Siqueira

Leonardo Gomes de Melo
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Unidade

Fundação de Pesquisas
Florestais

Fundação da Universidade
Federal do Paraná

Hospital do Trabalhador

Sigla

FUPEF

FUNPAR

HT

Cargo

Presidente

Diretor-Superintendente

Diretor

2012

Prof. Eduardo Teixeira da
Silva

Prof. João Carlos da
Cunha (até 25-04-12) /
Prof. Paulo Mello Garcias
(a partir de 26-04-12)

Dr. Geci Labres de Souza
Júnior

2013

Prof. Eduardo Teixeira da
Silva

Prof. Paulo Mello Garcias

Dr. Geci Labres de Souza
Júnior

2014

Prof. Eduardo Teixeira da
Silva (até 31-12-14)

Prof. Paulo Mello Garcias

Dr. Geci Labres de Souza
Júnior

2015

Prof. Eduardo Teixeira da
Silva (até 30-09-15) / Prof.
Mario de Paula Soares
Filho (a partir de 01-10-15
até 31-12-15)

Prof. Paulo Mello Garcias
(até 30-06-15) / Prof. Luiz
Rogério de Farias (a partir
de 01-07-15)

Dr. Geci Labres de Souza
Júnior

2016

Prof. Ailson Augusto Loper
(a partir de 01-01-16)

Prof. Luiz Rogério de Farias

Dr. Geci Labres de Souza
Júnior





Setor
Cargo

Durante os últimos 5 anos a gestão da UFPR desenvolveu-se de forma democrática,
eficiente, calcada na inovação e na qualidade social. Com um compromisso de priorizar as
atividades acadêmicas na graduação e na pós-graduação primou por fazer acontecer a UFPR
do Diálogo Transparente e Democrático, a UFPR da Pertinência Social, a UFPR da Inclusão e
dos Direitos Humanos, a UFPR da Cidadania.

Centro de Estudos do Mar / Campus Pontal do Paraná
Sul

Sigla



APRESENTAÇÃO

ƋƵŝƉĞZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ
CEM
Diretor (a)

Vice-Diretor

2012

Prof.ª Eunice da Costa Machado

*

2013

Prof.ª Eunice da Costa Machado

Prof. José Guilherme Bersano Filho (a
partir de 01-07-13)

2014

Prof.ª Eunice da Costa Machado
(até 18-05-14) / Prof. Maurício de
Almeida Noernberg (a partir de 1905-14)

Prof. José Guilherme Bersano Filho
(até 18-05-14) / Prof. Fabiano
Bendhack (a partir de 19-05-14)

2015

Prof. Maurício de Almeida
Noernberg

Prof. Fabiano Bendhack (até 12-0815) / Prof. Daniel Hauer Queiroz Telles
(a partir de 14-10-15)

2016

Prof. Maurício de Almeida
Noernberg

Prof. Daniel Hauer Queiroz Telles

Construímos um perfil de Universidade Republicana que teve na expansão para o
interior do Estado do Paraná, a consolidação dos ideais dos pioneiros dessa centenária
instituição que era o de ter uma Universidade de referência, para e dos paranaenses. O elevado
alcance das metas estabelecidas nas dimensões cidadã, acadêmica, humana e operacional
que a avaliação realizada coloca em destaque evidencia resultados alcançados em função
de compromissos assumidos e mais que isso demonstra que o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI 2012-2016 foi o orientador das ações levadas a cabo pela gestão.
Ao convidar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral a examinar os dados
apresentados chamamos a atenção não só para o cumprimento das metas estabelecidas
como também para o fato de termos cumprido a missão da UFPR que sempre esteve
norteada pelos preceitos do mérito e da excelência acadêmica e da qualidade na produção
e disseminação do conhecimento. Na formação de um cidadão crítico e com uma visão
consciente para um futuro melhor de toda a sociedade, um futuro com mais humanidade,
com mais igualdade e com desenvolvimento sustentável.

ΎEĆŽŚĂǀŝĂǀŝĐĞĚŝƌĞĕĆŽŶĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽĂƚĠϬϭͲϬϳͲϭϯ͘

Prof. Zaki Akel Sobrinho
Reitor da Universidade Federal do Paraná


Prof. Rogério Andrade Mulinari
Vice-Reitor da Universidade Federal do Paraná
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1. INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Paraná, com sede em Curitiba no Estado do Paraná, fundada
em 19 de dezembro de 1912 e restaurada em 1º de abril de 1946, é autarquia de regime
especial com autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, mantida pela União
Federal nos termos da Leinº1.254,de 4 de dezembro de 1950. A Universidade demonstra
sua importância e excelência através dos cursos de graduação, especialização, mestrado
e doutorado, que são norteados pelo princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa
e Extensão. A função social da universidade é valorizada justamente através desse tripé,
pois todo ensino, pesquisa e atividade de extensão deve devolver à comunidade interna
e externa, em forma de conhecimento, tecnologia e cultura, os recursos públicos que a
permitem existir enquanto Instituição Federal de Ensino Superior. A UFPR tem papel ativo
no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida dos paranaenses, por meio do
acesso à educação superior e das atividades desempenhadas pela comunidade acadêmica.
A UFPR está presente em todas as regiões do Estado, por seus Campi em Curitiba: Centro,
Agrárias, Cabral, Centro Politécnico, Jardim Botânico, Rebouças e Batel; em Matinhos, em
Pontal do Sul, Centro de Estudos do Mar, unidade acadêmica de Mirassol; Campus Palotina,
unidade acadêmica em Maripá e Campus Toledo. Além de Campi Avançados, com as Estações
Experimentais; Centro de Administração Federal em Paranaguá e os Hospitais: de Clínicas
(Curitiba); Maternidade Victor Ferreira do Amaral (Curitiba); Hospital Veterinário de Curitiba,
Hospital Veterinário de Palotina e o Hospital Associado Hospital do Trabalhador (Curitiba);
Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (Paranaguá) e Jandaia do Sul. Totalizando
314 edificações, 531.134,90 m2 de área construída e 11.275.416,00 m2 de área do terreno.
A Missão da UFPR é contribuir com o desenvolvimento sustentável, priorizando a
formação continuada do profissional cidadão, produzindo, apropriando e socializando o
conhecimento de forma articulada com os demais segmentos da Sociedade, sendo referência
no Brasil. Os princípios fundamentais são:
• Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida socialmente;
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• Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;

2. PDI 2012-2016

• Liberdade na construção e autonomia na disseminação do conhecimento.
No PDI – 2012-2016, a UFPR considera que a missão básica da Educação Superior
permanece vinculada a quatro objetivos principais:
• A produção de novos conhecimentos (função da pesquisa);
• A formação de pessoal altamente qualificado (função do Ensino);
• A integração do ensino e da pesquisa com demandas sociais, buscando comprometimento
da comunidade universitária e estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber
acadêmico ao saber dos demais segmentos da sociedade (função da Extensão);
• A função ética, que inclui a cidadania e a crítica social.
A UFPR apresenta o Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016 para conhecimento
da comunidade acadêmica e da sociedade civil.
Mais do que frios registros, as dimensões apresentadas no Relatório de Avaliação do
PDI 2012-2016 refletem a força da juventude desta instituição centenária que se renova
constantemente por meio de ações que ampliam sua participação dentro de sua região de
influência firmando sua presença como instituição promotora do desenvolvimento do Estado
do Paraná e articulada com os diversos segmentos da sociedade produzindo resultados
transformadores, bem aplicando os investimentos públicos em educação.
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O Relatório do PDI compõe-se de duas partes: Diagnóstico Institucional, contemplando
em 11 capítulos todos os tópicos determinados pelo Decreto 5.773, de 09/05/06;e
Planejamento Estratégico para o quinquênio 2012-2016.
Os elementos do Planejamento Estratégico compõem-se de: Dimensões Estratégica,
Tática e Operacional.
Na Dimensão Estratégica, foram considerados quatro macro desafios para a UFPR
desenvolver-se como Entidade:
A UFPR Cidadã, instituição pública em sintonia com as demandas e os atributos da
Sociedade em que se insere;
A UFPR Acadêmica, continuamente aprimorando seu desempenho em Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação;
A UFPR Humana, ciente de que seus servidores, discentes e colaboradores são, acima
de tudo, pessoas, com naturais anseios, virtudes e limitações; e
A UFPR Profissional, necessitando atualizar e aperfeiçoar suas práticas de gestão.
A Dimensão Tática apresenta a definição de parâmetros que traduzem o alcance das
diretrizes e transformações definidas na Dimensão Estratégica. Compõe-se de 27 Diretrizes
descritas a seguir:
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UFPR CIDADÃ:

I. Monitoramento crítico deste PDI como instrumento de participação
democrática e de fixação de princípios e valores para a UFPR

UFPR HUMANA:

II. Envolvimento da comunidade paranaense na formulação de diretrizes e
programas da UFPR

XV. Fortalecimento da atenção aos servidores docentes.
XVI. Fortalecimento da atenção aos servidores técnico-administrativos.

III. Consolidação do empreendedorismo e da inovação na Universidade

XVII. Qualificação, atualização e valorização constantes dos servidores,
otimizando a capacidade intelectual instalada na UFPR e promovendo o
compartilhamento dos patrimônios material e humano.

IV. Aumento da participação da UFPR em ações para o desenvolvimento da
CT&I no Paraná
V. Fortalecimento das interações UFPR– comunidade internacional, contando
com participação da FUNPAR

XVIII. Ampliação dos serviços de atenção à saúde de servidores e discentes
XIX. Melhoria do acesso ao acervo bibliográfico por portadores de
necessidades especiais.

VI. Consolidação do compromisso social e ambiental na UFPR

UFPR ACADÊMICA:

VII. Aprimoramento da infraestrutura para integração entre práticas
acadêmicas e serviços de saúde à comunidade.
VIII. Fortalecimento das atividades de Ensino na UFPR
IX. Fortalecimento das atividades de Pesquisa na UFPR

XX. Facilitação da circulação de pessoas, inclusive as portadoras de
necessidades especiais.
UFPR PROFISSIONAL:

XXI. Universalização do acesso à internet sem fio na UFPR.
XXII. Aprimoramento da gestão universitária

X. Fortalecimento das Atividades de Extensão na UFPR

XXIII. Aperfeiçoamento dos processos de seleção e registro acadêmicos

XI. Fortalecimento da integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão

XXIV. Aprimoramento dos mecanismos de registro e processamento de
dados funcionais e operacionais da UFPR

XII. Fortalecimento das ações artísticas e culturais na UFPR
XIII. Ampliação da infraestrutura e carteira de serviços oferecidos pelas
Bibliotecas da UFPR, com contínua elevação do nível de satisfação do
usuário.
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XIV. Consolidação do compromisso social e acadêmico da UFPR no trato
com as questões discentes.

XXV. Fortalecimento dos órgãos de apoio às atividades acadêmicas
XXVI. Melhoria das rotinas de suporte à aquisição e ao uso de equipamentos
XXVII. Promoção do inventário e aumento da funcionalidade operacional
dos prédios e equipamentos da Universidade.

A Dimensão Operacional, visa ao desempenho da ação no nível de eficiência, busca
a otimização dos recursos e a qualidade dos produtos entregues. As ações são realizadas,
com atores e procedimentos de execução, visando ao alcance das Metas e Planejamento
Estratégico a que se referem.
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A UFPR acrescentou na Dimensão Operacional de seu PDI 2012-2016 um plano de metas
para atender às demandas regionais, criando a Coordenação de Expansão de Novos Campi,
com a finalidade de analisar e atender às solicitações demandadas pelo desenvolvimento
regional do Estado do Paraná e a Assessoria de Governança da Tecnologia e da Informação
com o objetivo de levantar as demandas das diversas Unidades da UFPR em relação à
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) com vistas à elaboração e implementação
do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

3. DIMENSÕES ESTRATÉGICAS E TÁTICAS
3.1. UFPR CIDADÃ
A Gestão 2012-2016 atuou de forma republicana na construção de uma proposta
de universidade inserida no mundo e sintonizada com seu tempo, mantendo o diálogo e a
interação construtiva da UFPR com toda a sociedade paranaense, brasileira e com o mundo.
Esforço contínuo em busca da excelência acadêmica e expansão de maneira significativa
marcaram o período as metas de inclusão, seja nos cursos de graduação, seja nos de pósgraduação.
Sob o princípio de que toda universidade deve ser laica, plural e democrática, mas
também pública, universal e inclusiva, nos impusemos à missão de restabelecer as relações
com todos os níveis de governo e com os legislativos municipais, estadual e federal, nos
afastando das injunções político-partidárias. Trabalhamos para que a Universidade fosse
entendida como lócus de todos para todos. Isso foi importante para permitir que muitos
projetos em parceria com os municípios, Estado e União pudessem ser retomados e outros
novos iniciados, em especial nas áreas de gestão de pessoas, da saúde e da educação básica,
mas também em outras como meio ambiente, engenharias, biotecnologia, etc. Investimos
fortemente na relação com os parlamentos baseada em projetos que permitiram retomar a
captação e liberação de grandes volumes de recursos de investimentos e sua ampliação ano
após ano.
Ao mesmo tempo buscamos uma relação propositiva e construtiva com todos os
segmentos do setor produtivo, espaço para o qual grande parte dos nossos alunos se dirigem
ao final de suas formações e onde as vivências da realidade concreta ajudam a repensar
e rever os processos formativos e os Projetos Político Pedagógicos dos cursos. Também era
preciso dar maior significado e concretude às pesquisas realizadas por nossos pesquisadores,
afinal pesquisa boa é a que ajuda no desenvolvimento do país e traz retorno à sociedade.
Mas certamente foi com a retomada do diálogo com a sociedade civil organizada, em especial
com os movimentos sociais, que pudemos rever conceitos sem preconceitos em busca de
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um novo sentido de pertencimento na UFPR e pudemos consolidar na prática o conceito de
universidade inclusiva e socialmente referenciada. Afinal, para que a universidade possa ser
de fato um importante vetor de transformação social para um país de milhões de cidadãos é
preciso que ela faça a diferença.
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Neste sentido, em 2011, a partir da solicitação do relator do PL 8035/2010, Deputado
Federal Ângelo Vanhoni, a UFPR coordenou Fórum Estadual de Educação-PR, em especial
o Setor de Educação e a Pró-Reitoria de Graduação, com as Secretarias de Estado da
Educação- SEED e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná- SETI, Conselho
Estadual de Educação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR, Instituto
Federal do Paraná -IFPR, Universidade Federal da Integração Latino-Americana-UNILA,
APP-Sindicato e a União dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME-PR. 		
Após amplo e democrático debate realizado em todo Estado do Paraná, dividido em 10
grandes regiões, foi consolidado e entregue à Comissão Especial da Câmara dos Deputados
um relatório com todas as contribuições do estado ao PNE 2011-2020. Composto por dois
volumes e quase mil páginas, contém 1.424 propostas de emendas ao Projeto de Lei que
tramita no Congresso Nacional.
Desde 2012, a UFPR participa da constituição e coordenação do Fórum Paranaense
de Resgate da Verdade, Memória e Justiça, espaço plural e democrático de convergência
da sociedade civil organizada, movimentos sociais e instituições públicas e privadas que
se mobilizaram em torno das questões que envolvem o trabalho da Comissão Nacional da
Verdade, cuja criação foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional e sancionada
pela presidente Dilma Roussef. A Comissão da Verdade tem a incumbência de investigar
os milhares de casos de violações dos direitos humanos ocorridas em nosso país, no
período de 1946 a 1988, em especial entre 1964 e 1985 e nomear as vítimas, esclarecer
seus destinos e identificar os responsáveis, sejam eles pessoas ou instituições. A partir
deste trabalho a UFPR constituiu o Observatório de Direitos Humanos, em funcionamento
no âmbito do Setor de Ciências Jurídicas, a Comissão da Memória e da Verdade da UFPR.
Este esforço conjunto também permitiu realizar a 63ª Caravana da Anistia em Curitiba,
a primeira Audiência Pública da Comissão Nacional da Verdade no Paraná e a idealização
do Museu de Percurso do Paraná que marcam diversos espaços de resistência e repressão

daquele período, incluindo o projeto do Memorial da Resistência. Além disso,todo este
esforço conjunto logrou aprovar lei estadual que cria a Comissão Estadual da Verdade e a
designação pelo Governador do Estado, Beto Richa, dos sete integrantes da mesma, entre os
quais três ilustres servidores da UFPR.
Todo esforço de aproximação e interação com o setor produtivo e governamental
beneficiou de maneira especial a área de cultura e eventos da UFPR, ampliando significativamente
as parcerias interinstitucionais e o financiamento para tais eventos. Destacam-se as diversas
parcerias com a Caixa Econômica Federal, Itaipu Binacional, Lactec, Banco Itaú, Gazeta do
Povo, prefeituras municipais, Governo do Estado do Paraná e Governo Federal, entre outros,
cujos apoios foram significativos para a realização de diversos projetos concretizados nesse
período.
Na esfera legislativa, o diálogo franco, respeitoso e conseqüente com senadores,
deputados federais, estaduais e vereadores resultaram em ampliação significativa de emendas
parlamentares consignadas nos respectivos orçamentos em favor da UFPR. Ao mesmo tempo,
o diálogo propositivo e democrático com os executivos municipais, estaduais e federais
possibilitou ampliar também o volume de liberações das mesmas.
O entendimento do papel fundamental que desempenham servidores docentes,
técnico-administrativos e alunos na construção de uma universidade plena, socialmente
referenciada e integrada em seu tempo, comprometida com valores democráticos e com
a sustentabilidade impulsionou a administração central a buscar uma relação respeitosa,
proativa e constante com as entidades representativas das três categorias: DCE, SinditestPR e APUF-PR. Foram dezenas de reuniões todos os anos, em momentos os mais diversos
possíveis, pautando problemas que necessitavam de soluções, projetos coletivos e demandas
das categorias.
Em 2009 conquistamos a ampliação do benefício de ajuda de custo per capita que até
então somente os servidores vinculados a um único plano de saúde podiam usufruir e que, a
partir de entendimento construído pela Reitoria da UFPR junto ao Ministério de Planejamento,
foi estendido a todos os demais planos de saúde. Com isso o número de servidores beneficiados
passou de pouco mais de 1,1 mil para mais de 5 mil que com a inclusão dos dependentes
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até final de 2012 somavam mais de 14 mil vidas. O Plano de Incentivo à Qualificação-PIQ
criado
. . . . . . . .em
. . . .2012
. . . . . . possibilita
. . . . . . . . . . . . que
. . . . .servidores
. . . . . . . . . . . . técnico-administrativos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .possam
. . . . . . . . . complementar
. . . . . . . . . . . . . . . . .suas
.....
formações e competências para o trabalho em nível de mestrado e doutorado em instituições
particulares com ajuda de custo de no mínimo 50%.

online. Os alunos, por sua vez, tiveram grandes conquistas como a ampliação do horário de
atendimento das bibliotecas, ampliação do atendimento nos Restaurantes Universitários que
passaram a servir as três refeições diárias de domingo a domingo e as moradias estudantis
em Palotina, Litoral e Curitiba.

Os editais de melhoria da qualidade social da graduação criados a partir de 2011,
os constantes aperfeiçoamentos nos sucessivos editais do Fundo de Desenvolvimento
Acadêmico (FDA), a intensa ampliação dos mecanismos de apoio à formação e permanência
estudantil, tais como as bolsas acadêmicas, são alguns dos exemplos que este relatório
pretende resumidamente mostrar.

Se por um lado os movimentos paredistas trouxeram avanços, compatíveis com o
processo democrático de diálogo e construção coletiva, por outro, em tempos normais foi
possível avançar muito mais.

As conquistas e desafios trazidos pelo REUNI com uma política de expansão sem
precedentes permitiram a ampliação e melhoramento dos espaços físicos, do número de vagas
e dos cursos de graduação, do número de cursos de pós-graduação e da aproximação entre
esses importantes níveis com as bolsas de estudo que colocaram alunos de pós-graduação
como partícipes da melhoria nos processos de formação na graduação. A construção de
mais de 80.000 metros quadrados em diferentes campi representou um grande avanço na
história da UFPR. A título de exemplo é possível lembrar que esse feito representa algo em
torno de 1600 casas de 50 metros quadrados cada uma.
Nesse período a comunidade interna realizou dois grandes movimentos paredistas
em que foi possível exercer ao limite a capacidade de diálogo da Administração Central sob
a égide do regime democrático, responsável e onde se avançou muito nas pautas locais.
Nas duas greves (nos anos de 2011 e 2012), realizamos intensa negociação com as três
categorias. Foram dez pautas locais, com 10 mesas de negociação simultâneas e quase uma
centena de rodadas de reuniões com as categorias em greve. Ao final, pudemos alcançar
a marca de 132 itens de pauta efetivamente negociados e acordados. Para os técnicoadministrativos merece destaque especial a conquista da flexibilização da jornada de trabalho
para 30 horas semanais e a alteração da resolução que passou a permitir que os mesmos
possam coordenar projetos de extensão. Os docentes também obtiveram grandes avanços,
como o limite máximo de 12 horas-aula semanais, a rediscussão do modelo de alocação de
vagas e a agilização da progressão docente com estudos visando à progressão automática
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Uma grande e complexa universidade como a UFPR, que mantém relacionamento
profundo e extenso com todos os segmentos da sociedade civil e governos, com
inúmeros projetos nas mais variadas áreas da vida nacional como cultura, biotecnologia,
desenvolvimento regional, infraestrutura e energias, saúde, ética e cidadania, entre outros,
precisa de um ferramental administrativo- financeiro e operacional capaz de dar concretude,
velocidade e agilidade às inúmeras iniciativas que anualmente são firmadas.
Nossa universidade, a Universidade do Paraná, tem uma longa história de muitas lutas
e conquistas. São 104 anos de muito trabalho, esforço e dedicação de milhares de servidores
docentes, técnico-administrativos e alunos que ajudaram a transformar a história do nosso
estado e do nosso país. Devemos a eles o reconhecimento de toda a jornada percorrida,
das inúmeras demonstrações de capacidade de superação nos momentos mais difíceis e
principalmente o exemplo de que devemos sempre servir à sociedade e jamais servir-se
dela, afinal uma universidade que não serve ao seu povo não é digna desse nome.
Vivemos um momento de grandes e profundas transformações no mundo, no Brasil
e em nossa universidade, afinal, a UFPR não é uma ilha isolada. Nossa universidade,
apesar de todas as dificuldades trazidas pela mudança da conjuntura nacional nos anos
de 2015 e 2016, segue buscando consolidar o seu processo de expansão mantendo o seu
compromisso com a inclusão e com a excelência acadêmica. A nova gestão da UFPR tem a
grande responsabilidade de seguir avançando, cuidando para que não haja rupturas nem
retrocessos. As fragilidades do momento atual que põem em risco a nossa conquista da
democracia exigem da universidade pulso firme e luta constante na defesa dos direitos dos
cidadãos brasileiros e paranaenses.
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3.2. UFPR ACADÊMICA
O PDI 2012-2016 da UFPR prevê atividades de ensino e de pesquisa que contribuem
para a qualidade do ensino de graduação e desenvolvimento de pesquisa acadêmica.
Como diretrizes da nossa busca da melhoria da qualidade social da graduação temos
colocado em prática alguns objetivos:
a) Reforçar o papel do Coordenador de Curso como articulador da proposta pedagógica do
curso;
b) Oportunizar condições para inovação metodológica em sala de aula, reformulação de
projetos pedagógicos, flexibilização curricular e melhoria do fluxo acadêmico do curso;
c) Atender às necessidades de adequação/modernização da infraestrutura, equipamentos
e acervo bibliográfico destinados ao ensino de graduação;
d) Articular os resultados dos processos avaliativos procedidos internamente (Avaliação
SIE, Avaliação SAT e Avaliação de Cursos) e externamente (ENADE e INEP/MEC) com
as iniciativas de superação das fragilidades detectadas.
São eles que nos permitem propor para cada estudante ações estratégicas que têm
como compromisso o desenvolvimento de alternativas de inovações no currículo, na oferta
educativa, na produção e transferência de conhecimentos, a redução da evasão, a garantia
da permanência com qualidade e a redução do tempo de integralização curricular.
Ações tais como: domínio dos pré-requisitos de conhecimento (reforço acadêmico),
avaliação do docente e do curso, fortalecimento dos programas de bolsas acadêmicas,
ensino à distância, seminários e oficinas de aperfeiçoamento, tutoria acadêmica, melhoria
das condições de oferta dos cursos e acervo bibliográfico ampliado com a bibliografia
básica garantida.
Somos uma das maiores Universidades Federais do país com uma comunidade de
alunos, professores e servidores técnico-administrativos de mais de 40mil pessoas. No
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ensino de graduação temos cerca de 30 mil alunos distribuídos por 126 opções de cursos.
Nos últimos vestibulares aumentamos sistematicamente o número de vagas ofertadas
de forma a ampliar o nosso compromisso com a democratização da educação superior,
priorizando também os cursos noturnos que atendem ao aluno trabalhador.
Nossos cursos incorporam as discussões de temas contemporâneos com o
desenvolvimento humano e social, sustentabilidade, responsabilidade social, pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação.
A pesquisa é elemento fundamental ao processo formativo e se insere na graduação
principalmente através dos programas de iniciação científica. A pesquisa e a pósgraduação na UFPR mantêm parcerias com as Instituições: Ministério de Educação (MEC),
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Secretaria
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Estado do Paraná (SETI), Fundação
Araucária de Fomento à Pesquisa Paranaense (Fundação Araucária), Conselho Paranaense
de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa
de Pós-Graduação da Região Sul (FOPROP), Fundação da Universidade Federal do Paraná
(FUNPAR).
A Pós-Graduação Stricto Sensu na UFPR se caracteriza pela oferta regular de cursos
de mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento. A Pós-Graduação Lato
Sensu, dentro de uma dinâmica própria de regulação, oferta cursos de Especialização e
Aperfeiçoamento também em diversas áreas do conhecimento. A pesquisa e inovação na
UFPR são catalisadas pela capacitação técnica e científica de seus grupos de pesquisa, com
reconhecimento em âmbito nacional e internacional e pela qualidade da infraestrutura dos
laboratórios disponíveis. O crescente aporte de recursos pela UFPR e decorrentes de captação
junto às diferentes agências de fomento é também um forte propulsor à pós-graduação,
pesquisa e inovação na universidade. As propostas institucionais apresentadas pela UFPR às
diversas instituições de fomento (CAPES, CNPq, FINEP e Fundação Araucária) são elaboradas
à luz do Plano Institucional de Pesquisa (PIP) aprovado pelo Conselho Universitário.
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A PRPPG fornece suporte por meio do Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SIGA)
da pós-graduação na UFPR com indicadores de Gestão, Planejamento, Pesquisa e Ensino,
possibilitando o acompanhamento dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu por meio
dos dados inseridos na plataforma Sucupira da CAPES, adotando da mesma forma um
controle acadêmico para os cursos LatoSensu, fornecendo também apoio à Coordenação
de Extensão, por meio da gestão do sistema de Iniciação Científica para adaptação às
atividades de extensão. A PRPPG concentra esforços em projetos institucionais para captação
de recursos e que sirvam de base e sejam complementados pelos projetos e captações
de recursos por indivíduos do corpo docente e grupos de pesquisa visando à melhoria da
infraestrutura e da capacidade técnica dos laboratórios multiusuários na UFPR, contribuindo
assim, para o aumento da produtividade em pesquisa e melhoria da pós-graduação.
A extensão e a cultura universitárias se caracterizam por firmar em seus objetivos
no desenvolvimento e integração das ações de extensão, cultura, produção intelectual e
científica e de políticas sociais, articulando-se com o ensino e a pesquisa de forma intere
multidisciplinar. A interação acontece pela reflexão e discussão sobre o espaço social e os
sujeitos nele envolvidos, privilegiando ações conjuntas com as administrações públicas e a
sociedade civil, voltando-se para o desenvolvimento sustentável e a transformação social.
De acordo com o PDI 2012-2016, as atividades de extensão, cultura e políticas sociais
realizam suas atividades tendo como eixo organizacional os processos permanentes de
educação e interação dialógica com as comunidades interna e externa da UFPR, nos quais se
unem conhecimentos teóricos e práticos contextualizados para promover a inclusão social e
a construção do conhecimento acadêmico.
A UFPR, por meio das ações de extensão, está presente em diversas regiões e em
interação com vários segmentos sociais do Estado do Paraná, podendo também atuar em
outras regiões do país. Considerando a projeção internacional das universidades brasileiras e
as relações e acordos de cooperação técnica, também é possível encontrar ações realizadas
em parceria com universidades estrangeiras, com especial atenção para as universidades
membros da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), dedicada ao
intercâmbio e desenvolvimento dos países da região do MERCOSUL.
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As atividades de extensão se organizam em programas, projetos, cursos, eventos,
sempre vinculados à formação dos alunos de graduação e pós-graduação e educação
profissional e tecnológica, e à qualificação de docentes e técnico–administrativos, além da
comunidade externa (instituições públicas ou privadas, movimentos sociais, comunidades
e coletivos sociais entre outros). As atividades de prestação de serviço podem consistir em
consultorias, pesquisas vinculadas a projetos, atividade de assistência social entre outras.
Hoje a UFPR atua nas mais diversas áreas do conhecimento com atividades de extensão,
sendo procurada para realizar parcerias com outras instituições públicas e privadas, por
movimentos sociais, comunidades e coletivos sociais. Uma importante atividade de extensão
é a publicação de livros e outros produtos, comercializáveis ou não, elaborados para difusão
de conhecimentos científicos e culturais. A UFPR recebeu vários prêmios nacionais, como os
prêmios Jabuti de 2013, 2014 e 2015 (3º. lugar na categoria Tradução) graças ao impulso
que recebeu a Editora da UFPR.
Em 2015 foi criada a Coordenadoria de Políticas Sociais, que tem por objetivo articular,
coordenar e apoiar ações institucionais de extensão que tenham sua origem em demandas
sociais e estejam em consonância aos objetivos institucionais da UFPR.
As atividades de cultura universitária ofertadas pela UFPR também são atividades
de extensão e são de natureza variada conforme as áreas de cultura, como as linguagens
artísticas, ou ações no campo da etnologia e da preservação do patrimônio material e
imaterial. A UFPR é reconhecida na comunidade interna e externa pelos Espaços Culturais
que mantém e também pelos Grupos Artísticos e pela realização do Festival de Inverno
da UFPR que acontece em Antonina. Os espaços culturais abrigam importantes eventos
locais como Oficina de Música de Curitiba, Festival de Teatro e Virada Cultural. O Museu
de Arqueologia e Etnologia da UFPR é referência para outras instituições quando se trata
de endossos arqueológicos e das ações educativas, tendo recebido vários prêmios por sua
produção de metodologias inovadoras no campo da educação museológica e patrimonial.
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3.3. UFPR HUMANA
A UFPR vem desenhando nessa gestão um projeto de futuro com o compromisso de
levar avante os desafios da qualidade, da pertinência e da internacionalização sem descuidar
da necessária expansão que deverá acontecer com critério, democracia, responsabilidade,
inovação e sustentabilidade.
Nesse sentido desenvolvemos uma gestão acadêmico-administrativa democrática,
eficiente, fundamentada na inovação e na qualidade social e estamos viabilizando ações para
a construção da UFPR Viva, da UFPR do Diálogo Transparente e Democrático, da UFPR da
Pertinência Social, da UFPR dos Direitos Humanos, da UFPR Digital e Sem Papel e da UFPR
Internacional como nossas prioridades, tendo como foco da administração a Gestão de Pessoas,
aí incluídos os docentes, discentes e técnico-administrativos.
Uma gestão de pessoas, baseada na competência, no empenho e na criatividade da
comunidade universitária como seu bem mais precioso, tendo o desenvolvimento pessoal e
profissional com constante aprimoramento intelectual, a qualidade dos processos de formação
de profissionais e cidadãos e a qualidade de vida no trabalho como os desafios a serem
incessantemente perseguidos.
A UFPR para TODOS, ou seja, a universidade como espaço democrático, público e inclusivo,
como lócus de todos (as) e para todos (as) reafirma a nossa crença e o compromisso de manter
a UFPR pública, gratuita, de qualidade e socialmente responsável, com a conquista cotidiana
de uma UFPR Verde, com prédios, ambientes, práticas e hábitos sustentáveis. Com políticas de
ensino de graduação e pós-graduação, de pesquisa e de extensão calcadas na qualidade social
e na excelência acadêmica e com políticas de assistência estudantil construídas no diálogo.
A ampliação e o fortalecimento do apoio aos estudantes de graduação e pós-graduação
para a participação em projetos de pesquisa e a socialização dos resultados obtidos, a
internacionalização dos conhecimentos no processo de formação acadêmica, o fortalecimento
do Esporte Universitário são compromissos e desafios que estão presentes na construção desse
nosso caminhar na UFPR.
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O Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção dos Estudantes de
Graduação (auxílio-permanência, auxílio-alimentação, auxílio-moradia e auxílio-creche),
que contribuem para a permanência dos estudantes em condições de fragilidade econômica
em igualdade com os demais.
O respeito à diversidade, a intensa integração à realidade do estado e do país, o
engajamento ao tecido social e às demandas do mundo contemporâneo e a ampliação das
ações e políticas afirmativas com acessibilidade e atendimento às pessoas portadoras de
necessidades especiais nos campi, completam os desafios de uma universidade republicana,
cidadã, moderna, que respeita o legado de seu passado e é capaz de superar os desafios do
presente em direção a um futuro de paz, fraternidade e justiça social para todos.
3.4. UFPR PROFISSIONAL
Durante o período de desenvolvimento deste PDI, a UFPR esteve atenta à divulgação para
a comunidade acadêmica e sociedade civil de informações institucionais, do desenvolvimento
de plataformas e processos que tornassem a gestão acadêmica administrativa mais
democrática, eficiente, calcada na inovação, na qualidade social, além de moderna como
requisito da sustentabilidade ambiental.
Foram desenvolvidos vários sistemas gerenciais informatizados tais como: sistema
orçamentário, com todos os procedimentos de consulta, alocação e transferência sobre
orçamentos das unidades orçamentárias da UFPR, o sistema de freqüência, o SIGeA que é
um sistema de registro de todos os acordos celebrados a partir de 2009, é um sistema ágil e
de fácil consulta, utilizado pela PROPLAN, PRA e PROGRAD, o programa foi finalista em 2014
no Concurso de Boas Práticas da CGU, o SIGEU sistema integrado de gestão da extensão
universitária; o sistema de indicadores para elaboração do Censo da Educação Superior e
desenvolvimento de vários aplicativos com novos indicadores do SIE.
A Universidade sem papel foi uma busca constante para se alcançar a gestão eletrônica
de procedimentos e processos que culminou com a proposta do SEI-Sistema Eletrônico de
informações.
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O novo e-mail institucional baseado no software livre Zimbra trouxe novos recursos
que modernizaram a comunicação eletrônica na universidade. A conclusão da implantação
do Projeto Universidade Sem Fio, ofertando internet em todos os Campi da UFPR.
Além disso, foram aprovados e colocados em prática o Portal da Avaliação, a Avaliação
do Estágio Probatório contínuo e participativo, o Sistema de Progressão Automática na
carreira docente finalizado pelo CCE, o Portal da Comissão Própria de Avaliação, o Portal da
Transparência e o Portal do Acompanhamento de Egressos.
Quanto às informações institucionais, no que se refere à organização e divulgação,
sempre foram apresentadas no site da PROPLAN as prestações de contas anuais: Relatório
de Gestão, Relatório de Atividades, Certidões de contas da UFPR; lançamento de novos
Relatórios e Informações: UFPR em Números, Organização dos Gráficos Evolutivos da UFPR,
Organograma da UFPR e Unidades, FDA, com os editais, atas e resultados e o Censo da
Educação Superior. Também apresentados os arquivos mensais de execução orçamentária
desde 2011, os orçamentos anuais aprovados desde 2007, os balancetes, certidões de débitos
tributários, formulários e orientações, informativos, Normas de Execução Orçamentária e
FINANCEIRA (NEOF) e apoio à captação de recursos.
A gestão ambiental e sustentabilidade é preocupação da UFPR com programas de
separação de resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e
cooperativas de catadores, conforme dispõe Decreto nº 5.940/2006. Para os demais resíduos
são realizadas coletas para: tratamento e destinação de resíduos químicos por empresa
especializada; coleta de tratamento e destinação de resíduos perigosos (pilhas, baterias, latas
de tinta, vidrarias de laboratório) por empresa especializada; coleta, tratamento e destinação
de resíduos de serviços de saúde por empresa especializada; coleta, tratamento e destinação
de resíduos como lâmpadas fluorescentes, pneus, isopores por empresa especializada. A
UFPR faz a divulgação da normatização de resíduos para a comunidade acadêmica e também
o controle de pragas por meio de serviços de descupinização, desintetização, desratização,
controle de pombos e remoção de enxames de abelhas. Visando ao cumprimento do Decreto
nº5940, a UFPR conta com um termo de adesão ao convênio coletivo junto ao Ministério Público
do Trabalho, Decreto Federal nº 5940/PA 108/2001. Nos elementos de avaliação de riscos,
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atividades de controle e monitoramento, a UFPR aprovou a Resoluçãonº28/13(COPLAD)
que fixa normas e procedimentos para a Gestão Patrimonial da Universidade Federal do
Paraná, considerando que os procedimentos da Gestão Patrimonial requerem decisões
administrativas de modo a racionalizar o processo, reduzir custos, aprimorar os controles, e
principalmente realizar inventário patrimonial descentralizado, por unidade administrativa,
garantindo assim o cumprimento das exigências legais e normas sobre a matéria na esfera
Federal. Deu-se continuidade aos trabalhos da Comissão de Gestão Patrimonial (criada em
2014).
A Central de Compras, Contratos e Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração
distribuiu para toda a comunidade acadêmica a Cartilha de Patrimônio com a finalidade de
conscientizar os usuários dos bens patrimoniais e sobre a importância de se manter um
controle e guarda eficaz dos bens da UFPR, visando ao atendimento da Resolução 28/13
COPLAD. Em 2015, a Coordenação de Licitações criada em 2014 agilizou os processos
licitatórios, possibilitando a entrega de equipamentos para o ensino, a pesquisa e a
extensão ainda dentro do ano contábil. A UFPR deu continuidade ao novo modelo de
impressão implementado em 2014 que melhorou a qualidade dos equipamentos e trouxe
a opção de digitalizar o material desejado, sem a necessidade de fazer cópias físicas
para distribuição. Com isso a UFPR está agilizando o processo de “despapelização” na
instituição.
Em 2015 foi reativada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos,
criada por meio da Resolução COPLAD 07/11. A Comissão tem por competência orientar
e coordenar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação arquivística
produzida e acumulada na UFPR, tendo em vista a identificação dos documentos para
guarda permanente e a eliminação daqueles destituídos de valor.
Em 2015 foi criada, em parceria com a FUNPAR, a Rádio Universitária (primeira rádio
web do Paraná, para a qual é buscada uma programação musical voltada à Música Popular
Brasileira e boletins informativos sobre as atividades da Universidade) e a continuidade à
implantação da nova solução de e-mail da UFPR, pelo Centro de Computação Eletrônica
da Pró-Reitoria de Administração.
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A Universidade Federal do Paraná elaborou a sua Carta de Serviços ao Cidadão,
conforme estabelecido pelo Decreto 6.932 de 11 de agosto de 2009, e pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização (GESPÚBLICA), na Carta de Serviços ao Cidadão devem constar todas as
informações relacionadas aos serviços prestados aos cidadãos. O principal objetivo da Carta
de Serviços é a melhoria desses serviços, além da melhoria da competitividade nacional.
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4. DIMENSÃO OPERACIONAL
Em outubro de 2013 foi criada a Coordenação de Expansão de Novos Campi como
unidade de apoio ao Gabinete do Reitor para as atividades de expansão de novas unidades
da UFPR.
A Coordenação desenvolveu atividades de preparação de informações sobre os
Municípios em que se previa a implantação de Novos Campi. As informações serviram de
embasamento ao pedido junto ao Ministério de Educação, compreendendo dados sócioeconômicos regionais, sobre as vocações regionais e cursos a serem implantados e dados
geográficos das regiões envolvidas.
A expansão no Setor Palotina permitiu criar os novos cursos de Engenharia de
Aquicultura, Licenciatura em Ciências da Computação e Licenciatura em Ciências Exatas. Em
Pontal do Paraná foram implantados os cursos de Engenharia Ambiental e de Saneamento,
Engenharia Civil, Engenharia em Aquicultura e Licenciatura em Ciências Exatas.
Foram criados o Campus de Jandaia do Sul, no Município de Jandaia do Sul, com
os cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção,
Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Ciências da Computação; o Campus de
Toledo, no Município de Toledo com o curso de Medicina.
Na unidade administrativa de Piraquara passou a funcionar a imprensa da UFPR
e a Feira de Profissões. Foram inaugurados o prédio histórico Teixeira Soares (antiga sede
da Rede Federroviária Federal-RFFSA) e o Anexo A. Estes imóveis abrigarão toda a estrutura
do Setor de Educação (hoje instalado no Edifício D. Pedro I) e ainda os cursos de Psicologia
(instalados na Praça Santos Andrade) e Turismo (localizado no edifício D. Pedro II).
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A Governança da Tecnologia da Informação, em parceria com o CCE, desenvolveu o Plano Diretor
de Tecnologia da Informação (PDTI) da UFPR que segue a Instrução Normativa nº 04/2014 do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
O Centro de Computação promoveu a capacitação dos servidores lotados no CCE e em outras
unidades da UFPR, mantendo capacitações regulares para as unidades técnicas e administrativas do
CCE, amparado no acordo SESU/RNP/ESR que disponibiliza para a UFPR 6 vagas anuais na Escola
Superior de Redes. São ofertadas nas cidades de Salvador, João Pessoa, Cuiabá, Porto Alegre, Brasília,
Belém e Rio de Janeiro.
UFPR:

Os principais Sistemas de Gestão desenvolvidos e disponibilizados pelo CCE por meio da Intranet

Controle de Frequência – Sistema desenvolvido para melhorar a gestão e o controle da frequência dos
servidores da UFPR, dando mais segurança aos gestores e transparência para a sociedade. Unidades de
negócio atendidas: PROGEPE, mas alcança todos os servidores técnico-administrativos da UFPR.
Gestão de Planejamento e Distribuição Orçamentária – Sistema desenvolvido e adequado aos
padrões de desenvolvimento da DSI e integrado aos demais softwares ofertados pela unidade, que agiliza
a manutenção da aplicação e prove automaticamente os dados requeridos por outros sistemas. Unidades
de negócio atendidas: PROPLAN, ordenadores de despesas e unidades orçamentárias de toda UFPR.
Gestão da Progressão Docente – O sistema tem como objetivo o atendimento às Resoluções do CEPE,
que estabelece os critérios de avaliação para fins de promoção e progressão nas Carreiras do Magistério
Superior e do Ensino básico, técnico e tecnológico na Universidade Federal do Paraná, oferecendo uma
solução de software web para gerenciamento e operacionalização da progressão funcional, desde a
inserção dos documentos até a emissão dos pareceres, integrada aos demais sistemas de informação
da UFPR. Unidades de negócio atendidas: REITORIA, PROGEPE e CPPD, com benefício a todos os
docentes da UFPR. Aguarda homologação pela CPPD desde dezembro de 2014.
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Gestão do Patrimônio – Ferramenta web destinada ao controle dos bens patrimoniais da UFPR.
Solicitada pela PRA/DSG, possibilita integração com os sistemas existentes e permite maior agilidade
dos processos relacionados à gestão patrimonial. Unidades de negócio atendidas: PRA/Patrimônio,
Setores, Departamentos, Pró-Reitorias.
Nova Arquitetura de Desenvolvimento – Projeto interno que tem como objetivo remodelar a
arquitetura de desenvolvimento de software, que atualmente está centrada nos frameworks Struts2, JPA
com Hibernate, Site Mesh, JQuery, Dojo e outros. Para a nova arquitetura será adotado o Framework
Demoiselle, que utiliza os frameworks JSF2 com Prime Faces para camada de apresentação, JPA
com Hibernate, além de outras tecnologias e frameworks. Com essa arquitetura pretende-se ter maior
agilidade e padronização no desenvolvimento de software. Unidades de negócio atendidas: PRA/CCE
diretamente e todos os outros sistemas de forma indireta.
Integração de base de dados DBUFPR e Base de Discentes da PRPPG – O projeto surgiu da demanda
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e tem objetivo de criar um mecanismo assíncrono de replicação
de base de dados, para que os alunos de Pós-Graduação possam utilizar os serviços oferecidos pelo
CCE (Correio Eletrônico, Rede Sem Fio e diversos outros sistemas e serviços) sem a necessidade de
passar por processo de cadastramento manual. Unidades de negócio atendidas: PRPPG e comunidade
acadêmica de pesquisa e pós-graduação da UFPR.
Intranet UFPR – Portal que integra os diversos sistemas desenvolvidos pelo CCE/DSI, além de fornecer
relatórios, gerenciamento de contas de correio eletrônico, domínios, controle de autenticação centralizado
entre outras funcionalidades. Unidades de negócio atendidas: toda a comunidade universitária .
Oráculo – Atendimentos de Chamados e Serviços – Ferramenta para a abertura, acompanhamento e
atendimento das solicitações de serviços direcionadas às divisões do CCE, permitindo maior controle,
gerenciamento e transparência das atividades executadas por essas unidades. Unidades de negócio
atendidas: PRA/CCE.
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Cartão – Gerenciamento de Cartões UFPR – Sistema para o gerenciamento de cartões institucionais e
geração de remessas para impressão. Unidades de negócio atendidas: PROGEPE, PRAE.
Concursos Arquitetura (Sistema de Gestão de Concursos de Arquitetura) – Sistema de gerenciamento
de concursos, concorrentes e submissão de projetos para concursos públicos de projetos arquitetônicos;
Unidades de negócio atendidas: REITORIA.
SCA – Sistema de Controle de Autorização – Gerencia e garante o acesso das pessoas autorizadas às
funcionalidades dos sistemas desenvolvidos pelo CCE/DSI.
SICONF (Sistema Integrado de Controle de Frota) – Permite o controle das solicitações e agendamentos
dos veículos da UFPR. Unidades de negócio atendidas: PRA/CCE.
SIGeA – Sistema Integrado de Gestão de Acordos – Permite o controle, gerenciamento e transparência
dos convênios, contratos e descentralizações de recursos da UFPR. Unidades de negócio atendidas: PRA,
PROPLAN, HC. Obs. Este sistema ficou entre os três melhores sistemas no concurso da CGU sobre
transparência ativa.
SIGECOF – Sistema Integrado de Gestão de Compras e Controle Financeiro – Possibilita a execução
orçamentária de todas as unidades da UFPR, de forma integrada, centralizada e adaptada à realidade
institucional. Unidades de negócio atendidas: Todas as unidades financeiras da UFPR.
SIGECON – Sistema Integrado de Gestão de Contratos – Informatiza a gestão, o registro e manutenção
de contratos e de pessoal terceirizado. Unidades de negócio atendidas: PRA/CONTRATOS e PRA/
DAAST.
SIGEOS – Sistema Integrado de Gestão de Estoque e Ordens de Serviço – Oferece controle de
almoxarifado e ordens de serviço. Unidades de negócio atendidas: PRA/PCU atualmente SUINFRA.
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SIGEPE – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – Constitui o ambiente de gestão de pessoas da
UFPR. Unidades de negócio atendidas: PROGEPE.
SIGEU – Sistema Integrado de Gestão de Extensão Universitária – Aplicação que permite o registro
consistente das propostas e relatórios de extensão, obedecendo ao fluxo de trabalho da UFPR.
SIGO – Sistema Integrado de Gestão Odontológica – Solução para o gerenciamento do atendimento à
comunidade efetuado pelo curso de Odontologia.
SIE – Sistema Integrado para o Ensino - A UFPR utiliza o SIE como seu sistema oficial de gestão desde
o ano de 2003, ano de sua implantação, para a operacionalização de seus processos e atividades
referentes à tramitação de processos, controle de almoxarifados e gestão acadêmica de sua área de
graduação. Unidades de negócio atendidas: PROGRAD, PRAE, ARI, PRA e usuários que necessitam
tramitar processo.
Além dos sistemas citados, o CCE continua desenvolvendo novos projetos, todos eles integrados e
atendendo demandas cada vez mais importantes no dia a dia de gestão e operação da UFPR, dentre os
quais podemos citar:
Gestão de Arrecadações – o projeto tem como objetivo o atendimento à solicitação feita pela Seção de
Arrecadação e Pagamento do DCF (PROPLAN), através do processo Nº 23075.017417/2012-85. O DCF
pretende substituir o sistema vigente, que se encontra em situação incompatível com a necessidade
desta unidade, além disso o sistema se faz necessário para atender as resoluções Nº 42/03-COUN Art.
25 e Nº 36/04-COUN.
Gestão de Compras – o projeto tem como objetivo automatizar o controle dos processos de compra na
UFPR, solicitado através do processo Nº 23075.009043/2013-13. O projeto vem atender demandas do
DSG e de unidades que realizam compras na UFPR.
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Gestão de Estágios – o projeto tem como objetivo o atendimento à solicitação feita pela Coordenação
Geral de Estágio (CGE) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), através do processo Nº
23075.017988/2012-10. A CGE pretende substituir o sistema vigente, que se encontra em situação
incompatível com a necessidade desta coordenação, além disso o sistema se faz necessário para atender
à lei de regulamentação de estágio, Lei Nº 11.788/08 e resoluções Nº 46/10-CEPE e Nº 70/04-CEPE.
Além das questões legais, a CGE entende que o sistema possibilitará: compartilhamento e socialização
de informações para a comunidade acadêmica; melhor operacionalização dos processos de estágio e
consequentemente maior conformidade com a legislação vigente; continuidade do sistema, pois será um
sistema institucional que possibilita inclusão de novas funcionalidades e correções; e maior segurança
provida pelos sistemas institucionais da UFPR.
Patrimônio – ferramenta web destinada ao controle dos bens patrimoniais da UFPR. Solicitada pela
PRA/DSG, possibilitará integração com os sistemas existentes e permitirá maior agilidade dos processos
relacionados à gestão patrimonial.
Portal do Egresso – o projeto tem como objetivo o atendimento à solicitação feita pela Coordenação
de Políticas de Educação Profissional (PROGRAD), através do processo Nº 23075.019994/2012-10. O
Portal do egresso servirá como via de interação entre a UFPR e os seus alunos egressos tal como está
previsto no plano de desenvolvimento institucional da UFPR (2012-2016).
Gestão de Bolsas – o projeto tem como objetivo melhorar os procedimentos de controle de bolsas.
Atualmente o gerenciamento de bolsas é feito por diversos sistemas, sendo que os principais são: SIE
e Probem. O projeto é uma demanda da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e fruto da parceria
entre o CCE e esta Pró-Reitoria, que cedeu um Técnico de TI para atuar no projeto sob a coordenação
CCE/DSI. Apesar da demanda ser específica da PRAE, inicialmente o projeto irá atender esta PróReitoria, mas poderá ser adaptado para atender todas as Unidades que necessitam de módulo de
gerenciamento de bolsas. Dentre as principais funcionalidades, destacam-se:
1) gerenciamento de processo seletivo de bolsistas;
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Dimensão
Operacional Operacional
Cidadã

1

2

3

Meta

Resultados, justificativas e impactos

Avaliar anualmente o alcance
das metas e de tal avaliação dar
publicidade

As metas são avaliadas anualmente pela Comissão
Permanente de Acompanhamento do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), constituída
pela Portaria 142 de 11 de março de 2013 /COUN
e publicizadas pelo Relatório Anual da referida
Comissão. Meta alcançada.

Apresentar anualmente ao COUN
relatório de alcance das metas,
com avaliação e recomendações

Constituída a Comissão pela Portaria 142 de 11 de
março de 2013 /COUN. O alcance de metas foi
apresentado no formato de relatório ao COUN com
avaliações das metas e recomendações. Meta
alcançada.

Integrar à Comissão Permanente
de Acompanhamento do PDI
representante da Comunidade nos
Conselhos superiores.

Em 2013, pela Portaria nº 142 de 11 de março de
2013, foi constituída a Comissão Permanente de
Acompanhamento do PDI composta por docentes,
discentes e representante da sociedade civil.
A Comissão apresentou Relatórios, avaliando o
alcance das metas e apresentando recomendações
às Unidades Acadêmicas. Meta alcançada.

Elevar em taxa anual média ≥ 10% o
número de produtos apresentados
pela Comunidade à Agência de
Inovação da UFPR

Agência de Inovação dá suporte à comunidade
interna
nas
demandas
de
proteção
do
conhecimento; orienta os procedimentos, em
conjunto com outras unidades administrativas
sobre transferência de tecnologia; define planos de
capacitação e eventos para empreendedorismo e
projetos de geração de negócios inovadores. Em
dezembro de 2015 formalizou o Comitê Assessor de
Inovação – grupo importante e representativo dos
setores, que atua colaborativamente para alcançar
os objetivos da referida Agência. No período de
vigência do PDI a meta foi alcançada.

Cidadã

Mais informações disponíveis na página:
https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-desenvolvidos
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4

Alto

Indicadores/CENSO – Sistema que visa à padronização e automatização da busca e fornecimento de
informações para o CENSO do ensino superior. O CENSO ocorre anualmente e é responsável pelo
fornecimento de dados que comporão a matriz orçamentária do MEC para distribuição de recursos entre
as IFES. Esta é uma ação estratégica da gestão da UFPR que visa ampliar a cada dia e deixar cada vez
mais transparente e acessível à sociedade de forma clara e objetiva o conjunto de dados e indicadores
que a compõe, necessários para melhorar o entendimento da amplitude do seu trabalho e o alcance
que possui perante a sociedade paranaense e brasileira. Unidades de negócio atendidas: PROPLAN,
Pesquisador Institucional, REITORIA.

Nº

Médio

Controle de acesso de usuários do RU – Sistema que visa ao controle e gerenciamento do acesso dos
usuários dos Restaurantes Universitários da UFPR, criando mecanismos que protegem a administração
de possíveis usos indevidos que podem gerar prejuízos ou custos desnecessários para a administração
além de garantir a visibilidade efetiva do consumo diário, dando transparência à comunidade acadêmica
e para a sociedade dos investimentos feitos pela UFPR para garantia de permanência de seus alunos.
Unidades de negócio atendidas: PRA/RU e comunidade usuária dos Restaurantes Universitários da
UFPR.

5. METAS DO PDI 2012-2016
Baixo

2) gerenciamento de processo seletivo de projetos formativos;
3) integração com o SIE;
4) gerenciamento de pagamentos; e outros.

X

X

X

X
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Dimensão
Cidadã
Cidadã

Dimensão
Cidadã
Cidadã

8

Elevar a taxa anual média em ≥
10% as parcerias da UFPR com
instituições paranaenses dos setores
produtivos primário e secundário

Resultados, justificativas e impactos

A UFPR elevou em 10% a taxa média das parcerias
com as instituições paranaenses, no período de
vigência do PDI. Foram realizadas parcerias com
o Governo do Paraná; com a Prefeitura Municipal
de Curitiba; com a Federação das Indústrias do
Paraná; com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial; com o Instituto Senai de InovaçãoCampus Indústria; com o Instituto Ambiental do
Paraná. Meta alcançada.

Ação materializada através da Empresa Júnior do
Setor de Ciências Sociais Aplicadas, que realiza
Elevar em 10% a.a. o número de
anualmente a Feira de Estágios e Trainee. O evento
egressos UFPR atuando em empresas proporciona aos estudantes esclarecimentos sobre
de C,T&I no Estado do Paraná
diferentes carreiras e contato direto com empresas
do mercado, estimulando atuação em empresas
de C,T&I no Estado Paraná. Meta parcialmente
alcançada.

Alto

X

7

Meta

Médio

X

Nº

Baixo

6

Os trabalhos disponibilizados para a comunidade
acadêmica, no período de vigência do PDI 20122016, são os seguintes: 11.875 artigos em periódicos,
10.708 em anais completos; 137 produções artísticas
e 999 produções técnicas. NO EVINCI e EINTI
aproximadamente 6.500 resumos publicados de
trabalhos desenvolvidos por alunos da graduação
orientados por docentes da UFPR. Meta alcançada.

Alto

5

No período de vigência do PDI, destacamos a
designação de servidores técnico-administrativos
empreendedores em cargos de coordenação na
Incentivar nos servidores
Agência e a realização de cursos de capacitação
técnico-administrativos o espírito
para os servidores da Agência de Inovação da UFPR.
empreendedor e o desenvolvimento A comunidade contou com a disponibilização do
de ações inovadoras
Curso de Ensino a Distância da PROGRAD – CIPEAD e
do Mestrado em Enfermagem, com TCCs aplicados
e avaliações dos TCCs vinculados ao PIQ. Meta
alcançada.

Elevar taxa anual média ≥ 10% o
número de trabalhos disponibilizados
à Comunidade versando sobre
temas de interesse direto ao
desenvolvimento da C,T&I no
Paraná

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo
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Nº

X

X
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Dimensão
Cidadã

O fluxo de mobilidade acadêmica foi de 492 alunos
(entrada) e 612 alunos (saída) pelo programa UFPR
e 1436 pelo Programa Ciências sem Fronteiras.
Ingresso de alunos estrangeiros considerando todos
os programas foi de 492 alunos. Meta alcançada.

Cidadã

Elevar em taxa anual média ≥ 10%
o número de instrumentos firmados
entre UFPR e entidades estrangeiras

11

Elevar em taxa anual média ≥ 5%
a implantação de mobilidade
acadêmica discente internacional

12

Elevar em taxa anual média ≥ 5%
a implantação de projetos de
intercâmbio docente internacional

Houve aumento de aproximadamente 5%
na participação de docentes em projetos de
intercâmbio internacional. Meta alcançada

Redigir e implantar Resolução sobre
Política Ambiental na UFPR

A Divisão de Gestão Ambiental da SUINFRA está
participando da comissão para elaboração do
Plano de Logística Sustentável da UFPR com o
objetivo de estabelecer uma ferramenta efetiva de
planejamento da sustentabilidade com diretrizes
e responsabilidade, com definição de ações,
metas, prazos de execução e mecanismos de
monitoramento e avaliação, possibilitando à UFPR
a implementação de práticas de sustentabilidade
e racionalização de gastos e processos na
administração
pública.
Meta
parcialmente
alcançada.

Cidadã

X

13

X

Cidadã

Dimensão
Cidadã
Cidadã

10

Durante o período de vigência do PDI 2012-2016,
a UFPR firmou aproximadamente 320 Acordos
de Cooperação com Universidades Nacionais e
Estrangeiras. Várias Parcerias interuniversitárias foram
mantidas ou renovadas e foram agregadas novas
Instituições parceiras. Meta alcançada

Resultados, justificativas e impactos

14

Implantar em taxa 25% a.a. novos
depósitos de resíduos em todos os
Campi da UFPR, incluindo Pontal do
Sul, Matinhos e Palotina

Foram organizados nos depósitos já existentes:
construção de base de cimento nos Campi
Politécnico e Botânico; aquisição de contêineres
para toda a Universidade inclusive Pontal do
Sul, Matinhos, Palotina e Fazenda Canguiri. Foi
implantada a sistemática de limpeza diária e
controle de vetores. O projeto para a construção da
Central de Triagem de Resíduos no Campus Jardim
das Américas (Politécnico) está concluído e apto
para ser licitado. Meta alcançada.

Alto
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9

O NC conduziu os concursos para a Prefeitura
Municipal de Curitiba;
Prefeitura do Município
de Araucária; Prefeitura Municipal de Almirante
Tamandaré; Câmara Municipal de Pinhais; Prefeitura
Consolidar o Núcleo de Concursos
Municipal de Matinhos; Companhia Paranaense de
como Centro de Excelência na
Energia Elétrica (COPEL); Itaipu Binacional; Tribunal de
condução de concursos e processos Justiça do Estado do Paraná. Realizou concurso para
seletivos internos e externos à UFPR
o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do
Paraná - CFO PM/BM 2016; Processo Seletivo para o
Curso de Licenciatura em Letras – LIBRAS; Hospital
de Clínicas, concurso para Residência Médica;
Hospital do Trabalhador, concurso para residência
multiprofissional; Teste de Suficiência em Língua
Estrangeira 2015; SEPT/UFPR - Técnico em Petróleo e
Gás Integrado ao Ensino Médio / Agente Comunitário
de Saúde; UFPR-PROGEPE. Meta alcançada.

Meta

Médio

O Núcleo de Concursos da UFPR se apresenta como
Centro de Excelência na condução de concursos.

Nº

Baixo

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

Nº

X

X

X

X
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Dimensão

Realizar ações regulares de
cidadania com chamamento
à participação do coletivo de
estudantes e servidores

Ações diversas envolvendo PRAE, PROGEPE,
PROGRAD, PRPPG, PROEC, Direções de Setores e
Campi . As ações foram realizadas com o objetivo
de promover a sustentabilidade e compromisso
social por intermédio da conscientização do
coletivo nas questões relacionadas ao meio
ambiente e ações sociais. Meta alcançada.
Inclusive no âmbito da PROEC, em 2014, foi
estruturada a Coordenadoria de Políticas Sociais
que desenvolve atividades prioritariamente
de cidadania. A Coordenadoria de Políticas
Sociais nestes dois anos, em parceria com outros
programas/projetos de extensão, trabalhou em
várias frentes:

Realizar ações regulares de
cidadania com chamamento
à participação do coletivo
de estudantes e servidores
(continuação)

na construção da Resolução 29/15 CEPE que trata
da utilização do nome social por pessoas trans em
parceria com o projeto Rede Div@; na constituição
do Fórum de Enfretamento às Violências junto aos
coletivos de estudantes, grupos núcleos de estudos;
na organização de cursos e eventos relacionados à
violência contra mulher; na organização da
campanha O machismo nosso de cada dia com
a parceria do projeto Mulheres pelas Mulheres; e a
discussão sobre Diversidade Religiosa na Universidade
com uma
série de debates e discussões em parceira com
pesquisadores de vários setores. Outra ação importante
foi a constituição do Centro Regional de Referência
(CRR) para Formação em Políticas sobre Drogas da
UFPR, projeto de extensão do Núcleo Interdisciplinar de
Enfrentamento à Drogadição. O CRR tem contribuído
para o debate realizando nos cursos para servidores
públicos municipais e estaduais,
membros de organizações de atendimento e
promovido diversas palestras e rodas de discussão
sobre a drogadição e temas afins. O NIED/UFPR e
o CRR/UFPR possuem representação nos conselhos
municipal e estadual de Politicas Públicas sobre
Drogas. Ainda no âmbito da Coordenação de
Politicas Sociais, outros projetos parceiros têm
trabalhado com temas sensíveis à nossa sociedade,
como refugiados, com o projeto Universidade
e Migrações; e idosos, com a Universidade da
Maturidade; além da questão da mobilidade com o
projeto Ciclovida. Meta alcançada.

X

Cidadã

Dimensão
Cidadã
Cidadã
Cidadã

Gradativamente a comunidade acadêmica está
se conscientizando por meio de seminários sobre
a necessidade de apresentar as implicações
ambientais em projetos de pesquisa e em planos de X
trabalhos acadêmicos.

Resultados, justificativas e impactos

X

17

Alto

Considerar em todos os novos
projetos de Pesquisa e planos de
trabalho em pesquisa ou extensão
as implicações ambientais da
atividade

Meta

Médio

Todos os Setores Acadêmicos,
Campi e demais Unidades, inclusive
administrativas, contarem com
treinamento regular sobre manejo,
separação, armazenamento e
destinação de resíduos.

A Divisão de Gestão Ambiental/SUINFRA desenvolveu
o Programa de Gerenciamento e Monitoramento de
Resíduos com o objetivo de coordenar as atividades e
prover os serviços nas questões relacionadas ao meio
ambiente, quanto ao armazenamento, coleta e destino
de resíduos e quanto ao controle de pragas e animais
peçonhentos. A meta foi atingida. O programa atuou
na defesa do meio ambiente e do desenvolvimento
sustentável e consolidou. O “programa qualidade de
vida”, voltado para toda a comunidade universitária.
A DGA também desenvolveu ações voltadas para a
Logística Sustentável da UFPR. Meta alcançada.

Nº

Baixo

17

Resultados, justificativas e impactos

Alto

16

Meta

Médio

15

Baixo

68

Nº

69

70

19

20

Criar Comitês Setoriais de Ensino

Estimular reformulações curriculares
para adequar horários de
permanência do estudante às suas
necessidades.

Baixo

01

Médio

03

Alto

12

A proposta de criação de Comitês Setoriais de Ensino
foi encaminhada ao CEPE e encontra-se em análise
de comissão especificamente constituída. Meta
parcialmente alcançada.

A PROGRAD, pela Coordenação de Políticas de
Ensino de Graduação, vem realizando a revisão
dos currículos e o estabelecimento de parâmetros
normativos e pedagógicos para sua elaboração/
reformulação e trabalhando com os Coordenadores
de Curso de Graduação e seu Fórum representativo,
reforçando o papel do Coordenador como
articulador pedagógico do curso. Meta alcançada.

X

Dimensão
Acadêmica

Acadêmica

Acadêmica

Cidadã

Acadêmica

Nível de atendimento

Acadêmica

16

22

Consolidar o Programa de
Nivelamento – Capacitação
Acadêmica

O Programa está consolidado com ações da
Coordenação de Políticas de Acompanhamento
Acadêmico da PROGRAD. A referida coordenação
gerencia o Sistema de Acompanhamento Acadêmico
e Tutoria (SAT) que desenvolve a aplicação de
processos de acompanhamento do fluxo escolar e
planejamento pedagógico e implementa programas
de tutoria e apoio à aprendizagem para nivelamento
e capacitação acadêmica. O SAT atua diretamente
com as coordenações de cursos. Meta alcançada.

Ampliar em ≥ 10% a.a. e os
ambientes de apoio pedagógico

23

Disponibilizar aparelhos de mídia
interativa em todas as salas de aula
(50% a.a.)

24

Realização de Seminários anuais
visando à consolidação da
Residência Multiprofissional na UFPR

Os Editais do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico
FDA da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças investiram R$ 15.292.413,05 em 852 projetos
de Cursos de Graduação, priorizando ações para
adequação e ampliação de ambientes de apoio
pedagógico. Meta alcançada.
Há disponibilidade de aparelhos multimídia
permanente em todos os ambientes pedagógicos,
laboratórios didáticos e de pesquisa possibilitando a
melhoria da qualidade dos cursos de bacharelado,
licenciatura e tecnólogos. Meta alcançada.

X

X

X

X
Acadêmica

Dimensão
Cidadã

Número de questões :

21

Resultados, justificativas e impactos

Alto

X

Meta

Médio

Meta alcançada.

Nº

Baixo

18

Recuperar e revitalizar a estrutura
predial do Hospital e Maternidade
Victor Ferreira do Amaral

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

Nº

No período de vigência do PDI 2012-2016,
anualmente
foram realizados Seminários da
Residência Multiprofissional, sendo o público-alvo:
profissionais, residentes e estudantes da Área da
Saúde. Meta alcançada.

X

71

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica
Acadêmica

Ampliar, em taxa anual média ≥ 5%,
o número de novas fontes de financiamento para projetos de pesquisa
na UFPR

A UFPR ampliou anualmente em 5% o número de
fontes de financiamento para projetos de Pesquisas.
As fontes que aprovaram financiamento para
projetos de pesquisas foram: CAPES, CNPQ,
Fundação Araucária, Fundo de Desenvolvimento
Acadêmico / UFPR – FDA; Orçamento da União; CTINFRA2012/FINEP; PRONEXCAPES. Meta alcançada.

30

Criar serviço de atendimento regular
aos Líderes de Grupos de Pesquisa
para auxílio na atualização de dados e certificação institucional

Houve aumento qualitativo dos Grupos de Pesquisas
certificados pela UFPR. A meta foi consolidada em
2013, pois no período anterior (janeiro a outubro de
2012) o trabalho foi concentrado na consolidação
dos grupos já existentes como apoio da coordenação
de pesquisa da PRPPG. Meta alcançada.

31

Implantar o Centro de Eventos da
UFPR

Foi construído o Centro de Eventos do Setor de
Educação Profissional e Tecnológica com uma área
de 4.325 metros quadrados, que está em plena
atividade. Meta alcançada.

29

X
Acadêmica

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica
Acadêmica

A PRPPG adota a prática de consultores ad hoc
externos à UFPR para a análise das demandas de
Pesquisas em todos os Editais. Meta alcançada.

28

Implantar avaliação pela
Meta não alcançada
comunidade UFPR dos resultados
obtidos com a Política e os Editais de
fomento à Pesquisa

X

Resultados, justificativas e impactos

Alto

Enriquecer a análise das demandas
de Pesquisa mediante adoção,
em todos os Editais PRPPG, de
consultores ad hoc externos à UFPR

Meta

Médio

Implantar sistema informatizado
para inscrição aos editais PRPPG de
fomento à pesquisa

Foi implantado em 2014 o SIGA – Sistema de Gestão
Acadêmica. De acordo com a unidade responsável,
encontra-se em funcionamento o sistema para
Iniciação Científica. Cadastramento de editais e
chamadas com inscrição online,
1- Processamento de dados de identificação
e
documentação
alimentados
pelos
interessados durante o processo de inscrição,
2-Divulgação de comunicações e resultados
de forma personalizada para os inscritos,
3-Emissão de documentos personalizados para
os inscritos, 4-Divulgação de comunicação e
resultados para os integrantes das comissões
de avaliação, 5-Emissão de documentos
personalizados para os integrantes das
comissões de avaliação. Meta alcançada.

Nº

Baixo

27

Elevar em taxa anual média mínima
de 5% o valor financeiro total
captado para Pesquisa

Houve a criação de um comitê científico para avaliar
e definir as demandas institucionais de investimentos
em infraestrutura de pesquisa. Desta forma,
anualmente os projetos institucionais cada vez mais
se adequaram às respectivas ofertas tendo como
consequência direta a ampliação do percentual de
recursos aprovados para a Universidade. A UFPR a
cada ano está elevando a taxa anual média mínima
de 5% do valor financeiro captado para a pesquisa.
Meta alcançada.

Alto

26

Resultados, justificativas e impactos

Médio

25

Meta

Baixo

72

Nº

X

X

X

X

X

73

Dimensão

Elevar em taxa média anual ≥10%
o número de servidores docentes e
técnico-administrativos atuando em
projetos ou Programas de Extensão

Em 2012 o Comitê Assessor de Extensão discutiu
elementos para valorização da Extensão como critério
a ser utilizado na repartição de vagas docentes entre
as Unidades Acadêmicas. Em 2014 e 2015 a PROEC
esteve presente em reuniões solicitadas pelos setores
e departamentos para explicar como funcionam
o SIGEU e o CAEX, a importância do registro para
geração de indicadores e de que forma as ações
devem ser registradas. Os Conselhos Superiores
aprovaram Resoluções que tratam do Programa
Docente Sênior Extensão; e que autoriza aos
servidores técnico-administrativos compartilharem
a coordenação de atividades de Extensão. Com
todas essas atividades e o início da vigência dessas
Resoluções houve um aumento não só do número
de projetos e programas como da participação de
técnicos e docentes nessas ações. Meta alcançada.

X
Acadêmica

Dimensão
Acadêmica

34

X

Acadêmica

Acadêmica

Resultados, justificativas e impactos

35

Elevar a pontuação em Atividades
de Extensão nos concursos e
processos seletivos de candidatos à
docência na UFPR

A Resolução está em discussão no CEPE. Meta
parcialmente alcançada.

Alto

74

Meta

Médio

Aperfeiçoar critérios de avaliação
para Programas e Projetos de
Extensão

O Comitê Assessor de Extensão e a Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura discutiram o tema, aperfeiçoando
os critérios vigentes. Em consequência, fichas de
avaliação e editais, com novos critérios de avaliação
e maior visibilidade, estão disponibilizados no site da
PROEC. Meta alcançada em 2012, e em constante
aperfeiçoamento.

Nº

Baixo

Elevar em taxa anual média ≥ 10%
o número de projetos ou programas
de Extensão registrados na PROEC

Em 2012 a PROEC registrava em seu relatório de gestão
2008-2012, o total de 206 projetos e 32 programas de
extensão. No final de 2012 houve a implantação do
SIGEU – Sistema de Gestação da Extensão Universitária,
o que permitiu emitir relatórios mais precisos. Em 2015, o
SIGEU recebeu o registro de 262 projetos e 30 programas
de extensão vigentes. Além disso, foram registrados 345
eventos e 213 cursos. Meta alcançada.

Alto

33

Resultados, justificativas e impactos

Médio

32

Meta

Baixo

Nº

X

X

75

Dimensão
Acadêmica

Dimensão
Acadêmica

Nº

Meta

37

Ao dar continuidade às discussões iniciadas
no CAEX em 2013, a partir da promulgação do
Plano Nacional de Educação - PNE, Lei 13.005 de
25/06/2014, a PROEC definiu diversas etapas para
dar encaminhamento ao processo: 1) investigação
da experiência com a creditação em outras
universidades; 2) discussão ampla em diversos
eventos (SEURS, FORPROEX, FORPROEX-SUL) com o
intercâmbio de experiências; 3) diálogo contínuo
com a Pró-Reitoria de Graduação e Educação
Profissional; 4) constituição de uma Comissão
especialmente dedicada à elaboração de minuta
de Resolução para normatizar a creditação
Integrar a PROEC às discussões sobre
na UFPR, no âmbito do Conselho de Ensino,
reformulação curricular dos Cursos
Pesquisa e Extensão (CEPE), com representantes
de Graduação e Ensino Básico,
da PROGRAD, do Fórum de Coordenadores, do
Técnico e Tecnológico.
CEPE e da PROEC; 5) definição pela Comissão
de um processo de diagnóstico da Extensão
no âmbito das coordenações de graduação,
com vistas à creditação; 6) articulação com a
APUFPR, para discussão da temática; 7) convite
aos representantes discentes para o debate; 8)
realização de Seminário em setembro de 2016, para
apresentar e debater amplamente os resultados
do diagnóstico com a com unidade acadêmica;
9) criação de um canal de comunicação para
sugestões e questionamentos sobre a creditação
no site da PROEC; 10) apresentação de Minuta de
Resolução ao CEPE. Meta alcançada.

X

Resultados, justificativas e impactos

Alto
Alto
Médio
Médio
Baixo
Baixo

Na Semana Integrada de Ensino,
Pesquisa e Extensão elevar em 10%
a.a. a integração com os Campi
fora de sede.

Em 2012, 2013, 2014 e 2015 a SIEPE manteve eventos
separados em Palotina e Curitiba. Não obstante,
houve integração presencial, pois ambos os eventos
receberam participantes para apresentarem
trabalhos, oficinas, palestras e mesas-redondas.
Em 2016, a SIEPE ocorreu em Curitiba, Palotina e
Jandaia do Sul. Em Curitiba, participam os setores
aqui localizados, o CEM e Setor Litoral. Face à
multidisciplinaridade desses eventos constata-se
um grande conjunto de temas relevantes, além
da intensa participação de estudantes do ensino
médio e educação profissional, graduação e
pós-graduação, refletida no elevado número
de projetos desenvolvidos e apresentados pelos
alunos da UFPR. Os estudantes de Pós-Graduação
participam como membros das Bancas Avaliadoras.
Meta alcançada.

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

36

Meta

Baixo

76

Nº

X

77

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica

40

Resultados, justificativas e impactos

Ampliar as áreas de conhecimento
objeto de publicações da Editora.
(continuação)

Naquele ano foram publicados 29 títulos novos, dos
quais 16 (56%) eram propostas do Setor de Ciências
Humanas, Letras e Artes, e 5 (18%) eram da comunidade
externa. Os outros 8 títulos eram divididos entre 4 setores.
Entre 2012 e 2016, houve incremento na procura pela
comunidade externa, provavelmente em virtude
da projeção obtida pela Editora em premiações
nacionais, e melhor distribuição na participação dos
diferentes setores. É importante destacar que 13 dos
15 setores atuais da UFPR tiveram livros produzidos pela
Editora nos últimos 4 anos. Meta alcançada

Implantar Catálogos do MAE (acervo) e
BOLETIM do MAE (artigos)

O MAE tem sido um centro difusor de práticas e materiais
pedagógicos no ensino formal e informal. O Museu tem
se preocupado ao longo da última gestão em elaborar
produtos que auxiliem os professores da rede pública de
ensino a cumprir a Lei 11.645 que tornou obrigatório o
ensino da História Afro-Brasileira e Indígena. Neste sentido
foram publicados o Livro de Contos Indígenas; o Livro
de Contos Africanos (acompanhado de um CD com as
histórias narradas); o Guia do Professor da Sala Didáticoexpositiva; e o livro-jogo RPG Jaguareté: O Encontro,
ambientado no momento da chegada dos europeus
ao Novo Mundo e do contato com os povos indígenas.
Todos estes produtos envolveram pesquisa de acervo
e bibliografia por parte da equipe e foram igualmente
ilustrados e diagramados por bolsistas do museu. Foram
também produzidas várias Caixas Didáticas com temas
associados ao MAE, entre os quais aspectos da cultura
afrobrasileira e da etnologia indígena. Os boletins estão
sendo organizados em parceria com a Editora da UFPR.
Meta parcialmente alcançada.

Alto

X

39

Meta

Médio

X

Nº

Baixo

Ampliar as áreas de conhecimento
objeto de publicações da Editora

A Editora da UFPR ampliou o número de publicações
por área, tomando-se como base a tabela de Áreas
da CAPES. O incremento das edições de livros, a
realização de duas feiras anuais, a participação
na Feira de Profissões em Curitiba, na Feira de
Profissões do Setor Litoral e na SIEPE em Palotina, a
participação em múltiplos eventos e a divulgação
por e-mails e redes sociais tem ampliado o
conhecimento da comunidade interna e externa
sobre as atividades da Editora UFPR e sua produção
bibliográfica, ajudando a ampliar o escopo
extensivo da UFPR. Dessa forma, a Editora ampliou
as áreas de conhecimento objeto de publicações
relativamente a 2011.

Alto

38

A publicação de artigos abordando atividades
extensionistas é um grande incentivo para o
fortalecimento do Ensino, integrando as ações de
extensão. Da mesma forma, o incentivo para a
formação de estudantes capazes de transformar
as ações em textos científicos é um dos objetivos
Utilizar a Revista Extensão em Foco
de revistas que abordem não apenas produtos de
também na veiculação de trabalhos
pesquisa mas, neste caso, produtos de Extensão.
que difundam experiências de
A formação para Extensão envolve também a
integração Ensino e Pesquisa com
orientação aos docentes e discentes para ampliar
Extensão
e socializar as experiências e a fundamentação das
ações extensionistas. Houve a designação de novo
Comitê Editorial para o biênio 2015-2016, (Portaria
2053 de 07/10/2015). Foi realizada orientação geral
sobre o funcionamento da Revista e realizada
chamada para artigos. Meta alcançada.

39

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

78

Nº

X

79

Dimensão

Elevar em taxa anual média ≥ 10% o
investimento em Ações Artísticas e
Culturais (continuação)

parceria institucional com o SESC-PR, IPHAN, SEEC e
Fundação Cultural com opropósito de estabelecer
Termos de Cooperação Técnica e a manutenção
dos termos já vigentes e viabilizar atividades
conjuntas, como a Semana Literária/Feira do Livro.
Essas parcerias ampliaram o investimento direto e
indireto em arte e cultura na UFPR. Internamente,
houve maior investimento da UFPR para a realização
do Festival de Inverno, considerando a dificuldade
de captação por meio das leis de incentivo fiscal. A
Coordenadoria de Cultura contou com investimento
em seus projetos por meio de bolsas de extensão
aprovadas pelo CAEX e com isso foi possível produzir
os cadernos TOM, com o objetivo de aprofundar a
reflexão sobre temas de arte e cultura. Entre 2014
e 2015 houve investimento de recursos por meio de
patrocínio do banco Itaú ao Projeto Musica para
Todos. A unidade de dança contou em 2013 e 2014
com recursos da UFPR para suas atividades por
meio de convenio com a FUNPAR. Houve também
articulação com os Setores acadêmicos da UFPR,
com o propósito de participar do edital “Mais Cultura
nas Universidades”, publicado pelos Ministérios da
Educação e da Cultura. A UFPR obteve a aprovação
do projeto Mutirão – mais cultura na UFPR, com
a finalidade de desenvolver ações de cultura e
formação nos sete municípios do Litoral do Paraná;
e também da elaboração de um Plano Institucional
de Cultura (PIC). Meta alcançada.

X

Acadêmica

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica

Resultados, justificativas e impactos

42

Alto

Meta

Médio

Culturais

Nº

Baixo

Elevar em taxa anual média ≥ 10% o
42 investimento em Ações Artísticas e

A Coordenação de Cultura da PROEC estabeleceu
rede de parceiros da área de cultura e arte com o
propósito de planejar e executar ações culturais e
artísticas no âmbito da UFPR e do Estado do Paraná
em consonância com as políticas públicas para
Cultura propostas pelo MINC em associação com
o MEC. Foram desenvolvidas as seguintes ações:
articulação institucional com as demais Pró-Reitorias,
Assessoria de Comunicação Social, Editora da UFPR
e o MAE para a realização de atividades durante o
Festival de Inverno;

Alto

Desenvolver produção editorial em
mídia digital

O Sistema de Bibliotecas (SiBi ) desenvolveu programa
de Manutenção do Repositório Digital Institucional da
UFPR, com a Submissão, nas Bibliotecas Digitais, do
conteúdo digital das teses e dissertações, trabalhos
de especialização, imagem e som, trabalhos de
graduação, periódicos UFPR, coleção Memória UFPR
e outros materiais. Quanto à publicação de E-books
graças à licitação para conversão de livros para
formato digital e à colaboração de estagiárias do
curso de Design, a Editora disponibilizará 32 títulos em
EPub3, com auxílio do CCE, até o início de novembro
de 2016, colocando finalmente em operação o
catálogo digital de acesso gratuito. Essa operação
demandou também a aprovação de um novo
modelo de contrato, bem como a renegociação
contratual com autores/herdeiros dispostos a
colaborar com o projeto. Meta alcançada.

Médio

41

Resultados, justificativs e impactos

Baixo

80

Nº Meta

X

81

Implantado o projeto Arte no Intervalo em todos
os setores da UFPR, permitindo o livre acesso dos
X
estudantes a instrumentos musicais e equipamentos
de apoio. Meta alcançada

46

Consolidar os programas, produtos
e serviços ofertados pelo SiBi às
comunidades interna e externa

O Programa de Melhoria de Serviços e Produtos com
o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços
e produtos ofertados pelo Sistema de Bibliotecas
(SiBi), realizou avaliações periódicas dos acervos,
produtos e serviços ofertados pelo SiBi/UFPR, visando
à otimização da utilização dos recursos humanos,
do espaço físico e do acervo para benefício dos
servidores e usuários. Promoveu ações de integração
do SiBi/UFPR com a comunidade universitária e
também com a sociedade em geral, visando ao
atendimento de suas demandas. Meta alcançada.

Acadêmica

Dimensão

45

Implantar Pontos de Cultura em
todos os Campi Curitiba e fora de
sede; 2 a.a.

47

Adequar a infraestrutura predial
(CF, PA, SD, ET, Rebouças e LIT) das
Bibliotecas à recente expansão
havida na UFPR, bem como à futura
ampliação

Meta alcançada

48

Aumentar o nível de segurança do
acervo bibliográfico e patrimônio

Meta alcançada

X

Acadêmica

Acadêmica

Resultados, justificativas e impactos

Acadêmica

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica

Meta

Alto

Nº

Médio

Elevar ≥ 10% a.a. o número de
servidores técnico-administrativos
atuando em Ações de Cultura

A PROGEPE adquiriu um piano, e contratou um
maestro via Programa Bolsa Sênior para conduzir
o Coral dos Servidores da UFPR, que esteve ativo
até 2014. Além disso, somou esforços no sentido
de fortalecer a equipe da Coordenadoria de
Cultura com o encaminhamento de dois servidores
técnico-administrativos. Outras contratações foram
realizadas para o Museu de Arqueologia e Etnologia
e a Editora da UFPR. Meta parcialmente alcançada.

X

Baixo

Elaborar um Plano Institucional de
Cultura para a UFPR, aprovado pelo
COUN

O Plano Institucional de Cultura apresentado em
2012 recebeu parecer da procuradoria e voltou para
a PROEC para complementação e fundamentação.
A partir disso a PROEC passou a revisar as metas das
políticas públicas para arte e cultura. Em 2014/2015
foi elaborado e aprovado o Projeto Mutirão – mais
cultura na UFPR, ao qual o PIC está vinculado. No
ano de 2016 foi realizado estudo diagnóstico nos
bancos de dados e estruturado o documento base
que servirá de guia para a realização do processo
de consulta à comunidade acadêmica e para a
consolidação dos valores, metas e objetivos do plano.
O documento base, apresentado à Comunidade
em setembro de 2016, segue as orientações do
PNC e pretende garantir a construção coletiva,
participativa e democrática do Plano Institucional
de Cultura da UFPR. Meta parcialmente alcançada.

Alto

44

Resultados, justificativas e impactos

Médio

43

Meta

Baixo

82

Nº

X

X

X

83

Número de questões :

X

32

Nível de atendimento
Acadêmica

84

Dimensão

Aumentar ≥5 % ao ano o número de
estudantes – Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, Graduação, Pósgraduação – atuando em ações
ligadas ao compromisso social da
UFPR

Em 2014 foi criada na PROEC a Coordenadoria de
Políticas Sociais - CPS, que articula projetos e programas
de interesse estratégico, como o NIED e o Centro Regional
de Referência em Políticas sobre Drogas, a Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares entre outros. A
Coordenadoria de Cultura possui programas e projetos e
participa mais intensamente da Feira do Livro e da Semana
Literária com apresentações dos Grupos artísticos. Nessa
mesma linha propositiva, foram organizadas campanhas
de mobilização pela leitura, contra o machismo e pelo
combate ao Aedes Aegypti nas escolas de educação
básica. Outro aspecto importante dessa dimensão foi
a ampliação das parcerias internas e externas com
Departamentos, Setores e Pró-Reitorias; Instituições
parceiras
(Prefeituras,
Associações,
Federações,
Universidades e Movimentos Sociais); Secretarias Estaduais
e Municipais; Fundações, etc. Foram ampliadas as
parcerias formalizadas com órgãos estaduais, federais e
internacionais no sentido de dar continuidade a projetos
e programas de extensão. Foram formalizados termos
de cooperação com a Secretaria de Estado da Cultura
do Paraná, Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Paraná/FECOMÉRCIO, o Centro de Valorização
da Vida, e a Universidad de La Frontera/Chile. Existem
ações realizadas em parceria com a Universidade Estadual
do Paraná – UNESPAR/FAP/EMBAP, Fundação Cultural de
Curitiba, com o Centro Juvenil de Artes Plásticas e com
o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN. O MAE/UFPR realiza atividades específicas para
alunos da educação básica em seus espaços expositivos
em Curitiba e em Paranaguá. Foram realizadas ações de
cidadania durante as semanas de recepção dos calouros
tais como: melhorias em escolas da periferia/ campanhas
de doação(sangue, orgão, livros) Meta alcançada.

X

Baixo

02

Médio

04

Alto

26

Humana

Dimensão
Acadêmica
Acadêmica

50

Resultados, justificativas e impactos

51

Alto

Criar o Laboratório de Conservação
Preventiva de Documentos

O Programa de Conservação e Preservação
do Acervo, objetiva garantir a conservação
e preservação do acervo informacional das
bibliotecas, zelando por sua segurança, conservação
e preservação, incluindo as obras raras e especiais.
Foi desenvolvido pelo Departamento de Bibliotecas
e Documentação (DBD), pela Coordenação da
Coleção Memória UFPR (MUFPR) e pela Comissão
Permanente de Conservação Preventiva e
Restauração e Digitalização um projeto com
espaços necessários para alocar o Laboratório de
Conservação e Preservação de acervos, a Coleção
MUFPR e o Laboratório de Digitalização do SiBi/UFPR.
Meta alcançada

Meta

Médio

O SiBi desenvolveu o Programa de Atualização
e Manutenção do Acervo com a finalidade de
promover ações que garantam a manutenção e
atualização do acervo informacional das bibliotecas,
zelando por sua atualização e divulgação.
O software de gerenciamento de acervo utilizado
pelas 19 bibliotecas do SiBi/UFPR e pelas duas
Coleções de Acervos Especiais foi mantido.

Nº

Baixo

49

Ampliar > 2% a.a. o acervo
bibliográfico por meio de compra,
doação e permuta; ampliar > 5%
a.a. o conteúdo das Bibliotecas
Digitais; consolidar Coleção
Memória e sistemas informatizados
para o gerenciamento do acervo,
produtos e serviços

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

Nº

X

85

X

Dimensão

54

Essa revisão, em 2015, foi submetida à apreciação
do Fórum de Coordenadores de Graduação. Ainda,
Realizar Seminário de Avaliação
dentre as resoluções revisadas cita-se a 40/09 CEPE
sobre a mudança de perfil do
que submetida ao CEPE resultou na Resolução 30/14
aluno UFPR associada às novas
CEPE que normatiza o Programa de Educação Tutorial
políticas de acesso à Graduação e
- PET/SESu/MEC na Universidade Federal do Paraná.
permanência; dar publicidade de
Durante o período, foram analisados e revisados
seus resultados e encaminhamentos. editais, normatizações de programas e regimentos
(continuação)
(p.ex. Programa de Educação Tutorial - PET). Meta
alcançada.

55

Ampliar em taxa média ≥ 5% a.a.
o número de bolsas-Permanência,
Auxílio-Refeição e Auxílio-moradia
concedidas

Houve um aumento significativo no total de
estudantes com vulnerabilidade socioeconômica,
assistidos pelo PROBEM, passando de 2.400
“auxílios-permanência” para 3520; de 900
“auxílios-moradia” para 1343; de 1596 “auxíliosrefeição” para 2399; de 13 “auxílios-creche” para
45 ; 9 auxílios à mobilidade acadêmica para 13.
Passamos de 4905 para 7320 auxílios concedidos
no período. Meta alcançada.

X

56

Ampliar em ≥ 50% a equipe
e o espaço físico do serviço
multiprofissional de apoio
psicossocial aos estudantes

A equipe de servidores da PRAE foi ampliada em
100%, passando de nove para dezoito servidores.
Em relação ao espaço físico houve um aumento
com a implantação das Unidades de atendimento
da PRAE no Campus Politécnico / Curitiba; no
Campus Jandaia do Sul e no Setor Palotina. Meta
alcançada.

X

57

Promover revisão da Resolução
31/09 COPLAD para atualizá-la com
base na realidade do PROBEM

A revisão da Resolução 31/09 foi atualizada pela
Resolução 02/11. Meta alcançada.

Humana

Humana

Meta

Humana

X

Nº

Humana

Dimensão
Humana
Humana
Humana

Realizar Seminário de Avaliação
sobre a mudança de perfil do
aluno UFPR associada às novas
políticas de acesso à Graduação e
permanência; dar publicidade de
seus resultados e encaminhamentos

As normas de controle e registro de atividades
acadêmicas dos cursos de graduação estão sendo
avaliadas visando à implementação, instituição
e organização acadêmica em atendimento ao
estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI 2012-2016 e no Projeto Pedagógico Institucional.
Em 2014, a Resolução 92/13 CEPE que trata do Ajuste
e da Reformulação Curricular, da Equivalência e do
Aproveitamento de Conhecimento, foi aprovada
e, em fevereiro de 2014 publicou-se a Instrução
Normativa Nº 01/14 - PROGRAD. Foram revisados os
formulários relacionados ao tema. Também foram
revisados os capítulos e seções que tratam do
processo de matrícula da Resolução que aprova as
normas básicas de controle e registro da atividade
acadêmica (37/97 CEPE).

Alto

Mudanças nas regras de acesso por cotas foram
implantadas já em 2012 por diretriz federal. Meta
alcançada.

Médio

Reavaliar o sistema de cotas e os
valores % envolvidos na legislação

X

Resultados, justificativas e impactos

Baixo

54

Propiciar aos estudantes opção
pelo nome social nos processos de
controle acadêmico

A Coordenação de Políticas Sociais nestes anos,
em parceria com outros programas/projetos de extensão trabalhou em várias frentes: a) construção
de uma minuta de resolução sobre a utilização do
nome social por pessoas trans, aprovada pelo CEPE
( Resolução 29/15), em parceria com a Rede Div@;
b) no ano de 2016, elaborou a publicação de folheto informativo sobre a solicitação, registro e uso do
nome social. Meta alcançada

Alto

53

Resultados, justificativas e impactos

Médio

52

Meta

Baixo

86

Nº

X

87

Dimensão
Humana

Dimensão
Humana

Humana
Humana

60

61

Resultados, justificativas e impactos

Reduzir a taxa média de evasão
discente em ≥50%.

Estudos de evasão estão sendo realizados pela
PROGRAD pela Coordenação de Políticas de
Acompanhamento Acadêmico e Tutoria. Foi criado o
Sistema de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria
para desenvolver a aplicação de processos de
acompanhamento do fluxo escolar e planejamento
pedagógico e implementar programas de tutoria
e apoio à aprendizagem. O SAT atua diretamente
com as coordenações com o objetivo de identificar
antecipadamente os limites de utilização do tempo
máximo de conclusão do curso, para então intervir
proativamente em seu protagonismo como principais
articuladores do Projeto Pedagógico do Curso, agindo
nas diversas causas que levam o aluno à dilatação do
prazo de conclusão, diminuindo assim a retenção e
elevando os padrões de desempenho na graduação.
Meta alcançada.

Promover em todos os Cursos de
Graduação e Pós-Graduação
que operam em período integral
avaliação sobre a possibilidade de
operar em turno único

A PROGRAD pela Coordenação de Políticas de Ensino
de Graduação vem realizando a revisão dos currículos
e o estabelecimento de parâmetros normativos e
pedagógicos para sua elaboração/reformulação
e trabalhando com os Coordenadores de Curso de
Graduação e seu Fórum representativo, reforçando o
papel do Coordenador como articulador pedagógico
do curso. Meta alcançada.

Implantar sistema de
acompanhamento dos egressos

Estudos para a implantação do sistema de
acompanhamento dos egressos estão em
andamento na PROGRAD. Meta não alcançada.

Alto

59

Meta

Médio

X

Nº

Baixo

Implantar o Programa de Apoio à
Aquisição de Material Didático

Estudos para a implantação da Meta estão sendo
realizados pela PROGRAD; PRPPG e PROEC. O MAE
tem sido um centro difusor de práticas e materiais
pedagógicos no ensino formal e informal que auxiliem
os professores da rede pública de ensino a cumprir a
Lei 11.645 que tornou obrigatório o ensino da História
Afro-Brasileira e Indígena. Todos estes produtos
envolveram pesquisa de acervo e bibliografia por
parte da equipe e foram igualmente ilustrados e
diagramados por bolsistas do museu. Por outro lado, a
publicação de E-books também garante o acesso a
obras importantes para a formação dos estudantes.
Apoio financeiro concedido aos estudantes com
vulnerabilidade socioeconômica para a aquisição
de material didático. Meta parcialmente alcançada.

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

58

Meta

Baixo

88

Nº

X

X

X

89

Dimensão

Consolidar a unidade do SIASS

A Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do
Servidor da PROGEPE desenvolve e implementa políticas e
diretrizes de prevenção e promoção à saúde ocupacional,
saúde suplementar, segurança do trabalho, assistência
biopsicossocial, benefícios diretos e indiretos que tenham
como foco a otimização do processo de integração social
no trabalho e o equilíbrio entre os objetivos individuais
e da instituição. Mantém parceria com o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), através
de sua Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) da
implantação de uma unidade do Subsistema Integrado
de Assistência à Saúde do Servidor (SIASS) convênio UFPR/
UTFPR/IFPR, Implementando as ações previstas. Em 2015, a
unidade do Subsistema Integrado de Assistência à Saúde
do Servidor (SIASS), recebeu funcionários e equipamentos
para consolidar a sua atuação e desenvolver ações de
atenção à saúde do servidor, com o intuito de prevenir os
agravos e promover a saúde do servidor. Meta alcançada.

X
Humana

Dimensão
Humana

64

X

Humana

Humana

Resultados, justificativas e impactos

65

Consolidar o Programa Institucional
de Promoção da Saúde do Servidor
(PRO SAÚDE)

Programa consolidado e está sendo ampliado
de acordo com o levantamento do perfil
epidemiológico da saúde dos servidores SIASS/
UFPR. Continuidade da realização dos exames
periódicos conforme determina norma reguladora
e no estabelecimento de parceria com unidades
institucionais afins. Meta alcançada

Alto

90

Meta

Médio

Informatizar o sistema de solicitação de
O sistema foi 100% desenvolvido e entregue em janeiro
progressão e simplificar a documentação
de 2015 para homologação à CPPD. Meta alcançada.
a ser juntada pelo solicitante

Nº

Baixo

Elaborar uma Política de Qualificação Docente

A Coordenação de Políticas de Formação de Professores,
da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional,
oferta aos docentes da UFPR curso de Metodologia do
Ensino Superior, Modalidade a Distância, carga 90 horas.
O curso é ministrado ao longo do ano. A PROGEPE atua
em conjunto com a PRPPG e a PROGRAD de acordo
com a legislação e regulamentação da UFPR. Ações
de capacitação têm sido realizadas em conjunto nas
áreas de metodologia do ensino superior e educação a
distância. Meta alcançada.

Alto

63

Resultados, justificativas e impactos

Médio

62

Meta

Baixo

Nº

X

X

91

X

Dimensão
Humana

Dimensão
Humana
Humana

X

68

Adequar 25% a.a. o mobiliário laboral aos padrões ergométricos de
bem-estar e saúde

Resultados, justificativas e impactos
A partir de 2012, nas novas licitações, a Coordenação
de Licitações da Pró-Reitoria de Administração avalia
as condições ergométricas e solicita as adequações
necessárias, de acordo com as normas de ergonomia
da NR 17-MTE e normas ABNT. A partir de 2015 e
2016, são também licitados itens para portadores
de necessidades especiais – cadeiras para obesos
e carteiras escolares adaptadas para cadeirantes.
O SiBi equipou as bibliotecas com mobiliário laboral
adequado para o bem-estar e saúde do usuário. O
laboratório de informática do SiBi continua sendo
equipado para o atendimento aos portadores de
necessidades especiais. Quanto ao espaço físico,
todas as bibliotecas do SiBi/UFPR possuem algumas
adaptações (banheiros, rampas, elevadores,
circulação, sinalização) para atendimento às
pessoas portadoras de necessidades especiais
Atende a meta do PDI com a adaptação, sob
demanda, do material bibliográfico nas Bibliotecas
para atendimento às pessoas com necessidades
especiais; Adaptação do Portal da Informação para
atendimento aos portadores de deficiência visual;
Facilitação da circulação de pessoas, inclusive
as portadoras de necessidades especiais. Meta
alcançada.

Alto

Meta

Médio

Realizar nos Setores e Campi treinamentos anuais em segurança no
trabalho: em ≥25% das Unidades em
2012; ≥50% 2013; e 100% em 2014,
2015 e 2016

Nos anos de 2012-2016
foram realizados
treinamentos nas áreas de servidores docentes
e técnicos administrativos de diversos setores e
Pró-Reitorias da UFPR. Está previsto no Plano de
Capacitação, um Programa de treinamento em
segurança do trabalho para todos os Setores da
UFPR. Meta parcialmente alcançada.

Nº

Baixo

Exames médicos são realizados de forma itinerante
e com o planejamento para implantação do
Implantar subsídios para exames mé- sistema CASAS nos campi fora de Curitiba, com
parceria dos municípios. Ações de saúde voltadas
dicos realizados nos municípios dos
ao servidor foram realizadas de forma itinerante.
Campi fora de sede
Meta parcialmente alcançada.

Alto

67

Resultados, justificativas e impactos

Médio

66

Meta

Baixo

92

Nº

X

93

Dimensão
Humana
Humana

O CCE fornece 100% da infraestrutura de rede
necessária para que seja possível a execução de
aulas por videoconferência. Equipamentos de
MCU alocados no CCE podem ser utilizados como
concentradores e distribuidores de chamadas para
Nos cursos oferecidos pela
todos os locais da UFPR que possuem o equipamento
PROGEPE, disponibilizar aulas por
de VC apto a usá-lo. A informação sobre a
videoconferência aos Campi fora
de sede: ≥ 20% dos Cursos até 2013 e disponibilidade de cursos via VC deve ser prestada
pela PROGEPE. Foram realizadas videoconferências
≥ 40% dos Cursos até 2016
pela PROGEPE em parceria com a PRPPG, Setor
Palotina e Campus Avançado Jandaia do Sul. Meta
parcialmente alcançada.

72

Ampliar ≥ 10% a.a. o número de
vagas oferecidas aos servidores
Técnico-Administrativos em Cursos
Pós-Graduação Stricto Sensu na
UFPR

73

Associar-se a outras IES paranaenses
para formatação (2012) e oferta
conjunta (de 2013 a 2016) de
programas de qualificação

X

Humana

Dimensão
Humana
Humana

X

Resultados, justificativas e impactos

Foram desenvolvidos os programas: Programa de
Incentivo à Qualificação (PIQ/UFPR) e Especialização
em Gestão Pública – EAD (Cooperação IFPR). O
percentual de vagas é conforme a Resolução 65/09
CEPE/UFPR. Houve aumento do número de servidores
técnico-administrativos capacitados da Instituição,
contribuindo
para
maior
comprometimento
institucional, melhoria do trabalho dos mesmos e da
UFPR. Meta parcialmente alcançada.
A parceria com o IFPR para oferta de curso de pósgraduação Lato Sensu em Gestão Pública é uma
ação específica para o cumprimento desta meta.
Meta alcançada.

Alto

71

Meta

Médio

Disponibilizar a 100% dos servidores
técnico-administrativos inclusão digital

A CDP/PROGEPE em parceria com o CCE/
UFPR ofertou diversos cursos de capacitação na
área de informática, desde o nível básico até o
avançado, com a média de quatro cursos ao mês
nos laboratórios da PROGEPE, do Setor de Saúde e
HC, CCE, Palotina e Jandaia do Sul. Meta cumprida
em 2014. Em 2015 houve continuidade na oferta de
cursos de capacitação dos novos servidores técnicoadministrativos. Meta alcançada

Nº

Baixo

Ampliar ≥10% o número e título dos
cursos de qualificação oferecidos
pela PROGEPE

Houve um aumento de oferta de cursos de
qualificação. Destaca-se a realização do Curso de
Especialização em Gestão Pública. Também foram
ofertados os Programas de Atualização Profissional
e Educação Continuada (Programa voltado ao
desenvolvimento de ferramentas e habilidades
administrativas e potencialidades de cada servidor;
Programa de Línguas Estrangeiras ( Esse Programa
objetiva ensinar uma língua estrangeira e também
difundir a cultura de outros países) e Programa de
Informática (Programa voltado ao aprendizado de
informática e utilização de ferramentas e novas
tecnologias disponíveis no mercado que tornam
o trabalho diário mais profissional). Programa de
Incentivo à Qualificação, Mestrado Profissional em
Enfermagem, Especialização em Gestão Pública
(parceria IFPR - em conclusão), Aperfeiçoamento
em Educação à Distância e Metodologia do Ensino
Superior. Meta alcançada.

Alto

70

Resultados, justificativas e impactos

Médio

69

Meta

Baixo

94

Nº

X

X

X

95

Dimensão
Humana

78

Instalar Sistema CASA nos Campi
Palotina e Litoral: um 2015, outro 2016

Foi instalado o Sistema CASA no Setor Litoral. Está
em estudo a viabilidade de implantação do sistema
CASA no Setor Palotina.

Implantar programa de orientação
e apoio para atividades físicas
regulares

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, desenvolveu
o Programa de Apoio à Prática de Esporte com
o objetivo incentivar a prática de atividades
desportivas na UFPR, pelos estudantes de
graduação. O programa prevê apoio financeiro:
- “Bolsa-atleta”; - “Auxílio-refeição” para os atletas;
- Pagamento de inscrições das equipes oficiais em
competições locais, estaduais e nacionais; - Apoio
logístico e financeiro para o transporte das equipes
oficiais; - Gerenciamento dos recursos concedidos
aos atléticas para realização e participação em
eventos; - Apoio logístico no sentido de garantir
espaços para treinamento e condicionamento
físico; - Infra-estrutura para realização de eventos
esportivos nos Campi da UFPR. O Programa contribui
estimulando a prática desportiva de estudantes
universitários, reconhecendo a importância que o
esporte traz ao indivíduo, ultrapassando a dimensão
físico- comportamental, acaba por envolver
também uma dimensão cognitiva, afetiva e social.
Meta alcançada.

X
Humana

Dimensão
Humana
Humana
Humana
Humana

Construir nova sede para o CASA 3

Elaborado o projeto arquitetônico para a nova sede
do CASA III.
X

Resultados, justificativas e impactos

79

Alto

77

Promover a criação do curso de
Biblioteconomia da UFPR

O curso de Biblioteconomia foi aprovado em
todas as instâncias da UFPR, tendo ampla e efetiva
participação do SiBi em todas as etapas. Entretanto,
X
resta o recebimento das vagas do MEC de docentes,
solicitada no Projeto Político Pedagógico do Curso a
serem demandadas ao MEC pela Reitoria da UFPR.

Meta

Médio

76

Consolidar a implantação do
Programa SiBi de Gestão do
Conhecimento Interno

O SiBi está consolidando o Programa SiBi de Gestão
de conhecimento interno dando continuidade na
publicação do e-Boletim SiBi/UFPR com duas edições
contendo 49 matérias; gerenciamento do e-mail
pgc@ufpr.br; manutenção da Agenda SiBi/UFPR; uso
de videoconferência entre as bibliotecas LIT, PA, JS,
MIR e CEM com a BC em reuniões e treinamentos;
com a participação do SiBi/UFPR na Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos da UFPR;
e, apresentação de trabalhos em Conferências e
Congressos.Organização dos Eventos de integração
do SiBi ofertado aos servidores do SiBi. Meta
alcançada.

X

Nº

Baixo

75

Os serviços de atenção à saúde vinculados à CAISS/
PROGEPE, foram disponibilizados a todos os servidores
da UFPR. Meta alcançada

Alto

74

Formalizar entre CAISS/PROGEPE e
UAP/HC vias de colaboração para
atendimento à saúde

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

96

Nº

X

X

97

Dimensão
Humana

Executar em taxa 20% a.a.
benfeitorias previstas no
Planejamento Estratégico PCU

No período entre 2011 a 2015 houve a maior expansão
física e histórica da UFPR com abrangência em todos
os Campi da UFPR. Meta alcançada.

82

Instalação 20% a.a. de malha sem
fio para acesso à internet em todos
os Campi

Meta alcançada em 100%, com instalação e
ativação de 729 aparelhos (dados de agosto 2016).
Todos os Campi da UFPR dispõem de malha sem fio
para acesso à internet

Humana

81

Número de questões

X

X
32

Nível de atendimento
Humana
X

Profissional

Dimensão
Humana

Resultados, justificativas e impactos

Alto

O Portal da Informação do SiBi/UFPR, desde sua
reestruturação, segue as normas e diretrizes do W3C,
que é responsável pelo Guia de Acessibilidade de
Conteúdo Web. Quanto ao espaço físico, todas
as bibliotecas do SiBi/UFPR possuem algumas
adaptações (banheiros, rampas, elevadores,
circulação, sinalização) para atendimento às
pessoas portadoras de necessidades especiais.
Atende à meta do PDI com a adaptação, sob
demanda, do material bibliográfico nas Bibliotecas
para atendimento às pessoas com necessidades
especiais; Adaptação do Portal da Informação para
atendimento aos portadores de deficiência visual;
Facilitação da circulação de pessoas, inclusive
as portadoras de necessidades especiais. Meta
alcançada.

Meta

Médio

O SiBi adquiriu equipamentos para o laboratório
de informática com a finalidade de atender aos
portadores de necessidades especiais. O laboratório
de informática está equipado com os seguintes
softwares/equipamentos: Programa leitor de tela
de uso livre; Programa para aumento de tela;
Leitor autônomo de textos impressos (SARA); Leitor
autônomo de textos on-line JAWS (Job Acess With
Speech); Impressora de relevo tátil por fusão; Linha
Braille para tradução de textos eletrônicos; Lupas
eletrônicas de mesa para textos impressos; Fones de
ouvido; Mesa tátil falante e Computadores.

Nº

Baixo

Alto

Adaptação, sob demanda, do
material bibliográfico nas Bibliotecas
para atendimento às pessoas
portadoras de necessidades
especiais; e adaptação do Portal da
Informação para atendimento aos
portadores de deficiência visual

Resultados, justificativas e impactos

Médio

80

Meta

Baixo

98

Nº

83

Discutir e atualizar instrumentos legais
e difundir práticas de gestão com
uso de câmaras e órgãos colegiados

Baixo

03

Médio

06

Alto

23

Foram constituídas Comissões no âmbito do
CAEX/PROEC para a reformulação em diversos
procedimentos ( SIGEU - Sistema Integrado de Gestão
da Extensão Universitária; avaliação de propostas e
relatórios); foram elaborados roteiros de orientação
aos CSEX e CAEX; foi definida a organização de
dados para subsidiar o Modelo de alocação de
vagas, referentes à participação de docentes
(por departamento ou setor) em atividades não
remuneradas de extensão (nesta ação, os setores
organizaram as informações relativas aos Eventos de
Extensão). Meta parcialmente alcançada

X

99

A CDP/PROGEPE desenvolveu ações e ofertou
diversos cursos de capacitação procurando atender
às demandas dos servidores e das unidades da UFPR,
bem como os diferentes ambientes organizacionais
da UFPR. Observa também a legislação e
regulamentação sobre o tema: Lei 11.091/2005 e
Decreto 5.824/2006. Meta alcançada.

X

100

88

Dimensão

Implantar avaliação anual dos
processos de seleção acadêmica
na UFPR, incluindo Pós-Graduação
e estudo de alternativas na
Graduação

Em 2013 foi iniciada a revisão das Resoluções 44/11,
68/11 e 40/09-CEPE. Em 2014 deu-se continuidade
à revisão das Resoluções. Em 2015
e 2016 o
processo de avaliação continuou em andamento.
Com a implantação do SIGA – Sistema de Gestão
Acadêmica da Pós-Graduação, desde 2015, todos
os processos seletivos dos PPGs são realizados,
supervisionados e avaliados através do Sistema.
Meta Alcançada.

X

Profissional

87

Proporcionar aos trabalhadores
capacitação compatível com os
ambientes organizacionais: até
2013, 50%; até 2014, 100% terem
participado de atividade de
capacitação

X

Profissional

Dimensão
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

Meta não alcançada

Unificar e atualizar os instrumentos
que regem o registro acadêmico,
incluindo convênios, mobilidade,
EaD e PARFOR

Em 2014 foi revista e aprovada a Resolução 92/13
CEPE, que trata do Ajuste e da Reformulação
Curricular, da Equivalência e do Aproveitamento de
Conhecimento. Em fevereiro de 2014, publicou-se
a Instrução Normativa Nº 01/14 - PROGRAD. Foram
revisados os formulários relacionados ao tema.
Também foram revisados os capítulos e seções que
tratam do processo de matrícula da Resolução
que aprova as normas básicas de controle e
registro da atividade acadêmica (37/97 CEPE).
Essa revisão deverá ser submetida à apreciação
do Fórum de coordenadores de Graduação.
Ainda, dentre as resoluções revisadas cita-se
a 40/09 CEPE que submetida ao CEPE resultou
na Resolução 30/14 CEPE que normatiza o
Programa de Educação Tutorial - PET/SESu/
MEC na Universidade Federal do Paraná.
Durante o período, foram analisados e revisados
editais, normatizações de programas e regimentos
(p.ex. Programa de Educação Tutorial - PET).
Em 2015 e 2016 foi dada continuidade ao processo
de atualização dos instrumentos. Meta alcançada

89

Alto

86

Resultados, justificativas e impactos

X

Ação cumprida na CPI/PROPLAN em conjunto com
a Reitoria, as Pró-Reitorias e Setores, Hospitais e
demais Unidades da UFPR. Meta alcançada.

Avaliar com a Comunidade
Acadêmica e Conselhos
implantação de novo sistema
organizacional da UFPR

Meta

Médio

85

Atualizar e completar o
organograma da UFPR, agregandolhe as Unidades que, hoje em
funcionamento, estão dele ausentes

Nº

Baixo

84

Uniformizar terminologia e regularizar
os níveis hierárquicos entre as
Meta não alcançada
instâncias de decisão

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

Nº

X

X

101

Dimensão
Profissisinional

Dimensão
Profissional

Resultados, justificativas e impactos

Modernização e aperfeiçoamento
dos programas de registro de dados

Programas de registros de dados foram elaborados
para o Centro de Computação Eletrônica e
a Coordenadoria de Relações Institucionais.
Em 2013 a criação do Sistema Integrado de Gestão
e Acordos –SIGeA, que permite o controle e
acompanhamento de projetos e parcerias celebradas
pela UFPR, desenvolvido pela Coordenadoria de
Relações Institucionais – CRI/PROPLAN e CCE, para
tornar mais ágil e transparente todo o processo.
Consolidado
o
Sistema
Informatizado
de
Gestão da Extensão Universitária – SIGEU, o
sistema já traz vários benefícios, como por
exemplo, agilidade nas rotinas e divulgações
para os extensionistas da UFPR e para a PROEC.
Em 2015 foi criado o Sistema Orçamentário,
com todos os procedimentos de consulta,
alocação e transferência sobre orçamentos
das
unidades
orçamentárias
da
UFPR.
Quanto ao Portal da Informação do SiBi, o mesmo foi
adequado seguindo as normas e diretrizes do W3C,
que é responsável pelo Guia de Acessibilidade de
Conteúdo Web. Foi utilizado o software avaliador Da
Silva como ferramenta para avaliação da linguagem
HTML, pois o mesmo verifica se o código HTML está ou
não dentro das regras de acessibilidade do WCAG
e E-GOV. Foi feita a revisão do código HTML das
imagens do Portal da Informação, inserindo legenda,
para possibilitar a leitura destas por software "leitor
automático".

Alto

91

Meta

Médio

X

Nº

Baixo

O serviço de desenvolvimento de software é
disponibilizado pelo CCE de forma contínua e
conforme priorizações da gestão. Manteve-se o SIE
atualizado e com suporte contratado, visto este ser
o principal recurso de gestão acadêmica da UFPR.
Foram ainda desenvolvidos e implantados sistema e
sítio web para o projeto “Conte Conosco”, sistema
“Frequência do Servidor”, sistema “Orçamentário”
e sistema para gestão da telefonia, sistema de
controle de acesso aos RU´S, além de manutenção
e atualizações em todos os outros sistemas já
disponibilizados pelo CCE que podem ser vistos em
https://cce.ufpr.br/portal/sistemas-desenvolvidos/.
Em fase de desenvolvimento estão os sistemas de
gestão de estágios (previsão entrega - 2016), portal
do egresso (previsão entrega – 2016), gestão de
bolsas (previsão entrega – 2016), novo sistema de
patrimônio (previsão entrega – 2016). O CCE vem
ao longo dos anos desenvolvendo vários sistemas de
forma integrada e utilizando tecnologias responsivas
(usável por qualquer tipo de dispositivo) tanto nos
sistemas administrativos, financeiros como nos sítios
institucionais que são aqui desenvolvidos ou auxiliados
os seus desenvolvimentos. Meta alcançada.

Alto

Aumentar continuamente o nível
de informatização e controle
acadêmicos

Resultados, justificativas e impactos

Médio

90

Meta

Baixo

102

Nº

X

103

Dimensão

Instalação de sistema eletrônico
para identificação do usuário nos
RUs

Profissional

Profissional

92

93

Reestruturação física do CCE,
mediante reforma civil (I) e
construção de novo prédio (II)

Profissional

Instalação de sistema eletrônico para identificação
do usuário nos RUs Em 2012 realizou-se uma primeira
ação, sem resultado eficaz. Para 2013 foi estudada
nova possibilidade de solução, da qual avaliava-se
a viabilidade e compatibilidade frente às diferentes
formas de gestão adotadas pela UFPR em seus RUs.
Em 2014 deu-se continuidade ao estudo e análise
de sistema eletrônico, não implantado. Em 2016
o sistema foi homologado e está operante no RU
Central. Aguardando providências de rede para
operação dos outros RUs. Estará 100% em operação
até o final do exercício. Meta alcançada.

94

Inserir no Regimento UFPR os Comitês A PROEC enviou ao CEPE um pedido de alteração da
Setoriais de Ensino, Pesquisa,
Resolução solicitando melhoria da pontuação dos
Extensão e Ética em Pesquisa
Membros do CAEX. Meta parcialmente alcançada.

Profissional

Dimensão
Profissional

Resultados, justificativas e impactos

95

Elevar a pontuação funcional dos
membros de Comitês diretamente
ligados às atividades acadêmicas

X

A reforma civil será concluída em 2016 e o projeto
para construção do novo DATACENTER está pronto e
apto para licitação. Meta parcialmente alcançada.

Meta não alcançada

Alto

Meta

Médio

Nº

Baixo

91

Em relação à gestão das informações a inovação
foi a implementação do Sistema Integrado de
Gestão da
Extensão Universitária – SIGEU,que
iniciou sua operação em 2013, tendo sido avaliado
continuamente e aprimorado nos anos subsequentes,
sendo que uma nova versão foi apresentada em
setembro de 2016. Essa nova versão, resultou das
avaliações contínuas da equipe e também do
trabalho de uma subcomissão do CAEX que analisou
os diversos entraves e sugeriu modificações que
foram incorporadas na nova versão. O SIGEU atende
a inúmeras demandas, desde o registro histórico,
a submissão, a tramitação, o acompanhamento
direto e a avaliação, permitindo que inúmeras
informações sejam geradas subsidiando decisões
Modernização e aperfeiçoamento
dos programas de registro de dados. políticas, gerenciais e operacionais. O SIGEU atende
também à necessidade de redução do uso do papel,
(continuação)
contribuindo para a melhoria das condições de
sustentabilidade. A nova versão inclui os certificados
(eventos, cursos, projetos e programas) cuja impressão
pode ser dispensada, pelo envio da informação
e arquivamento pela via eletrônica. Os Termos de
Compromisso para Bolsa Extensão passaram a ser
editados em uma única via, para registro formal, cujas
cópias são encaminhadas por email aos interessados.
Para tal, foi proposta alteração na Resolução de Bolsa
Extensão. Numa nova etapa deverão ser constituídos
como sistemas informatizados. Em desenvolvimento o
Sistema de Indicadores para coleta de informações
ao Censo e apoio a avaliação de desempenho da
UFPR. Meta alcançada.

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

104

Nº

X

X

X

105

98

Disponibilizar a todas as Unidades
administrativas impressoras licitadas
segundo ação CCE, para substituição das hoje patrimoniadas

99

Promover capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos ( ≥ 90 a.a.) na utilização de
software livre

Meta alcançada em 100% com a instalação de 550
impressoras.
A CDP/PROGEPE ofertou diversos cursos de
capacitação na área de informática, em parceria
com o CCE e outras unidades da UFPR. A utilização
dos denominados "softwares livres" é realizada
sempre que possível, observada a disponibilidade
orçamentária. Meta alcançada

X

Dimensão

X

Profissional

Obter retorno das Unidades referen- A CPA concluiu a sistematização das informações
te aos relatórios da CPA, manifestan- resultantes do processo de Autovaliação. Meta alcançada.
do providências empreendidas no
âmbito de cada uma.

Profissional

X

Promover anualmente nos Setores
e Campi (50% em 2012; 100% em
100
2013-2016) palestras de instrução e
atualização sobre compras

101

Meta

Implantar sistema eletrônico de
registro de demanda de bens

Resultados, justificativas e impactos

Meta alcançada

O sistema está em fase de análise e será integrado
ao
sistema
de
Empenhamento
(SIGECOF)
fornecendo mais integração, agilidade e segurança
aos procedimentos. O atraso se deve à falta de
disponibilidade de recursos de pessoal no CCE e
repriorizações para o desenvolvimento de sistemas
como o de Distribuição Orçamentária para a CPCO/
PROPLAN, alterações nos sistemas SiGeA, Patrimônio,
SICONF, SIGEU, entre outros.

X

X

Enquanto o sistema não fica pronto, a nova edição
do Manual de Compras prevê, desde 2015, o envio
das demandas através de formulário próprio por
e-mail. Meta parcialmente alcançada.

X

Informações disponíveis em:
Profissional

Dimensão
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

Criar Grupos de Trabalho nas unidades para atuar em conjunto com
a Comissão Própria de Avaliação –
CPA.

As atividades iniciaram em 2011 com a solicitação
de Representantes Setoriais e Criação de Núcleos
Internos nas Unidades. A CPA redigiu e aprovou Normas Complementares de Funcionamento da CPA,
prevendo criação, normas e competências de Núcleos Internos e Representantes Setoriais. Atualmente
a CPA atua com a colaboração dos núcleos internos
e representantes setoriais. Meta alcançada.

Nº

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

Alto

97

Médio

96

Baixo

106

Nº

Disponibilizar na página da PróReitoria de Administração o
102 movimento de pregões, licitações,
contratos, execução de obras e
reformas, patrimônio e manutenção

http://www.pra.ufpr.br/portal/
Atualização online. Meta alcançada.

X

107

Profissional

Dimensão
Profissional

Implantar o programa de
103
manutenção predial preventiva

104 manutenção corretiva de

Profissional

Após a criação da SUINFRA em 2015, foi possível
promover um planejamento de ações que
definem as áreas de atuação e abrangência da
Coordenação de Manutenção da SUINFRA definindo
as necessidades específicas de manutenção, assim
como um estudo para a melhoria logística de
fornecimento de materiais buscando efetividade
nas ações de manutenção predial no âmbito da
UFPR. Meta alcançada.

Catalogar salas de aula, laboratórios
A SUINFRA está realizando a catalogação das salas
e outros espaços físicos, 50% em
105
de aula, laboratórios e demais espaços físicos da
2012, 100% em 2013, e disponibilizar
UFPR. Meta parcialmente alcançada.
os dados

Alto

Resultados, justificativas e impactos

Médio

Meta

Baixo

Nº

6. GRÁFICOS DAS METAS DO PDI 2012-2016

Classificação do atingimento das metas do PDI – UFPR 2012 – 2016
X

Consolidar o programa de

Tabela 1 – Totais dos níveis de atendimento às metas do PDI 2012-2016

Meta alcançada

X

equipamentos laboratoriais

Número de questões :

Para efeito de análise das 105 metas do PDI 2012- 2016, 02 delas foram classificadas como Metas
Operacionais (metas 1 e 2) que foram enquadradas como cumpridas. As 103 metas restantes foram
divididas em 4 dimensões: dimensão UFPR Cidadã (Cidadã) - 16 metas, dimensão UFPR Acadêmica
(Acadêmica) - 32 metas, dimensão UFPR Humana (Humana) – 32 metas e dimensão UFPR Profissional (Profissional) - 23 metas. Cada uma das 103 metas foi analisada e classificada em uma escala de
atendimento: baixo, médio, alto. A partir desta classificação os graus de atendimento foram agrupados chegando-se à seguinte tabela:

X

Classificação das metas
Alto
Médio
Baixo

Fonte: CPI/Proplan-UFPR

Qtde.
76
18
9

%
74%
17%
9%

23

Nível de atendimento
Profissional

108

Baixo

03

Médio

05

Alto

15

109

Gráfico 1 – Proporção de classificação dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016

A partir das informações verifica-se que mais de 75% das metas foram classificadas com alto grau
de atendimento.
Classificação do atendimento das metas do PDI-UFPR 2012-2016 por dimensão
A totalização por dimensão pode ser verificada na tabela a seguir:
Tabela 2 – Totais dos níveis de atendimento às metas do PDI 2012-2016

ϵй

Classificação

ϭϳй

ĂŝǆŽ

das metas
Alto
Médio
Baixo

Fonte: CPI/Proplan-UFPR

Cidadã
Qt.
12
3
1

%
75%
19%
6%

Acadêmica
Qt.
26
4
2

%
81%
13%
6%

Humana
Qt.
23
6
3

%
72%
19%
9%

Profissional
Qt.
15
5
3

%
65%
22%
13%

DĠĚŝŽ
ůƚŽ
ϳϰй

Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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Graficamente estas informações podem ser visualizadas em seus valores absolutos através do gráfico
abaixo:

Como as quantidades de metas em cada dimensão são distintas uma análise entre elas só pode ser
feita através de valores relativos (percentuais) apresentados na tabela 2.

Gráfico 2 – Valores absolutos da classificação dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 20122016

Graus de atendimento por dimensão

ϯϬ

Verificando em cada dimensão a classificação do atendimento das metas de acordo com os graus de
atendimento apresentados temos os gráficos apresentados na sequência:

Ϯϱ

ϮϬ

1 – Dimensão UFPR-Cidadã

ϭϱ

Gráfico 3 – Valores da classificação dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016
segundo a dimensão Cidadã
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Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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Ϭ

ĂŝǆŽ

DĠĚŝŽ

ůƚŽ

Fonte: CPI/Proplan-UFPR

113

2 – Dimensão UFPR-Humana

Gráfico 4 – Proporção dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016 segundo
a dimensão Cidadã

Gráfico 5 - Valores da classificação dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016
segundo a Dimensão Humana
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ϭϵй
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ϱ

Ϭ
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Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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DĠĚŝŽ

ůƚŽ

Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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3 – Dimensão UFPR-Acadêmica

Gráfico 6 - Proporção dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016 segundo a Dimensão Humana

Gráfico 7 - Valores da classificação dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016
segundo a Dimensão Acadêmica
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ϭϵй

ϳϮй

ĂŝǆŽ
DĠĚŝŽ
ůƚŽ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϬ

ϱ

Ϭ
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Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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DĠĚŝŽ

ůƚŽ

Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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4 – Dimensão UFPR-Profissional

Gráfico 8 - Proporção dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016 segundo a
Dimensão Acadêmica

Gráfico 9 - Valores da classificação dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016
segundo a Dimensão Profissional
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Gráfico 10 - Proporção dos graus de atendimento às metas do PDI-UFPR 2012-2016 segundo a
Dimensão Profissional

ϭϯй

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na avaliação qualitativa realizada há
um inequívoco avanço nas metas elencadas indicando
o acerto da atual
gestão
no estabelecimento das prioridades, no caráter de participação e
decisões colegiadas e principalmente no sentido humano e republicano com que se portou.
Merecem destaque nas metas plenamente alcançadas o caráter de universidade de inclusão, de compromisso
com o direito social e humano dos estudantes que buscam o ensino superior e de conexão com o mundo do
saber.
Assim podemos elencar:
• Os avanços na internacionalização;
• O estímulo às reformulações curriculares para garantir a permanência dos estudantes;

ϮϮй
ϲϱй

ĂŝǆŽ
DĠĚŝŽ
ůƚŽ

• A ampliação das condições da infraestrutura e dos ambientes de apoio pedagógico aos processos de
ensino-aprendizagem;
• A elevação do valor financeiro captado e destinado à pesquisa;
• A disponibilização de mídias interativas para todas as salas de aulas;
• A implantação de sistema informatizado para inscrição aos editais de fomento à pesquisa ;
• A implantação de dois Centro de Eventos, no SEPT e na unidade administrativa de Piraquara da UFPR.
• O fortalecimento das atividades de extensão;
• O aperfeiçoamento de critérios de avaliação para programas e projetos de extensão;
• A elevação da taxa de servidores e técnico-administrativos na extensão;
• A integração real entre ensino, pesquisa e extensão consolidada na SIEPE;
• A discussão sobre a curricularização da extensão;

Fonte: CPI/Proplan-UFPR
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• As atividades desenvolvidas pela Editora, MAE e pela produção editorial em mídia digital;
• O investimento em ações artísticas e culturais;

121

• A elaboração do Plano Institucional de Cultura;

• A adaptação de materiais bibliográficos para portadores de necessidades especiais;

• A consolidação das ações do SiBi;

• A maior expansão física da UFPR;

• O aumento do nível de segurança do acervo bibliográfico e patrimônio;

• A instalação de internet sem fio em todos os campi;

• A ampliação do acervo bibliográfico por compra, doação ou permuta;

• A ampliação da oferta de capacitação;

• A criação de laboratório de conservação preventiva de documentos;

• A atualização dos instrumentos de registro acadêmico;

• O aumento do número de estudantes na graduação e pós-graduação;

• A avaliação dos processos de seleção acadêmica na pós e na graduação;

• A avaliação do sistema de cotas;

• O aumento do nível de informatização e controle acadêmicos;

• A avaliação da mudança do perfil dos estudantes;

• A modernização e aperfeiçoamento dos programas de registro de dados;

• A consolidação e ampliação dos programas de assistência estudantil;

• A instalação do sistema eletrônico para identificação dos usuários nos RUs;

• A realização de avaliação para a redução da evasão discente;

• A criação de núcleos setoriais para atuar junto a CPA;

• A formação continuada de docentes da UFPR e dos sistemas de ensino municipal e estadual;

• A sistematização das informações de autoavaliação;

• A progressão automática informatizada;

• A capacitação para utilização do software livre;

• A consolidação do programa institucional de promoção da saúde do servidor;

• A implementação do programa de manutenção predial preventiva;

• A adequação do mobiliário laboral a padrões ergométricos;

• A consolidação de programa de manutenção corretiva.

• A ampliação da capacitação e qualificação oferecidos pela PROGEPE ao servidor;
• A inclusão digital de 100% dos TAEs;
• A utilização de sistemas de videoconferências;
• A associação com outras IES para oferta conjunta de cursos;
• A consolidação e implantação do Programa SiBi de Gestão do Conhecimento;
• A instalação do sistema CASA nos campi de Palotina e Litoral;

A gama de metas reflete a complexidade da gestão de uma Universidade que chega aos
104 anos com uma comunidade de mais de 35.000 estudantes, 2.500 docentes e 3.500 servidores
técnico-administrativos.....................................................................................................................
Importante salientar que 91% das metas elencadas apresentam grau de atingimento expressivo contemplando
as dimensões e estratégias propostas no PDI. Os resultados evidenciam um forte compromisso da gestão com
a execução do planejamento estratégico estabelecido com a comunidade acadêmica, com profissionalismo e
participação, apontando para os rumos a serem seguidos por uma Universidade cidadã e republicana.

• A implantação de programa de orientação e apoio para atividades físicas regulares;
122
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7. ANEXOS
A dinâmica das realizações que a UFPR viveu nos últimos meses não permitiu que alguns fatos
importantes fossem incluídos no Relatório de Avaliação do PDI, pois ocorreram enquanto este estava
em processo de produção.
Entre estas realizações esta a transformação da ARI (Assessoria de Relações Internacionais)
em Agência UFPR Internacional, propiciando maior representatividade e agilidade ao órgão que assim
poderá desenvolver suas atividades de forma mais autônoma.
Também a ASC(Assessoria de Comunicação Social) passou a ser Superintendência de Comunicação
e Marketing também com o objetivo de propiciar maior autonomia de ação nas atividades pertinentes à
sua gestão.
A partir de 09 de dezembro de 2016 a UFPR adotou definitivamente o uso do SEI – Sistema
Eletrônico de Informações que propõe mais celeridade ao trâmite de processos e também assegura o
cumprimento dos prazos estabelecidos, a transparência da tramitação, economia de tempo, despesas
de deslocamentos e insumos.
Em 08 de dezembro de 2016 aconteceu a inauguração da pista de Atletismo que tem padrão A2
o que a capacita à receber competições nacionais e internacionais de nível oficial.
Em 12 de dezembro de 2016 foi entregue o campus Rebouças que passa a integrar a infra estrutura
da UFPR através da revitalização do Edifício Teixeira Soares (antiga sede administrativa da RFFSA no
Paraná) e também das novas construções erguidas para a oferta de boas condições para a vivência da
comunidade acadêmica e seu desenvolvimento pleno.
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8. SLIDES

Relatório de Avaliação Do Plano de
Desenvolvimento Institucional
2012 - 2016
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Missão Básica da Educação Superior
• Quatro objetivos principais:
1. Função da pesquisa: Produção de novos
conhecimentos.
2. Função do Ensino: Formação de pessoal
altamente qualificado.
3. Função Ética: a formação para a cidadania e
crítica social.

Missão Básica da Educação Superior
• Quatro objetivos principais:
4. Função da extensão: comprometimento da
comunidade universitária na integração do
ensino e da pesquisa com as demandas sociais
buscando mecanismos para interrelacionar o
saber acadêmico com os segmentos da
sociedade.

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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PDI 2012-2016
• Diagnóstico institucional
– Contemplando em 11 capítulos todos os tópicos
determinados pelo Decreto 5.773/2006.

• Planejamento estratégico: quinquênio 20122016.

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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PDI 2012-2016
• A UFPR em seu PDI 2012-2016 registra a proposta
do seu desenvolvimento institucional para os
próximos anos e demonstra que a Instituição
procura avançar, em sua missão de contribuir
para o desenvolvimento sustentável, priorizando
a formação continuada do profissional cidadão e
produzindo, socializando e apropriando o
conhecimento de forma articulada com os
demais segmentos da sociedade, sendo
referência no Brasil.
Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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PDI 2012-2016

PDI 2012-2016

• O Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) consubstancia o plano estratégico da
UFPR para o Quinquênio 2012-2016.
• O PDI foi aprovado pelo Conselho
Universitário em 28 de junho de 2012 através
da Resolução COUN nº 15/12 e pode ser
acessado no endereço eletrônico:
www.proplan.ufpr.br > Planejamento > PDI.

• O PDI 2012-2016 da UFPR foi estruturado
considerando as seguintes dimensões
estruturantes:
• a Dimensão Estratégica (UFPR cidadã,
acadêmica, humana e profissional);
• a Dimensão Tática e
• a Dimensão Operacional (proposta de ações).

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Níveis do Planejamento

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Dimensão Estratégica
UFPR
Profissional

UFPR
Humana

UFPR
Acadêmica

UFPR
Cidadã
Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Dimensão Estratégica
UFPR Cidadã

Instituição pública em sintonia com as
demandas e os atributos da sociedade.
UFPR Acadêmica

Aprimoramento do seu desempenho em
ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Relatório de Avaliação do PDI
2012-2016
134

Dimensão Estratégica
UFPR Humana

Consideração dos anseios naturais, das
virtudes e limitações dos servidores,
alunos e colaboradores.
UFPR Profissional

A necessidade de atualização e
aperfeiçoamento permanente das práticas
de gestão.

Relatório de Avaliação do PDI
2012-2016
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Dimensão Tática

Diretrizes da Dimensão Tática
6

Profissional
Humana
Definição dos parâmetros que
medem o alcance das diretrizes
definidas na dimensão
estratégica.
Relatório de Avaliação do PDI
2012-2016
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Cidadã

7

Acadêmica

8

6
Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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UFPR CIDADÃ

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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UFPR Acadêmica

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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UFPR Humana

UFPR Profissional

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Dimensão Operacional
• Eficiência no desempenho da ação
• Otimização dos recursos e qualidade dos
produtos entregues
• Atores e procedimentos de execução das
ações
• Alcance das diretrizes do Planejamento
Estratégico

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Níveis de Atendimento ao PDI 2012-2016 Metas da Dimensão Cidadã

Avaliação das Dimensões: em Metas

Valores Absolutos

Valores relativos

12
Dimensão Cidadã - 16 metas
Dimensão Acadêmica - 32 metas
Dimensão Humana - 32 metas

12

6%
19%

10

Dimensão Profissional - 23 metas
8

6

3

4

103 metas + 2 metas operacionais = 105 metas avaliadas

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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1

2

0

75%

Baixo

Médio

Alto

Baixo

Médio

Alto

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Níveis de Atendimento ao PDI 2012-2016 Metas da Dimensão Acadêmica
Valores Absolutos
30

Valores relativos

13%

9%
19%

20

15

15

10

10

81%
2

Médio

3

72%
0

Baixo

6

5

4

Alto

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Valores relativos

23

25

20

0

Valores Absolutos

6%

26

25

5

Níveis de Atendimento ao PDI 2012-2016 Metas da Dimensão Humana

Baixo

Médio

Alto

Baixo

Médio

Baixo

Médio

Alto

Alto

Baixo

Médio

Alto

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Níveis de Atendimento ao PDI 2012-2016 Metas da Dimensão Profissional
Valores Absolutos

Dimensões do PDI 2012-2016 – Atendimento
por nível

Valores relativos

Valores Absolutos
90

30

15

16

80

13%

14
12

25

22%

70
60

20

10

5

6
4

30

3

Baixo

Médio

Médio

0

Alto

Alto

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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5

65%

Baixo

148

40

10

2
0

50

15

8

Baixo

Médio

Alto

Valores relativos

10

Baixo

Cidadã

Médio

Acadêmica

Humana

Alto

0

Cidadã

Profissional

Acadêmica

Baixo

Humana

Médio

Profissional

Alto

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Superintendência de Comunicação e
Marketing

150

Realizações mais recentes

• Conselho de Planejamento e Administração:
COPLAD – Resolução 31/16
• A Assessoria de Comunicação Social passa ao
status de Superintendência de Comunicação e
Marketing.

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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28/11: UFPR - Internacional

08/12: Nova pista de atletismo

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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12/12: Campus Rebouças

Comissão de Elaboração do Relatório
de Avaliação do PDI 2012-2016
Presidente

Maria Odette de Pauli Bettega

Membros

Edilson Sérgio Silveira
Kamila Zanotto
Lânia Virgínia Busnello Vaz
Leandro Franklin Gorsdorf
Luciana Emília Machado Garcia
Luiz Fernando Nadolny
Maria Amélia Sabbag Zainko
Paulo Roberto Rocha Krüger
Rita de Cássia Lopes

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Níveis de Atendimento às Dimensões do PDI
2012-2016
Valores Absolutos
90

30

25

20

15

Baixo

Cidadã

Médio

Acadêmica

Humana

Alto

Profissional

Membros

Edilson Sérgio Silveira

70

Lânia Virgínia Busnello Vaz

60

Leandro Franklin Gorsdorf

50

Luciana Emília Machado Garcia
Luiz Fernando Nadolny

20

Maria Amélia Sabbag Zainko

10

Paulo Roberto Rocha Krüger

0

Baixo

Cidadã

Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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Maria Odette de Pauli Bettega
Kamila Zanotto

30

5

Presidente

80

40

10

0

Valores relativos

Comissão de Elaboração do Relatório
de Avaliação do PDI 2012-2016

Médio

Acadêmica

Humana

Alto

Rita de Cássia Lopes

Profissional
Relatório de Avaliação do PDI 2012-2016
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