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RELATÓRIO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
2012-2016
COMISSÃO
Regina Maria Vilela – presidente
Joel Souza e Silva– representante dos servidores docentes
Ricardo Peixoto Pinto – representante discente
Madleine Celia de Lima – representante dos servidores técnicos
Antoninho Caron – representante da sociedade civil

I-

ESTRUTURA GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O PDI foi elaborado tendo como base as três dimensões a seguir:
1.1 Dimensão Estratégica (UFPR cidadã, acadêmica, humana e profissional)
1.2 Dimensão Tática (27 diretrizes e 105 metas)
1.3 Dimensão Operacional (proposta de ações)
No presente documento, as ações propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
executadas pelas diversas instâncias da UFPR, serão apresentadas de forma sistematizada.
Cada meta das diferentes dimensões será apresentada com a numeração originada no
documento do PDI 2012-1016 e as informações relativas ao alcance das metas serão
apresentadas em quadros. Após a apresentação do quadro, seguir-se-ão a avaliação e
recomendações.
1.1 DIMENSÃO CIDADÃ
A dimensão cidadã tem como objetivos a consolidação do empreendedorismo e da inovação da
UFPR, a maior participação da UFPR em ações para o desenvolvimento da C,T&I no Paraná,
integração da comunidade na formulação de diretrizes e programas institucionais,
internacionalização, compromisso social e ambiental bem como aprimoramento da
infraestrutura para integração entre práticas acadêmicas e serviços de saúde à comunidade.
A partir de 2014, adotou-se a diferenciação do alcance das metas por cores a saber:
totalmente consolidada, quando a informação prestada apresenta alcance da meta até 2014
mas, em alguns casos, a informação é anual entre 2012-2013 e 2013-2014.
parcialmente consolidada, quando a informação prestada indica evolução porém, sem
alcance da meta ou quando a informação que dependia de mais de uma unidade foi feita de
forma incompleta.
não consolidada, quando a meta não foi alcançada no prazo estipulado.
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não avaliada pela ausência de informações , quando a unidade não enviou a informação
que permita fazer uma análise mais adequada. É possível que a meta tenha sido atingida.

1.1.1

Metas:
As metas de 1 a 3 referem-se às atividades da Comissão Permanente de Acompanhamento do
PDI, criada pelo COUN, cujo produto é este relatório de avaliação anual do alcance das metas
do PDI.
4- Elevar em taxa anual média > 10% o número de produtos apresentados pela Comunidade
a AGITEC.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

2011

25

Consolidado

2012

27 (8% de incremento)

Consolidado

2013

31(24% de incremento)

Consolidado

2014

34 (8,8% de incremento)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
Considerando que a média de incremento nos produtos apresentados no período foi superada nos
anos de 2013 e 2014, apesar da meta de incremento para o ano de 2014 não ter atingido valor
superior a 10%, considera-se que, no período de 2011 a 2014, a média de incremento superou os
10% ao ano proposto no PDI (36%).
5- Incentivar nos servidores técnico-administrativos o espírito empreendedor e o
desenvolvimento de ações inovadoras.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROGEPE

20122016

Não informado

Cursos Cartilhas
Pontos para Progressão
Funcional

Avaliação e recomendações:
Não foi informado pelas unidades administrativas que esta meta tenha sido considerada até o
momento. Incentivo institucional à AGITEC. Não apresentado pela uniC/PRPPG, à
CRI/PROPLAN e à FUNPAR.
A PROGEPE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

3

6-Elevar em 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.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

2011

Número de trabalhos
registrados na PRPPG
relativos a 2011
2325

2012

2622 (13%)

Consolidado

2013

3000 (29%)

Consolidado

2014

4272 (42%)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
A meta foi superada atingindo, 54% de incremento de considerando o período entre 2011e 2014.
Em 2013, três novos cursos de Pós-Graduação stricto sensu e três projetos de cursos novos
(APCN) em avaliação pela CAPES.
Sugere-se a discriminação entre número de periódicos, relatórios, livros, teses, dissertações,
monografias.
7- Elevar uma taxa anual média ≥ 10% as parcerias da UFPR com instituições paranaenses
dos setores produtivos primário e secundário.
Unidade

Tempo Alcance

Incentivo institucional à
AGITEC/PRPPG,
CRI/PROPLAN e à
FUNPAR

2011

Resultado

Quantidade de
à convênios, contratos e
termos de cooperação
105

2012

117 (11%)

Consolidado

2013

131 (25%)

Consolidado

2014

144 (10%)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
A meta foi superada entre no período entre 2011 a 2014 em 16%. A PRPPG e AGITEC atuaram
como mecanismo indutor na relação Universidade x Empresa aproximando a capacidade
tecnológica e de inovação da UFPR às demandas do mercado, com reflexo no aumento das
cooperações efetuadas.
Sugere-se discriminação entre contratos e termos de cooperação com indicação das áreas
contempladas.
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8- Elevar em 10% a.a. o número de egressos UFPR atuando em empresas de C,T&I no
Estado do Paraná.
Unidade

Tempo Alcance

PRAE

2013–
2016

Resultado

Número de egressos
UFPR inseridos no
mercado em relação a
2011

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A PROGEPE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

9- Consolidar o Núcleo de Concursos como Centro de Excelência na condução de
concursos e processos seletivos internos e externos à UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

NC/PROGRAD

2014

Resultado

Número de concursos/
ano-série histórica

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

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

Tempo Alcance

Resultado

Programas ARI, PRAE,
2012 a Número de instrumentos
PRPPG e PROGRAD.
2016 firmados em relação a
Incentivos PROEC,
2012 (38 instrumentos)
FUNPAR,
Unidades acadêmicas e
Centros
Acadêmicos. Difusão ACS
2014

42

Consolidado

Avaliação e recomendações:
Houve aumento de instrumentos firmados de 52% em relação a 2012, superando a meta
estabelecida. Segundo informações da unidade, “ a ARI tem investido em contatos com as mais
prestigiadas universidades do mundo. Atualmente a UFPR conta com 179 acordos vigentes, que
englobam mais de 350 instituições. Este relatório foi feito com informações compiladas até o
dia 31 de outubro de 2014, portanto, os números ainda podem ser alterados”.

5

11- Elevar em taxa anual média ≥ 5% a implantação de mobilidade acadêmica discente
internacional.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

Programas ARI, PRAE,
PRPPG e PROGRAD.
Incentivos PROEC,
FUNPAR, unidades e
Centros acadêmicos.
Difusão ACS

20122016

2013 (566 estudantes em
mobilidade)

2014

591(4%)

Não consolidado

Avaliação e recomendações:
Segundo a unidade “São considerados todos os alunos de graduação em mobilidade através do
Programa Ciência sem Fronteiras, Escala Estudantil da AUGM e Mobilidade UFPR. Em
números absolutos, verificou-se um aumento de 4% na quantidade de estudantes que saíram em
intercâmbio. Este relatório foi feito com informações compiladas até o dia 31 de outubro de
2014, portanto, os números ainda podem ser alterados. “

12- Elevar em taxa anual média ≥ 5% a implantação de projetos de intercâmbio docente
internacional.
Unidade

Tempo Alcance

Programas ARI, PRAE,
2012PRPPG e PROGRAD.
2016
Incentivos PROEC,
FUNPAR,
Unidades acadêmicas e
Centros
Acadêmicos. Difusão ACS
2014

Resultado

Número de projetos
envolvendo docentes em
intercâmbio
internacional.
2013 (1 docente em
Mobilidade)
5

Consolidado com ressalva

Avaliação e recomendações:
Apesar do aumento de 500% na mobilidade docente, os números apresentados são irrisórios
considerando o número de docentes da instituição.
Segundo a unidade “O desenvolvimento da cooperação no Mercosul é prioritário, sendo
relevante a consolidação da participação da UFPR na AUGM. Deste modo, procura-se
incentivar a mobilidade docente. Os números apresentados referem-se a missões de trabalho de
professores ligados a Núcleos e Comitês Acadêmicos da rede. O presente relatório foi feito
com informações compiladas até o dia 31 de outubro de 2014, portanto, os números ainda
podem ser alterados.”
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Sugere-se o incentivo aos docentes envolvidos com a pós-graduação para realização de missões
em universidades estrangeiras nas diversas áreas de pesquisa. O apoio da ARI na identificação
de fontes de fomento juntamente com a PRPPG, parece ser um caminho viável. Sugere-se
também que, quando da consolidação de acordos de cooperação, a possibilidade de mobilidade
docente
seja
considerada.

13- Redigir e implantar Resolução sobre Política Ambiental.
Unidade

Tempo Alcance

Proposta de Resolução
DGA/PRA
ao COUN

2013

Resultado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

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

Tempo Alcance

Resultado

DGA e PCU/PRA

20122015

Taxa de implantação e
operacionalização de
depósitos (relativo às
necessidades da UFPR)

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.
15- Todos os Setores Acadêmicos, Campi e demais Unidades, inclusive administrativas,
contarem com treinamento regular sobre manejo, separação, armazenamento e destinação de
resíduos.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

Proposta de Resolução;
composição
de equipe de treinamento;
implantação das rotinas
itinerantes
de treinamento

Até
2014

Percentual de Unidades
contando com
treinamento regular

2014

?

Não informado
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16- Considerar em todos os novos projetos de Pesquisa e planos de trabalho em pesquisa ou
extensão as implicações ambientais da atividade.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

Proposta de Resolução;
capacitação
dos Comitês Setoriais e
de
Pró-Reitorias; atuação
DGA/PRA

2013 – Percentual de projetos
2016
e planos apreciados
quanto a esse quesito,
relativo ao total de
novos projetos e planos
registrados na PRPPG e
na PROEC
2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

17- Realizar ações regulares de cidadania com chamamento à participação do coletivo de
estudantes e servidores.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROEC
PROGEPE
PROGRAD
PRPPG
Direções de Setores e
Campi

20132016

Não
consolidado.

Número de ações
realizadas em Curitiba,
Palotina, Matinhos e
Pontal do Paraná.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
18- Recuperar e revitalizar a estrutura predial do Hospital e Maternidade Victor Ferreira do
Amaral.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PCU/PRA

2012

Reforma e revitalização
Concluídos

2014

?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
1.2 DIMENSÃO ACADÊMICA
A dimensão acadêmica tem como objetivos o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa
e extensão na UFPR, bem como a integração destes. Complementarmente, propõe o
fortalecimento das ações artísticas e culturais na UFPR, bem como a melhora da infraestrutura
e serviços oferecidos pelas bibliotecas.
1.2.1 Metas
19- Criar Comitês Setoriais de Ensino.
Unidade

Tempo Alcance

PROGRAD, PRPPG:
2013
Proposta Resoluções CEPE

Comitês criados com
proposta de resolução
no CEPE

Resultado
Não
Consolidado
(em
andamento)

Avaliação e recomendações:
Segundo a PRPPG, as ações para a melhoria do ensino na pós-graduação são discutidas nos
respectivos colegiados e ações de caráter mais amplo no fórum de coordenadores.
A informação fornecida pela unidade não permite avaliar se houve apresentação de proposta no
CEPE sobre a matéria.
20- Estimular reformulações curriculares para adequar horários de permanência do estudante às
suas necessidades.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

Ações PROGRAD e
PRPPG;
Coordenações de Cursos

2012

Percentual de
cursos de Graduação e
Pós-Graduação que
apreciam a matéria.
20

Consolidado

2013

40

Consolidado

2014

Apreciam a matéria
60 colegiados de
Pós-Graduação

Parcialmente consolidado
pela PRPPG
Não informado pela
PROGRAD
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Avaliação e recomendações:
A apreciação da matéria não caracteriza a adequação dos currículos aos horários de
permanência dos estudantes. Sugere-se, para os próximos relatórios, informar o percentual de
cursos da UFPR que concretizaram a reformulação curricular com aumento da disponibilidade
de tempo dos acadêmicos para realização de atividades curriculares extraclasse. Mantêm-se as
mesmas recomendações do período de 2013.
21- Consolidar o Programa de Nivelamento – Capacitação Acadêmica.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRAE

20122016

Programa
consolidado e em boas
condições operacionais

Em
Andamento

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Segundo a informação da unidade responsável, a PRAE atua como colaboradora para o
alcance desta meta, oferecendo apoio logístico aos departamentos de Informática, de
Nivelamento está sendo Métodos e Práticas de Ensino e Psicologia, cursos que contribuem
para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes.
Parece que o programa foi elaborado, no entanto, a PRAE não enviou os dados relativos a
2014, impossibilitando a avaliação da meta.
22- Ampliar em ≥ 10% a.a. os ambientes de apoio pedagógico.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

Direções Setoriais e de Campi;
2012- Percentual de aumento,
NEAD; PCU/PRA; SiBi
2016
Relativo a 2011, de
laboratórios de
informática, bibliotecas,
salas de estudos,
laboratórios EaD.
2011

15 bibliotecas

2012

16 (7%) bibliotecas

2013

16 bibliotecas e
Consolidado (observar a
laboratórios de informática,avaliação)
sala de multimídia e sala de
estudos em grupo.

Consolidado (observar a
avaliação)
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2014

19 bibliotecas

Consolidado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade responsável, em 2011 o SiBi possuía 15 bibliotecas: BC, CT, AG,
BL, SD, SB, CF, HE, JU, SA, EF e ET em Curitiba; PA em Palotina; e CEM e LIT no Litoral.
O número de bibliotecas foi ampliado para 16 em 2012 com a construção da RB em Curitiba,
porém não inaugurada.
Apesar da unidade responsável ter informado somente o número de bibliotecas em 2011,2012 e
2013, houve aumento de outros ambientes de apoio pedagógico pois, em 2012, foram criados:
- espaços de estudo 24 horas anexo às bibliotecas CT e SD;
- 02 laboratórios de informática na biblioteca CT;
- sala multimídia para uso em treinamentos e eventos na biblioteca CT;
- sala de estudos em grupo na biblioteca HE.
Em 2013 houve a aprovação da criação de 02 bibliotecas: biblioteca do Campus Cabral (Setor
de Artes, Comunicação e Design) e biblioteca do Campus Jandaia do Sul que serão estruturadas
com espaço de estudo 24 horas (computadores, mobiliário, internet, material de leitura em geral
(excedente de doação), laboratórios de informática, sala multimídia, salas especificas para
estudo em grupo e individual, baias de estudo individual, além de espaço adequado para o
acervo.
Sendo assim, somando-se ao número de bibliotecas os outros ambientes de apoio acadêmico
criados, a meta fora cumprida.
Ainda segundo a unidade “Em 2014 houve a destinação de espaço para o funcionamento da
Biblioteca Campus Cabral (CA) e para a Biblioteca do Campus Jandaia do Sul (JS), ambas
estão em funcionamento; No dia 26/setembro foi inaugurada a Unidade Mirassol, na cidade de
Pontal do Paraná, sendo que foi destinado espaço para criação de nova biblioteca do
SiBi/UFPR – Biblioteca da Unidade Mirassol; Em 2014 houve a criação de espaço destinado a
Coleção Especial de Artes (CEA), do Setor Litoral, que possui mais de dois mil exemplares.
Este espaço está subordinado a Biblioteca LIT; Esta prevista para o 1º semestre de 2015 a
abertura do espaço para alocar o acervo dos cursos de Artes e Música nas dependências da
UFPR no bairro Batel, em Curitiba. Este espaço ficará subordinado a Biblioteca do Campus
Cabral; O SiBi possui 19 bibliotecas: BC, CT, AG, BL, SD, SB, CF, HE, JU, SA, CA, EF, ET e
RB (não inaugurada) em Curitiba; PA em Palotina; JS em Jandaia do Sul; CEM e MIR em
Pontal do Paraná; e LIT em Matinhos.”
Assim como em 2013, em 2014 a meta foi tingida. Em 2014 superou a meta em 9%.
Não há informação, no entanto, sobre laboratórios EaD e outras áreas de apoio pedagógico.
Sugere-se foco no planejamento de espaços de apoio relacionados ao ensino à distância uma
vez que não há informação sobre a estrutura existente ou planejada.
As Direções Setoriais e de Campi; NEAD; PCU/PRA não enviaram dados relativos a 2014.
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23- Disponibilizar aparelhos de mídia interativa em todos as salas de aula (50% a.a.).
Unidade

Tempo Alcance

PRA

20122013

Resultado

Aparelhos
disponibilizados
para todas as atividades
didáticas

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A PRA não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

24- Realização de Seminários anuais visando à consolidação da Residência Multiprofissional
na UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG
HC
COREME e COREMU

20122016

Seminários realizados

2011

1

Consolidado

2012

2

Consolidado

2013

2

Consolidado

2014

2

Consolidado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade: Ainda em preparação e organização da estrutura administrativa
específica.
Para o próximo relatório, sugere-se a identificação do tema e data dos seminários realizados
com a informação sobre o número de presentes para o próximo relatório. Mantêm-se as
mesmas orientações do relatório 2013.
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25- Elevar em taxa anual média ≥ 5% o valor financeiro total captado para Pesquisa.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

20132016

Valor financeiro total
captado em chamadas de
apoio institucional à
pesquisa (relativo a
2011)

2011

13031551,28

2012

13717422,4 (5%)

Consolidado

2014

14439392,09 (5%)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
Houve a criação de um comitê científico para avaliar e definir as demandas institucionais de
investimentos em infraestrutura de pesquisa. Desta forma a cada ano os projetos institucionais
cada vez mais adequam-se às respectivas ofertas tendo como consequência direta a ampliação
do percentual de recursos aprovados para a Universidade.
26-. Implantar sistema informatizado para inscrição aos editais PRPPG de fomento à
pesquisa.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

Até
2013

Sistema implantado e
operacional.
Em andamento

Não
Consolidado

2014

Concluído

Consolidado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade responsável “O sistema que vem sendo desenvolvido visa integrar
várias funcionalidades como cadastramento de editais e chamadas, inscrição on-line para tais
editais e chamadas, processamento de dados de identificação e documentação alimentadas
pelos interessados durante o processo de inscrição, divulgação de comunicações e resultados de
forma personalizada para os inscritos, emissão de documentos personalizados para os inscritos,
divulgação de comunicação e resultados para os integrantes das comissões de avaliação,
emissão de documentos personalizados para os integrantes das comissões de avaliação. Já em
funcionamento este ano está colocado no ar o sistema para Iniciação Científica”.
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27- Enriquecer a análise das demandas de Pesquisa mediante adoção, em todos os Editais
PRPPG, de consultores ad hoc externos à UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

Até
2014

Percentual de
participação de
consultores externos em
editais PRPPG de
fomento à pesquisa

2012

400 participantes
Externos para 6 editais

Consolidado

2013

600 participantes
externos para 7 editais

Consolidado

2014

800 participantes
externos para 7 editais

Consolidado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade “No caso de projetos de curso novo já estabelecemos a prática de
consulta externa. Em construção de projetos institucionais, como Pró-Equipamentos, está já é a
prática há mais de quatro anos”.
28- Implantar avaliação pela comunidade UFPR dos resultados obtidos com a Política e os
Editais de fomento à Pesquisa.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

Até
2013

Avaliação implantada e
resultados divulgados

Não
Consolidado
(em
andamento)

2014

A avaliação foi implantada Consolidado
e os
resultados foram divulgados.
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29- Ampliar, em taxa anual média ≥ 5%, o número de novas fontes de financiamento para
projetos de pesquisa na UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

20122016

Número de novas
fontes que
aprovaram financiamento
para projetos de pesquisa,
relativo a 2011

2012

7 novas fontes

2013

8 novas fontes (14%)

Consolidado

2014

10 novas fontes (25%)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
A meta de aumento de fontes de financiamento foi superada em 29%. Segundo a unidade, “o
aumento qualitativo dos Grupos de Pesquisas certificados pela UFPR, no período
compreendido levou a um aumento proporcional em relação a quantidades de novas fontes de
financiamento para projeto de pesquisa, passando de 7 em 2012 para 8 em 2013. Atingindo 10
no ano de 2014.

30- Criar serviço de atendimento regular aos Líderes de Grupos de Pesquisa para auxílio na
autorização de dados e certificação institucional.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRPPG

2013

Serviço implantado e
operacional.

Consolidado.

2014

Serviço implantado e
operacional.

Consolidado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade responsável 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.
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31- Implantar o Centro de Eventos da UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

PRA / PRAE

Até
2014

Resultado

Centro de Eventos
Operacional

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

32- Elevar em taxa anual média ≥ 10% o número de projetos ou programas de Extensão
registradas na PROEC.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROEC

2013 -2016 Número de atividades
registradas na PROEC
2011

201

2012

238 (18%)

Consolidado

2013

343 (44%)

Consolidado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A consolidação da meta foi superada em 8% em 2012 e em 26% em 2013. De acordo com a
unidade responsável, a implantação do registro on line das propostas, SIGEU, foi concluída e
as informações foram divulgadas através da veiculação do Boletim da COEX (2012 - 31;2013 23). Houve um esforço em orientar os usuários por telefone ou na Unidade de Programas e
Projetos. Visitas aos Setores também ocorreram no ano de 2013: Setor de Saúde, Setor de
Humanas, Litoral, Educação, Agrárias e SACOD,Tecnologia.
A PROEC não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.
33- Aperfeiçoar critérios de avaliação para Programas e Projetos de Extensão.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROEC

Até 2013

Aprovação do novo
conjunto de critérios e
integração destes aos
instrumentos e editais
da PROEC

Não
consolidado

2014

?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade responsável, foram iniciadas as discussões para adequação do
formulário de avaliação de Programas e Projetos, em outubro/2013, no CAEX.
A PROEC não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

34- Elevar em taxa anual média ≥10% o número de servidores docentes e técnicoadministrativos atuando em projetos ou Programas de Extensão.
Unidade

Tempo Alcance

PROEC

20132016

Número de servidores
docentes e técnico
administrativos
registrados na PROEC,
relativo a 2011

2012

824

2013

558

2014

Resultado

Em
andamento
?

Não informado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a informação da unidade responsável, foram considerados os dados disponíveis
até o momento da entrega do relatório. A totalidade dos projetos será computada em 31 de
dezembro, quando do envio dos relatórios pelos coordenadores de projetos.
Outras ações estão em andamento para incentivar a participação na extensão como a inserção
de critérios para a distribuição de vagas docentes.
A PROEC não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.
35- Elevar a pontuação em Atividades de Extensão nos concursos e processos seletivos de
candidatos à docência na UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

Propor Resolução ao CEPE após
2013
estudo a ser efetuado por
PROEC,
PRPPG, PROGRAD,
PRAE,
PROGEPE, Comitê
Assessor de
Extensão e Conselhos
Setoriais
2014

Resultado

Resolução vigente com
pontuação superior à
de 2011

?

Não
Consolidado
(em
andamento)

Não informado
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Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

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

Tempo Alcance

Resultado

PROEC

20122016

SIEPE anual, % de
participação presencial
de alunos e servidores
dos campi fora de sede,
envolvidos na atividades,
relativo a 2011

2012

271

2013

371(37%)

2014

?

Consolidado
Não informado

Avaliação e recomendações:
A unidade responsável informou que os dados da SIEPE 2013 ainda estão sendo computados
porque a SIEPE aconteceu no final do mês de outubro. Como a SIEPE é um evento integrado
entre as três Pró Reitorias não há como informar os dados em separado. Foi realizada SIEPE
em Curitiba e no campus Palotina, neste com participação expressiva e privilegiando a
apresentação de trabalhos que contemplam a indissociabilidade, com projetos significativos.
Foi realizada SIEPE em Curitiba e no campus Palotina. A SIEPE contou com 2593 alunos de
graduação em Curitiba e 302 em Palotina. No caso de servidores, pós-graduandos e externos:
979 em Curitiba; 69 em Palotina.
A PROEC não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

37- Integrar a PROEC às discussões sobre reformulação curricular dos Cursos de Graduação e
ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROEC

A
partir
de
2012

Em
andamento

2014

Representantes da
PROEC em Comissões
de reformulação
curricular
?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
A unidade responsável informou que fora definida a equipe que atuará com a discussão da
inserção da Extensão nos currículos junto às coordenações de graduação. Em 2013
planejamento e cronograma de ações a serem iniciadas no primeiro semestre de 2014 foi
determinado. Além disso, um evento junto ao Fórum de Coordenadores está delineado e dará
início ao processo de discussão junto aos coordenadores de cursos de graduação.
A PROGEPE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

38- Utilizar a Revista Extensão em Foco também na veiculação de trabalhos que difundam
experiências de integração Ensino e Pesquisa com Extensão.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROEC
MAE

a partir de
Revista publicada
2012 com duas edições/ano
contendo trabalhos de
integração

Em
andamento

2014

Não informado

?

Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade responsável, a equipe da Revista Extensão em Foco está em processo
de reformulação. As áreas temáticas da Extensão dirigem a chamada de trabalhos para números
específicos. Não fora aberta chamada no segundo semestre de 2013.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

39- Ampliar as áreas de conhecimento objeto de publicações da Editora.
Unidade

Tempo Alcance

PROEC
MAE

20122016

Número de áreas de
conhecimento
contempladas pelas
publicações, relativo a
2011

2012

13

2013

40 (208%)

Resultado

Consolidado

Avaliação e recomendações:
Segunda a unidade responsável, a ampliação das áreas se deve à adoção da tabela de área de
conhecimentos da CAPES, o que gerou maior precisão na classificação dos livros.

19

40- Implantar Catálogos do MAE (acervo) e boletim do MAE (artigos).
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROEC
MAE

2013

Publicações MAE
Implantados

Consolidado

Avaliação e recomendações:
Os catálogos do MAE forma implantados sendo que dois volumes tem o planejamento para
impressão na imprensa da UFPR e o terceiro no prelo.
41- Desenvolver produção editorial em mídia digital.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROEC
MAE

20132016

Não
consolidado

Número de e-books
publicados, com
crescimento interanual.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Segundo a unidade responsável, aguarda-se a operacionalização em 2014 de um sistema de ecommerce pela ABEU para viabilizar a venda de livros digitais no site com cartão de crédito (o
que hoje não é possível no site da Editora UFPR); além disso, está em estudo a inserção de 8
livros digitais/ano no Scielo.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

42- Elevar em taxa anual média ≥ 10% o investimento em Ações Artísticas e Culturais.
Unidade

Tempo Alcance

PROEC
MAE

2012-2016
Investimento financeiro
realizado, relativo a
2011.
2011

Resultado

63000

2012
2013
2014

223618
?

Consolidado
Não informado

Avaliação e recomendações:
Segundo a unidade responsável, o valor informado refere-se à captação para o Festival de
Inverno da UFPR em Antonina somado ao valor obtivo via Fundo de Desenvolvimento
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Acadêmico para compra de equipamentos para a Escola de Dança Moderna e para a Bienal de
Música.
A unidade não informou o valor do investimento em 2012.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

43- Elaborar um Plano Institucional de Cultura para a UFPR, aprovado pelo COUN.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROEC
MAE

2013

Não
Consolidado
(em
andamento)

PIC aprovado e vigente

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Segundo a unidade responsável, o processo do plano institucional de cultura retornou à PROEC
para revisão e complementação.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

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

Tempo Alcance

Resultado

PROEC
MAE

2013-2016
Número de servidores
técnico-administrativos
atuando em ações de
cultura, relativo a 2011
2011

22

2012

23

Não
consolidado

2013

24

Não
consolidado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Segundo a unidade responsável, foram somados à equipe da COC dois servidores técnicoadministrativos. Um via movimentação interna na PROEC, a saber, da Coordenadoria de
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Extensão para a Coordenadoria de Cultura e um via concurso público. Por outro lado, uma
servidora aposentou-se.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

45- Implantar Pontos de Cultura em todos os campi Curitiba e fora de sede; 2 a.a..
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROEC
MAE

20122015

Pontos de cultura
implantados

Não
consolidado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A unidade responsável não indicou atividades relacionadas ao processo de criação de pontos de
cultura.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

46- Consolidar os programas, produtos e serviços ofertados pelo SiBi às comunidades interna e
externa.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

SiBi

2012

Programas consolidados
e operacionais conforme
preconizado no
planejamento SiBi

Em
andamento

2013

175 capacitações/
treinamentos com
participação de 2.988
pessoas.
02 eventos comunitários na
biblioteca LIT
(participação de 115 pessoas.

2014

233 capacitações/
treinamentos com
participação de 3.116
pessoas.

Avaliação e recomendações:
A unidade responsável informa as várias atividades/programas realizados em 2012 e 2013. Em
2012 foram ofertadas diversas capacitações/treinamentos com participação de 3.829 pessoas.
Também foram realizadas atividades de publicação de blogs de diversas bibliotecas além de
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contas em sites de mídia social. Outros meios de comunicação foram aprimorados como a
criação de e e-mail coletivo com endereço de usuários da biblioteca do CEM; elaboração de
boletim informativo da biblioteca SD; implantação de caixa de sugestões na biblioteca HE e
atualizações dos dados de serviços e produtos oferecidos por todas as bibliotecas no Portal da
Informação (www.portal.ufpr.br); desenvolvimento de manual de procedimentos da biblioteca
BL; produção de audiovisual sobre a biblioteca CT; projeto de comunicação visual da
biblioteca HE; elaboração e atualização de tutoriais da biblioteca SD.
Em 2013 foram ofertadas 175 capacitações/treinamentos com participação de 2.988 pessoas.
Houve a implantação do serviço de atendimento online aos usuários das 16 bibliotecas do SiBi;
atualização dos documentos normativos do SiBi: Regulamento de Circulação, Política de
Desenvolvimento de Coleções e Histórico do Portal da Informação; desenvolvimento do
documento “Diretrizes do Portal da Informação”, que normaliza os conteúdos informacionais
apresentados no Portal da Informação; promoção de 02 eventos comunitários na biblioteca LIT
(participação de 115 pessoas); além da constante atualização das informações das bibliotecas
em todos os meios criados.
Encontra-se em estudo a oferta de computador e scanner nas bibliotecas para uso dos usuários
na digitalização das coleções circulantes, obedecendo à legislação para fotocópia de
documentos; Em estudo para disponibilização de espaço de estudo 24 horas nas bibliotecas RB,
Campus Cabral, Campus Jandaia do Sul; em análise, pela Comissão de autores das Normas do
SiBi e pela Editora da UFPR, a possibilidade de revisão das 09 normas para nova edição em
papel e 1ª. edição online.
Em 2014 foram ofertadas 233 capacitações/treinamentos com participação de 3.116 pessoas
finalizado pela Comissão de autores das Normas do SiBi e pela Editora da UFPR a revisão das
09 normas para nova edição em papel e 1ª. edição online; Houve a oferta de computador e
scanner nas bibliotecas para uso dos usuários na digitalização das coleções circulantes,
obedecendo à legislação para fotocópia de documentos; Em estudo para disponibilização de
espaço de estudo 24 horas nos novos prédios das novas bibliotecas RB, CA, JS
Dadas as informações do SiBi, considera-se consolidada a meta proposta, no entanto, não foi
possível identificar se o informado era matéria proposta no planejamento do SiBi.
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.
Unidade

Tempo Alcance

SiBi

20142016

Resultado

Obras concluídas,
instalações operacionais.

2013

em
andamento
(não
consolidado)

2014

em
andamento
(não
consolidado)
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Avaliação e recomendações:
De acordo com a unidade responsável, o SiBi atendeu todas as demandas que estavam em seu
alcance. Entretanto, as demandas relativas às construções de novas bibliotecas dependem de
destinação de espaço por parte dos setores de ensino e do plano diretor da UFPR, e dependem
da PCU para execução das obras de construção. As obras de reforma de algumas unidades
também dependem da PCU para atendimento.
Em 2012 a biblioteca CF ficou aguardando a definição da Prefeitura da Cidade Universitária
(PCU) e da comunidade usuária em relação ao projeto e, também, aporte de recursos
financeiros considerando que esta obra estava prevista no REUNI que finalizou em 2012 sem
sua execução; a biblioteca PA ficou aguardando a definição da Prefeitura da Cidade
Universitária (PCU) em relação à licitação para elaboração do projeto arquitetônico e aporte de
recursos para a execução da obra, visto que o REUNI acabou em 2012 sem sua execução; a
biblioteca SD ficou aguardando definição da Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) em
relação ao local para a ampliação solicitada e ao projeto; a biblioteca ET teve remanejamento
de paredes divisórias e redistribuição de portas, o que proporcionou a ampliação do espaço
físico de 109 m2 para 192 m2, possibilitando a criação de sala de estudo em grupo, banheiros
internos, aumento do número de assentos para usuários (de 22 para 44) e adequação dos
corredores entre as estantes, e a porta de entrada de acordo com a NBR 9050; a biblioteca
Rebouças (RB) ingressou em fase final de sua construção, restando somente instalação do
elevador de acesso; a biblioteca LIT foi interditada por problemas estruturais no prédio em que
estava alocada, sendo remanejada para o térreo em espaço provisório.
Em 2013 a biblioteca CF está aguardando a definição da PCU em relação ao projeto de
ampliação da biblioteca; a biblioteca PA teve adequação na rede elétrica para inserção de arcondicionado, instalação de rede wi-fi e entrega de projeto com as descrições dos espaços para
a criação de uma nova biblioteca; a biblioteca SD está aguardando a definição da PCU quanto à
ampliação da biblioteca, devido aos problemas estruturais no prédio em que se encontra
atualmente; a biblioteca ET teve colocação de películas anti-reflexo em todas as janelas, no
valor de R$ 1.225,50, e instalação de novo balcão de atendimento projetado de acordo com as
necessidades da biblioteca e obedecendo às questões ergonômicas e de acessibilidade, no valor
de R$ 6.600,00; a biblioteca RB está aguardando posicionamento da Prefeitura da Cidade
Universitária (PCU) quanto a infiltrações, maçanetas quebradas, entupimentos de vasos,
vazamentos de torneiras, instalação de elevador e entrada de água na biblioteca; a biblioteca
LIT está no aguardo do posicionamento do Setor Litoral e do Plano Diretor da UFPR, quanto
ao espaço de ampliação da nova biblioteca, visto que o espaço no qual se encontrava foi
interditado para uso e hoje encontra-se em local provisório.
Analisando as informações prestadas pela SiBi, parece que há necessidade de integração entre
os setores de ensino e do Plano Diretor da UFPR para a destinação de espaços para a instalação
das bibliotecas e do PCU para licitação destinada a elaboração do projeto arquitetônico, bem
como a destinação de recursos para a execução das obras. Sugere-se elaboração de um plano de
ação conjunta para o cumprimento das metas propostas no PDI.
Parece que não houve evolução da situação no ano de 2014 uma vez que não há informações
sobre o período.
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48- Aumentar o nível de segurança do acervo bibliográfico e patrimônio.
Unidade

Tempo Alcance

SiBi

Resultado

Equipamentos de segurança
instalados e operacionais
2012
2013
(50%)

Não consolidado

2014
(100%)

Não consolidado

Avaliação e recomendações:
De acordo com o SiBi:
Em 2012: aquisição de Sistema Anti-Furto para biblioteca ET e biblioteca RB (18%), 04
desativadores, 03 ativadores e 100.000 unidades de fitas de detecção magnética, distribuídos
para todas as bibliotecas;
Em 2013: aquisição de 300.000 fitas de detecção eletromagnéticas. Para o atendimento a
atividade relacionada à segurança do material raro e especial é necessária à captação de local
adequado e de recursos financeiro e material, por meio de projeto ou de suplementação
orçamentária.
Em 2014: aquisição de Sistema Anti-Furto para biblioteca LIT aguardando entrega e instalação;
repasse do Sistema Anti-Furto da biblioteca RB, que ainda não foi inaugurada, para a biblioteca
CA.
No relatório de 2013 foi sugerida a elaboração de plano para captação de local adequado e de
recursos financeiros a ser apresentado em 2014. Foi também sugerida revisão dos indicadores
para a meta proposta dado que a unidade teve dificuldade em estabelecer os percentuais
relativos à meta. Não foi informado pela unidade que tenha havido alguma atividade neste
sentido.
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49- Ampliar ≥ 2% a.a. o acervo bibliográfico por meio de compra, doação e permuta; ampliar ≥
5% a.a. o conteúdos das Bibliotecas Digitais; consolidar Coleção Memória e sistemas
informatizados para o gerenciamento do acervo, produtos e serviços.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

SiBi

20122016

% de incremento,
relativo a 2011, em
acervo incorporado e em publicações
digitalizadas
da Coleção Memória
UFPR anterior a 2004;
sistema de
gerenciamento anual

2013

206% acervo por
meio de compra...
117% conteúdo digital

Consolidado

2014

2,5% acervo por meio
de compra...
117% conteúdo
Digital

Não
consolidado

Avaliação e recomendações:
A unidade atendeu ao sugerido no relatório de 2013 e organizou as informações conforme texto
a seguir:
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACERVO
O software de gerenciamento de acervo Sophia utilizado pelas 19 bibliotecas do SiBi/UFPR foi
mantido.
ACERVO FÍSICO SiBi/UFPR
2011: o acervo físico total (exemplares, fascículos e outros materiais) do SiBi/UFPR foi de
593.726 itens.
2012: o acervo físico total (exemplares, fascículos e outros materiais) do SiBi/UFPR foi de
593.815 itens.
2013: o acervo físico total (exemplares, fascículos e outros materiais) do o SiBi/UFPR foi de
1.225.292 itens.
2014: o acervo físico total (exemplares, fascículos e outros materiais) do SiBi/UFPR é de
1.256.460 itens.
REPOSITORIO DIGITAL DA UFPR
2011: o acervo total do Repositório da UFPR foi de 8.384 itens.
2012: o acervo total do Repositório da UFPR foi de 21.654 - crescimento de 158%;
2013: o acervo total do Repositório da UFPR foi de 25.425 – crescimento de 17%.
2014: o acervo total do Repositório da UFPR é de 37.303 – crescimento de 46%.
COLEÇÃO MEMORIA UFPR
2011: o acervo total da Coleção Memória UFPR foi de 1.869 (812 t/d anteriores a 2004) de
itens digitais e 25.871 itens em meio físico.
2012: o acervo total da Coleção Memória UFPR foi de 3.079 itens digitais e 27.173 (1.493 t/d
anteriores a 2004) itens em meio físico.
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2013: o acervo total da Coleção Memória UFPR foi de 4.453 (1.846 t/d anteriores a 2004) itens
digitais, 38.690 itens em meio físico.
2014: o acervo total da Coleção Memória UFPR, disponível, é de 5.801 itens digitais (2.041 t/d
anteriores a 2004), 40.082 itens em meio físico.
De acordo com o exposto pelo SiBi, pode-se observar investimento significativo para o
incremento do acervo das bibliotecas da UFPR, manutenção do software de gerenciamento de
acervo, bem como o esforço administrativo na digitalização de documentos e catalogação de
títulos.
Apesar de, no ano de 2014, o crescimento do acervo adquirido tenha ficado aquém da meta,
considerando-se o incremento expressivo entre 2012 e 2013, pode-se sugerir que o crescimento
foi satisfatório.

50- Criar o Laboratório de Conservação Preventiva de Documentos.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

SiBi

2014

Não
consolidado

Laboratório criado
e operacional

Avaliação e recomendações:
Apesar de a meta ter alcance previsto para 2014, o responsável pelo SiBi coloca as seguintes
observações:
O Laboratório de Conservação Preventiva de Documentos requer espaço físico, equipamentos e
pessoal especializado para o seu funcionamento. Para tanto é necessário: 1) destinação de
espaço próprio para este fim no plano Diretor da UFPR; 2) captação de recursos financeiros por
meio de editais de projetos na própria UFPR como suplementação orçamentária. Entretanto, o
SiBi, por meio da Comissão de Conversação Preventiva e Restauração iniciou e mantém os
estudos relacionados a esta temática, se mantém atento aos editais das agências de fomento e
busca junto as instâncias decisórias a destinação dos espaços necessários.
2012: Campanha de Preservação do Acervo com a publicação de cartazes de preservação
espalhados por todos os ambientes das bibliotecas, oferta de curso de conserto de livros, com o
objetivo de capacitar servidores para fazer pequenos consertos e encadernações (18
participantes), recuperação de 2.055 volumes do acervo circulante através da reencadernarão de
1.143 volumes pela Seção de Encadernação da Biblioteca Central e 912 volumes pelas
Bibliotecas Setoriais do SiBi, realização de pesquisa sobre critérios de raridade estabelecidos
por outras bibliotecas do país definindo os critérios a serem adotados pelo SiBi, elaboração de
projeto intitulado “Obras Raras e Materiais Especiais da UFPR: do diagnóstico ao
compartilhamento da coleção com a sociedade”; realização de diagnóstico preliminar da
coleção de obras raras em todas as bibliotecas do SiBi;
2013: Campanha de Preservação do Acervo nas bibliotecas PA, RB, LIT e CF, fazendo com que
todas as 16 bibliotecas do SiBi possuam os cartazes da campanha distribuídos nos seus espaços
de uso e de convivência; recuperação de 2.312 volumes do acervo circulante através da
reencadernarão de 880 itens (livros e periódicos) pela Seção de Encadernação da Biblioteca
Central e 1.432 itens (livros e periódicos) pelas Bibliotecas Setoriais do SiBi; promovido curso
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(02 turmas) “Treinamento de Conserto de Livros” (30 horas) com o objetivo de capacitar
servidores para proceder com pequenos consertos e encadernações nos materiais bibliográficos.
2014: desenvolvido pelo Departamento de Bibliotecas e Documentação (DBD), pela Coordenação da
Coleção Memória UFPR (MUFPR) e pela Comissão de Trabalho de Conservação e Preservação do
SiBi/UFPR 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.

Conforme o exposto, a equipe do SiBi manter o esforço em recuperar o acervo com
treinamento de servidores e campanhas para recuperação e conservação preventiva de
exemplares. Conforme sugerido no relatório de 2013, a equipe elaborou projeto para criação do
laboratório de conservação e preservação de acervos. No entanto, a meta de criação do
laboratório não foi alcançada.
Como as unidades PCU/PRA não disponibilizaram informações para a elaboração deste
relatório, não há como avaliar se há previsão ou planejamento de tal ação.

1.3 DIMENSÃO HUMANA
A dimensão humana tem como objetivos a consolidação do compromisso social e acadêmico da
UFPR no trato com as questões discentes bem como o fortalecimento da atenção aos servidores
(docentes e técnico-administrativos) nas seguintes áreas:
- qualificação, atualização e valorização constante dos servidores;
- ampliação dos serviços de atenção à saúde de servidores e discentes;
- melhoria de circulação de pessoas portadores de necessidades especiais, bem como seu acesso
ao acervo bibliográfico;
- universalização do acesso á internet sem fio na UFPR.

1.3.1 Metas

51- Aumentar em ≥ 5% ao ano o número de estudantes – Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
Graduação, Pós-graduação – atuando em ações ligadas ao compromisso social da UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

PRAE

20132016

2014

Resultado

Número de
Não
alunos registrados nas atividades,
informado
relativo a
pela unidade responsável
2011
?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A PRAE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.
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52- Propiciar aos estudantes opção pelo nome social nos processos de controle acadêmico.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRAE

2012

Não
consolidado

Uso de nome social
facultativo

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
De acordo com a informação da unidade responsável, a PRAE e PROGRAD, com o apoio do
CCE está com a atividade para incluir a opção do nome social já no Registro Geral do aluno
registro geral do aluno em andamento. Além desta opção o estudante pode solicitar o uso do
nome social a qualquer tempo, bastando encaminhar a solicitação ao NAA.
A PRAE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

53 – Reavaliar o sistema de cotas e os valores % envolvidos na legislação.
Unidade

Temp
o

Comissão a ser designada pelos
2014
Órgãos Colegiados Superiores

Alcance

Resultado

Reavaliação efetuada

Não
informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

54 – 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.
Unidade

Temp
o

Alcance

Resultado

PRAE

2013

Seminário realizado e
Resultados e
encaminhamentos
publicizados

Em
andamento.

2014

?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
Uma nova pesquisa nacional está sendo preparada para a aplicação ainda no ano de 2013.
A PRAE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

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

Tempo Alcance

Resultado

PRAE e PROPLAN

2012
2013

Número de bolsas
concedidas.

4896
5247

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Meta concluída com a implantação da bolsa Creche, bolsa permanência do MEC, bolsa atleta e
PROMISAES. De 2012 para 2013 houve um aumento de 7% no número de bolsas concedidas,
sendo assim, até agora, a taxa da meta está sendo superada.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

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

Tempo

PRAE, PROGEPE e PRA Até 2013
2014

Alcance

Resultado

% Equipe e Espaço
Físico ampliados

0

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Ampliação da equipe não ocorreu por falta da liberação de vaga e a ampliação de espaço pela
ausência de espaços disponíveis.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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57 – Promover revisão da Resolução 31/09 COPLAD para atualizá-la com base na realidade do
PROBEM.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

Proposta PRAE ao
COPLAD

2012

Não iniciado.

Resolução atualizada

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
Aguardando definição por parte do MEC, referente ao Programa Bolsa Permanência
implantado em maio de 2013.
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

58 – Implantar o Programa de Apoio à Aquisição de Material Didático.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

Proposta de Resolução PRAE /
COPLAD

2013

Programa operacional

Concluído

Avaliação e recomendações:
A ação foi realizada, mas não em forma de nova resolução e sim atrelada ao PROBEM e ao
FAE - Fundo de Apoio ao Estudante.

59 – Reduzir a taxa média de evasão discente em ≥ 50%.
Unidade
Criar Comissão
Permanente de
Acompanhamento da
Evasão Discente para
propor aos Conselhos
Superiores e à
Administração Central
medidas adicionais
para redução da evasão

Tempo
Até
2015

Alcance

Resultado

Reduzir a taxa anual de
Evasão discente, relativa a
2009 em 50% ou mais

2013

?

Não informado

2014

?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

60 – Promover em todos os Cursos de Graduação e Pós-graduação que operam em período
integral avaliação sobre possibilidade de operar em turno único.
Unidade
PRPPG + PROGRAD
+ PRAE

Tempo
Até
2013

Alcance

Resultado

Auto avaliação
concluída

Em Andamento

2014

2014

Consolidado
pela
PRPPG
?

Não informado pela
PROGRAD e PRAE

Avaliação e recomendações:
A PRPPG apresenta argumentação para que os cursos de Pós-Graduação mantenham as
atividades em período integral uma vez que as atividades realizadas não se resumem em
créditos em sala de aula. De acordo com a unidade “Atualmente a UFPR possui 125 cursos de
pós-graduação stricto sensu (76 mestrados e 49 doutorados). A atividade num curso de pósgraduação stricto sensu é incompatível com seu desenvolvimento em turno único, uma vez que
a parte mais importante da formação do aluno é o desenvolvimento de sua pesquisa e não
apenas a frequência em disciplinas como acontece na maioria dos cursos de graduação ou
mesmo pós-graduação lato sensu (especialização). Dependendo do objeto de estudo o
desenvolvimento da pesquisa que leva ao trabalho de tese ou dissertação demanda atuação
integral do aluno. Não deve haver o comprometimento da escolha do tema em desacordo com a
proposta do curso, ou mesmo o acúmulo das atividades de desenvolvimento da pesquisa em
nome de acumular as atividades num único período. Esta atitude levaria a uma má avaliação do
curso, a qual é feita trienalmente, e eventualmente fechamento do mesmo. A grande maioria
dos cursos de especialização já ocorre em turno único ou mesmo nos finais de semana,
justamente para se adequarem aos interesses dos alunos que concorrem a uma vaga nos
mesmos. A PRPPG tem trabalhado com os setores no sentido de que as ofertas das turmas dos
cursos de especialização contemplem este aspecto”.
A PROGRADE E PRAE não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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61 – Implantar sistema de acompanhamento dos egressos – Ensino Básico, técnico,
Tecnológico, Graduação e Pós-graduação.
Unidade

Temp
o

Alcance

Resultado

PRAE

Até
2013

Sistema implantado e
Operacional

Não iniciado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A PRAE alega que esta não é uma atribuição sua.
62 – Elaborar uma política de Qualificação docente.
Unidade

Temp
o

Integração PROGEPE com PRPPG,
Até
PROEC e PROGRAD;
2013
participação
APUFPR; proposição de
Resoluções

Alcance

Resultado

Política de
Qualificação
Docente redigida
e apresentada aos
Conselhos Superiores

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

63 – Informatizar o sistema de solicitação de progressão e simplificar a documentação a ser
juntada pelo solicitante.
Unidade

Tempo Alcance

Desenvolvimento de
Até
sistema por
2013
CCE com orientação CPPD
2014

Sistema operacional,
com documentação
simplificada em
relação a 2010

Resultado
Não informado.

Em andamento

Avaliação e recomendações:
Segundo o CCE “Sistema está em desenvolvimento. Não houve sua entrega devido a mudanças
de requisitos gerados pela própria CPPD além de mudanças na resolução de progressão docente
que também afetaram diretamente os requisitos levantados. Previsão de entrega em 2014”.
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64 – Consolidar a unidade do SIASS.
Unidade
PROGEPE

Tempo
Até
2014

Alcance

Resultado

Unidade física
operacional

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A PROGEPE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

65 – Consolidar o Programa Institucional de Promoção da Saúde do Servidor (PRO SAÚDE).
Unidade

Temp
o

Alcance

Resultado

CAISS / PROGEPE

2012

Manutenção dos
exames periódicos e
implantação de programa
de parceria com os
Departamentos

Não informado.

2013

?

Não informado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

66 – Implantar subsídios para exames médicos realizados nos municípios dos campi fora de
sede.
Unidade
CAISS / PROGEPE

Tempo
2012

Alcance

Resultado

Manutenção dos
Exames periódicos e
implantação de
programa de parceria
com os Departamentos

Não informado.

2013

?

Não informado

2014

?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
67 – Realizar em todos os Setores e Campi treinamentos anuais sobre segurança no trabalho:
em ≥25% das Unidades em 2012; ≥50% 2013; e 100% em 2014, 2015 e 2016.
Unidade
CAISS / PROGEPE

Tempo

Alcance

Resultado

2012

Manutenção dos exames
periódicos e implantação de
programa de parceria com
os Departamentos

2013

?

Não informado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
68 – Adequar 25% a.a. o mobiliário laboral aos padrões ergométricos de bem-estar e saúde.
Unidade
PRA + PROGEPE

Tempo
20132016

Alcance

Resultado

Grau de adequação dos
postos de trabalho,
relativ. a 2011

Não informado.

2013

?

Não informado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

35

69 – Ampliar em 10% o número e título dos cursos de qualificação oferecidos pela PROGEPE.
Unidade
PRA + PROGEPE

Tempo
20132016

Alcance

Resultado

Grau de adequação dos
postos de trabalho,
relativ. a 2011

Não informado.

2013

?

Não informado

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

70 – Disponibilizar a 100% dos servidores técnico-administrativos inclusão digital.
Unidade

Tempo Alcance

PROGEPE: UCAP+CAISS Até
2013

Resultado

Capacitação
Não informado.
oportunizada a todos os servidores
técnico-administrativos

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

71- Nos cursos oferecidos pela PROGEPE, disponibilizar aulas por videoconferência aos
campi fora da sede : ≥ 20% dos cursos até 2013 e ≥ 40% dos cursos até 2016
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE + CCE

A partir
de 2012

Aulas por
Videoconferência
disponibilizadas

Não informado.

?

Não informado

2014
Avaliação e recomendações:

A PROGEPE não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.
No entanto, segundo informação do CCE, há estrutura para que os cursos sejam ofertados de
acordo com a meta.
De acordo com o CCE “Não houve solicitação da PROGEPE ao CCE auxílio para
cumprimento desta Meta. O CCE utiliza VC para capacitação de seus servidores, sempre que
necessário e também para reuniões remotas. Fornecemos para o Campus Jandaia do Sul
equipamento de VC para uso em reuniões remotas e capacitações. Em Palotina há
equipamentos de VC. Setor Litoral e CEM também possuem equipamentos de VC. Fornecemos
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toda a infraestrutura de rede necessária para que seja possível a execução dos cursos à
distância, mas a execução dos cursos é responsabilidade da PROGEPE. Possuímos
equipamentos de MCU no CCE que pode ser utilizado como concentrador e distribuidor de
chamadas para todos os locais da UFPR que possuem o equipamento de VC apto a usá-lo”.
72- Ampliar ≥ 10% a.a o número de vagas oferecidas aos servidores técnicosadministrativos em cursos PG stricto sensu na UFPR
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE + PRPPG

2013 a
2016

Número de vagas
oferecidas em cada
ano, relativ. a 2011

Não informado.

2014

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

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

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE + PRPPG

2013 a
2016

Número de vagas
oferecidas em cada
ano, relativ. a 2011

Não informado.

2014

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

74-Formalizar entre CAISS/PROGEPE e UAP/HC vias de colaboração para atendimento à
saúde.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE + PRPPG

2013 a
2016

Número de vagas
oferecidas em cada
ano, relativ. a 2011

Não informado.

2014

?

Não informado
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Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
75- Consolidar a implantação do Programa SiBi de Gestão do Conhecimento Interno
Unidade

Tempo

Alcance

SiBi

2012

Implantação
Em andamento.
consolidada, Programa
Operacional

2014

Resultado

Não
Consolidado

Avaliação e recomendações:
Segundo a SiBi:
EM 2012:
Continuidade da publicação do Boletim SiBi (atualmente está no v.2 n.13); Continuidade do
uso da Agenda de reuniões e eventos do SiBi; implantação da sala de Vídeo Conferências na
Biblioteca Central; continuidade dos encontros das Comissões de Trabalho; desenvolvimento
de protótipo do Portal Corporativo; em andamento o desenvolvimento de protótipo do Mapa do
Conhecimento; publicação de artigo e apresentação de trabalho sobre o PGC no 17º Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias (17º SNBU); publicação de resumo e apresentação de
pôster sobre o Mapa do Conhecimento no 17º SNBU; apoio na organização de eventos de
integração e capacitação ofertados no Programa de Qualidade de Vida e Programa de
Capacitação Permanente dos servidores do SiBi.
EM 2013
Continuidade da publicação do Boletim SiBi (atualmente no ano 03, nº 16); Criação e
gerenciamento do e-mail pgc@ufpr.br; Continuidade do uso da Agenda SiBi; Uso de
videoconferência entre as bibliotecas LIT, PA e CEM com a BC em reuniões e treinamentos;
Continuação na elaboração do protótipo do Mapa do Conhecimento; Participação do SiBi na
Comissão do Sistema de Arquivos da UFPR; Apoio na manutenção das subcomissões
vinculadas às atividades do PGC e na organização de eventos de integração e capacitação
ofertados no Programa de Qualidade de Vida e Programa de Capacitação Permanente dos
servidores do SiBi; Continuidade do “Encontro: Leitura às Quintas”: 06 Encontros (Literatura
Estrangeira - Carlos Ruiz Zafon - A sombra do vento; Crônicas; Poesia; Literatura Gótica Edgar Allan Poe; Literatura Clássica - Emily Brontë - O morro dos ventos uivantes (ainda em
andamento)); Apresentação de trabalho no XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia;
Apresentação de trabalho no HCI International 2013; Palestra ministrada no III Ciclo de
Debates Periódicos UFSC; Apresentação de 02 trabalhos no XXV Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação; Apresentação de 02 trabalhos na 5ª
Conferência Internacional de Métodos Quantitativos e Qualitativos em Bibliotecas.
EM 2014: Continuidade da publicação do Boletim SiBi (atualmente no ano 04, nº 21); Criação
e gerenciamento do e-mail pgc@ufpr.br; Continuidade do uso da Agenda SiBi; Uso de
videoconferência entre as bibliotecas LIT, PA e CEM com a BC em reuniões e treinamentos;
Continuação na elaboração do protótipo do Mapa do Conhecimento; Participação do SiBi na
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Comissão do Sistema de Arquivos da UFPR; Participação e apresentação de trabalhos no
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU)
De acordo com as informações prestadas pela unidade, parece que não houve a consolidação da
implantação do programa SiBi de gestão do conhecimento. Continua com status “em
andamento”.
76-Promover a criação dos cursos de Biblioteconomia e Documentação e de Museologia
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

SiBi, CEPE, PROGRAD

2013

Proposta redigida e
submetida ao CEPE

Em andamento.

2014

Não
Consolidado

Avaliação e recomendações:
O curso de Biblioteconomia foi aprovado em todas as instâncias da UFPR, tendo ampla e
efetiva participação do SiBi em todas as etapas. Entretanto, resta o recebimento das vagas do
MEC de docentes, solicitada no Projeto Politico Pedagogico do Curso a serem demandadas ao
MEC pela Reitoria da UFPR.
Em 2014, a unidade continua aguardando a disponibilização de vagas docentes. Como o CEPE
e a PROGRADE não disponibilizaram informações para a elaboração do relatório de 2014, não
há como avaliar a questão.

77- Construir a nova sede para a Casa 3
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE + PRA + PRAE

2014

Nova sede construída
e operacional

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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78-Instalar Sistema CASA nos campi Palotina e Litoral: um 2015, outro 2016
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE + PRA + PRAE

2015-2016 CASA instalados e
operacionais

Não informado.

2015
79) Implantar programa de orientação e apoio para atividades físicas regulares
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PROGEPE/CAISS

2013

Programa
operacional

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
80- 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
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

SiBi

20122016 o
Material
bibliográfico; 2014
o Portal

Material bibliográfico Em andamento.
disponível em papel ou
meio eletrônico;
Portal da Informação
adaptado

2013

Em andamento

2014

Em andamento

Avaliação e recomendações:
Segundo a unidade:
Em 2012 houve a aprovação de Projeto FDA para aquisição de equipamentos para o
Laboratório de Acessibilidade do SiBi e com aquisição de 01 leitor automático, 01 mesa tátil
falante e 01 linha braile para a adaptação dos materiais bibliográficos de todas as bibliotecas do
SiBi, que forem necessário para atender as pessoas portadoras de necessidades especiais.
Em 2013 houve o recebimento de 14 computadores oriundos da PRAE para o Laboratório de
Acessibilidade do SiBi (CT) e a finalização do Projeto de Sinalização (acervo, banheiros,
portas, estantes, acessos e saídas) da biblioteca HE, no valor de R$ 176.798,00. Além de
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agenda de visitas nas outras bibliotecas do SiBi (CEM, SB, SA, CT, AG e RB) para elaboração
de Projeto de Sinalização nestas. A biblioteca do CEM recebeu a visita da equipe em set/2013.
Em 2014 a biblioteca CT equipou seu laboratório de informática 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.
Todas as bibliotecas do SiBi possuem algumas adaptações (banheiros, rampas, elevadores,
circulação, sinalização) para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNEs), entretanto necessitam que suas estruturas físicas e tecnológicas sejam 100% adequada,
para que possa ocorrer de forma efetiva o acesso em todos os espaços das bibliotecas por PNEs.
Neste sentido, o SiBi em parceria com o Núcleo de Apoio à Portadores de Necessidades
Especiais (NAPNE) procuram levantar constantemente as reais necessidades dos PNEs a fim de
dotar o SiBi com mais equipamentos e softwares necessários para a adequação do acervo e dos
espaços físicos das bibliotecas, com relação ao uso e acesso, por estes usuários.
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"
Apesar de inúmeros avanços em direção á contemplação da meta, a unidade considera que o
processo encontra-se em andamento.

81- Executar 20% a.a benfeitorias previstas no Planejamento Estratégico PCU
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

PCU/PRA

2012-2016 % de Benfeitorias
executadas e
operacionais,
relativ. às previstas no
Planejamento PCU

Não informado.

2014

Não informado

?

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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82- Instalação 20% a.a de malha sem fio para acesso à internet em todos os campi
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

CCE / PRA

20122016

Aparelhos Instalados
e operacionais (200)

Não informado.

2013

310 (155%)

Consolidado

2014

170 (54,8)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
Considerando a meta de instalação de 700 aparelhos, 97% do proposto foi alcançado até 2014
e o percentual de aumento ao ano fora superada. A proposta, segundo o CCE, a previsão é de
entregar o projeto até o final do primeiro semestre de 2015. Houve a implantação do Projeto
UFPR SEM FIO em prédios novos como o do Setor de Ciências da Terra, Prédio do Programa
de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Anexo da Farmacologia, Projeto CAMAR, Centro
de Aquicultura, Anexo da Engenharia Elétrica. Além disso SEPT foi ampliado e os
atendimentos para a Feira de Profissões ocorreu quase que exclusivamente com rede sem fio
em 2013 e 2014.
1.4 DIMENSÃO PROFISSIONAL

83- Discutir e atualizar instrumentos legais e difundir práticas de gestão com uso de câmaras
e órgãos colegiados.
Unidade

Tempo

Alcance

Realização de seminários com
Diretores, Chefes, Coordenadores
e outros dirigentes, bem como com
os secretários de Unidades

2013

Dirigentes e secretários Não informado.
de unidade atualizados
quanto à possibilidade
ou necessidade de uso
de câmaras e órgãos
colegiados para gestão

2014

Resultado

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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84- Uniformizar terminologia e regularizar os níveis hierárquicos entre as instâncias de
decisão.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

Criar Grupo de Trabalho para
atuação junto à SOC

2013

Instrumentos Legais
atualizados quanto à
terminologia, com
instâncias decisórias
hierarquizadas

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

85- Atualizar e completar o organograma da UFPR, agregando-lhe as Unidades que, hoje em
funcionamento, estão dele ausentes.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PROPLAN

2012

Em andamento.

Levantamento de
Informações pela
CPI-PROPLAN
junto a Pró-Reitorias,
Setores e órgãos
Suplementares

Avaliação e recomendações:
A meta ainda não foi concluída por não ter havido o repasse das informações referentes às
estruturas do Setor de Ciências Agrárias, Setor de Ciências Jurídicas e Pró-Reitoria de
Administração até a data de fechamento deste relatório.

86- Avaliar com Comunidade Acadêmica e Conselhos implantação de novo sistema
organizacional da UFPR.
Unidade

Tempo Alcance

Administração Central com 2012Comunidade Acadêmica e 2014
Conselhos
2014

Resultado

Debates realizados
com Comunidade e
Conselhos
?

Não informado.

Não informado
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Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

87- Proporcionar aos trabalhadores capacitação compatível com os ambientes organizacionais:
até 2013, 50%.
Unidade

Temp
o

PROGEPE, em colaboração 2012com outras Unidades: cursos, 2014
oficinas, palestras,
treinamento

Alcance

Resultado

% de Trabalhadores
(do Quadro ou não)
tendo participado
de atividade de
qualificação específica

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

88- Unificar e atualizar os instrumentos legais que regem o registro acadêmico, incluindo
convênios, mobilidade, EAD e PARFOR.
Unidade
PROGRAD, PRPPG,
PRAE

Tempo
20132016

Alcance

Resultado

Registro acadêmico
Unificado

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
A PRAE alega que esta não é uma atribuição sua. Em 2014 não há informação complementar.

89- Implantar avaliação anual dos processos de seleção acadêmica da UFPR, incluindo PósGraduação e estudo de possibilidades alternativas na Graduação.
Unidade
PRPPG, PROGRAD,
PRAE

Tempo
2013

2014
Avaliação e recomendações:

Alcance

Resultado

Comissão constituída e
avaliações anuais em
realização

Não informado.

?

Não informado
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A PRAE alega que esta não é uma atribuição sua em 2013. Em 2014 não há informação
complementar.

90- Aumentar continuamente o nível de informatização e controle acadêmicos.
Unidade
CCE, PRAE, PROGRAD,
PRPPG

Tempo
20122016

Alcance

Resultado

Sistema informatizado
em todas as rotinas
acadêmicas

Em andamento.

2014

Em andamento

Avaliação e recomendações:
Segundo o CCE, esta meta é muito subjetiva e há necessidade definir os indicadores para que
se possa informar as ações. Foram desenvolvidos e entregues sistemas como o SIGEU, Portal
do Aluno, Portal do Professor, várias intervenções no SIE juntamente através de solicitações da
PROGRAD, atualização do Moodle para a versão mais recente, a possibilidade de utilização do
Nome Social por nossos alunos, a pedido da PRAE, etc. Para que esta meta possa ser
sistematizada ela deve ser dividida por ações e sistemas individualizados onde possamos medir
cada resultado.
Sugere-se que a PRAE, PROGRAD e PRPPG estabeleçam uma relação de controles acadêmicos
para que o CCE possa se organizar de forma a atender à meta.

91- Modernização e aperfeiçoamento dos programas de registro de dados.
Unidade
CCE/PRA

Tempo
2012

2014

Alcance

Resultado

SIE e outros programas
Modernizados
e operacionais

Não informado.

Em andamento

Avaliação e recomendações:
Segundo o CCE, há necessidade de estabelecer os indicadores para esta meta também.
O responsável pelo CCE informa que as demandas apresentadas pela POGRAD, PROEC e
PRPPG são atendidas, sempre que solicitado, no entanto, cabe às Pró-Reitorias definir os critérios
práticos e controlar sua efetiva aplicação junto aos sistemas de informação.
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92- Instalação de sistema eletrônico para identificação do usuário no RUs.
Unidade

Tempo Alcance

Resultado

PRA

2013

Não informado.

Sistema instalado em
todos os Restaurantes

2014

Não consolidado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

93- Reestruturação física do CCE, mediante reforma civil (i 2012) e construção de novo prédio
(ii, 2016).
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

CCE + PCU

2012 (i) Instalações CCE
2016 (ii) Compatíveis com as
Necessidades

Não informado.

Avaliação e recomendações:
Segundo o responsável do CCE, várias discussões a respeito do tema ocorreram e o atraso se
deu por falta de alocação de recursos e despriorização do projeto. O processo que licitará o
projeto de reforma foi enviado COMLIC para ser licitado e encontra-se em fase de análise da
PFE-UFPR, porém com recursos alocados. Informação obtida em 16/11/2014 – Processo
045482/2013-81.
A PCU não apresentou informações relativas a esta meta, impossibilitando explorar o assunto.
94) Inserir no regimento da UFPR os Comitês Setoriais de Ensino, Pesquisa, Extensão, Ética
em pesquisa.
Unidade
Resoluções COUN

Tempo
2012

2014

Alcance

Resultado

Normatizações
CPPD e CPPTA
por iniciativa PRPPG,
PROEC e PROGRAD

Não informado.

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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95- Elevar a pontuação funcional dos membros de Comitês diretamente ligados às atividades
acadêmicas.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

Normatizações CPPD e CPPTA
por iniciativa PRPPG, PROEC
e PROGRAD

2012

Pontuação funcional
elevada relativamente
a 2011.

Não informado.

2014

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

96- Criar Grupos de Trabalho nas unidades para atuar em conjunto com a CPA.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

CPA e Direções de Setores e
Campi

2013

Grupos criados e
Operacionais em ≥
50% dos Setores e
Campi

Não informado.

2014

Número de grupos não
informado (80%)

Avaliação e recomendações:
As unidades superaram a meta proposta em 30% restando somente 20% dos grupos a serem
formados.
Segundo a unidade “Com exceção do Setor de Ciências Biológicas, todos os Setores Acadêmicos
possuem representantes setoriais na CPA/UFPR , assim com as Pró-Reitorias, Sistema de Bibliotecas e
Fazenda. Alguns representantes tem participado ativamente da construção de instrumentos e análise dos
resultados. Em 2014 a CPA integrou a Comissão de Estudo da Avaliação de Desempenho dos Servidores
Técnico-Administrativos (Resolução 21/08- COPLAD) , e em conjunto com a PROGEPE e a
PROGRAD/COPAIE a CPA têm buscado ações conjuntas para aprimoramento da Avaliação
Institucional na UFPR.”
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97- Obter retorno das Unidades referente aos relatórios da CPS, manifestando providências
empreendidas no âmbito de cada uma.
Unidade

Tempo

Alcance

Resultado

CPA e Direções de Setores e
Campi

2014

Manifestos
Não informado.
Disponibiliza dos pelas
Unidades citadas nos
relatórios anuais da
CPA

2014

Não informado
(em andamento)

Não consolidado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

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

Tempo

PRA

2013 (50%) Impressoras Instaladas Não informado.
2014
e operacionais em
(100%)
todas as Unidades
administrativas da
UFPR
2012

Alcance

Resultado

482

2013

35 (88% da meta)

Não informado
em 2013

2014

15 (90% da meta)

Consolidado

Avaliação e recomendações:
O CEE considera o indicador de 588 unidades disponibilizadas e argumenta que, apesar de o
número implantado ser menor do que o referencial, a meta fora cumprida, visto que a opção
pela não instalação de todas as impressoras foi definição da área técnica durante a
implantação, visando adequar o projeto ao melhor custo benefício. Foram atendidas as
expansões da UFPR como o Setor Palotina, Campus Avançado de Jandaia do Sul, Setor
Litoral e Centro de Estudos do Mar, além de novos prédios na sede em Curitiba.
A PRA não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação completa da meta.
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99- Promover em ≥ 90 aa capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos na
utilização de software livre.
Unidade
PROGEPE

Tempo
20122016

Alcance

Resultado

Número de Servidores
que participaram
de curso

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

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

Tempo Alcance

Resultado

DSG

20122016

Não informado.

Número de Setores e
Campi atendidos

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
O DSG não enviou os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação da meta.

101- Implantar sistema eletrônico de registro de demanda de bens.
Unidade
CCE/PRA

Tempo
2013
2014

Alcance

Resultado

Sistema Desenvolvido
e operacional

Não informado.
Não consolidado

Avaliação e recomendações:
Segundo o CCE a falta de disponibilidade de pessoal na unidade e repriorizações para o
desenvolvimento de sistemas como o de Distribuição Orçamentária para a CPCO/PROPLAN,
as alterações nos sistemas SiGEA, Patrimônio, SICONF, SIGEU, entre outros geraram atraso
no cumprimento da meta. A informação do CCE é que o sistema está em fase de análise e será
integrado ao sistema de Empenhamento (SIGECOF) fornecendo mais integração, agilidade e
segurança aos procedimentos.
A PRA não forneceu informações a respeito, impedindo análise completa da situação.
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102 Disponibilizar na página PRA o movimento de pregões, licitações, contratos, execução
de obras e reformas, patrimônio e manutenção.
Unidade
CCE/PRA

Tempo
2013

Alcance

Resultado

Disponibilização
realizada e atualizada
regularmente

Não informado.

2014

Consolidado

Avaliação e recomendações:
A meta fora alcançada dada a informação do CCE de que a infraestrutura e apoio
necessário para que a CECOM fizesse a divulgação através do site da PRA ocorreu plenamente.
103- Implantar o programa de manutenção predial preventiva.
Unidade
PCU/PRA

Tempo
2013

Alcance

Resultado

Programa implantado
e operacional

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

104- Consolidar o programa de manutenção corretiva de equipamentos laboratoriais.
Unidade
DSG/PRA

Tempo

Alcance

Resultado

2012

Programa atuante em
todos os Setores e
Campi

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.
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105- Catalogar salas de aula, laboratórios e outros espaços físicos da UFPR (50% em 2012,
100% em 2013), disponibilizando os dados para acesso.
Unidade

Tempo

PCU/PRA

20122013

Alcance

Resultado

Catalogação realizada
e disponibilizada na
página PRA

Não informado.

2014

?

Não informado

Avaliação e recomendações:
As unidades responsáveis não enviaram os dados relativos a 2014, impossibilitando a avaliação
da meta.

II-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerações do relatório de 2013:
As informações contidas neste documento são de fundamental importância não somente para
que todas as unidades administrativas que compõe a UFPR possam avaliar seu desempenho
frente ao proposto no PDI, mas, principalmente, para a definição do Planejamento Institucional
Anual.
Nesta primeira edição do relatório de acompanhamento do PDI, a dificuldade de algumas
unidades em entregar os relatórios parciais na data prevista, limitou o registro das informações
bem como a relativa avaliação e elaboração de sugestões conforme previsto. Mais ainda, para
algumas unidades, as informações não corresponderam à totalidade das atividades realizadas
em 2013, uma vez que as mesmas unidades realizam seus relatórios no final de dezembro.
Considerando o exposto acima, sugere-se que seja discutida a possibilidade de cada unidade
finalizar seus relatórios e disponibilizar as informações para a Comissão de Acompanhamento
do PDI até o último dia do mês de novembro de cada ano para que haja tempo hábil de
organização dos dados e confecção do relatório. Desta forma, o documento poderá ser avaliado
em tempo para a organização do Planejamento Institucional.
Considerações do relatório de 2014:
Observa-se que, em 2014, manteve-se a dificuldade por parte das áreas acadêmicas e
administrativas em informar a Comissão de Acompanhamento do PDI sobre as atividades
realizadas. Mesmo com o prazo de entrega ampliado até 08 de dezembro, não foi possível obter
informações sobre mais da metade das metas (64). Das informações que foram recebidas, nem
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todas puderam ser avaliadas uma vez que informações de mais de uma unidade administrativa
eram necessárias em muitas metas de responsabilidade conjunta.
O quadro a seguir apresenta os resultados por dimensão, informando os resultados de cada
meta.
Dimensão
UFPR cidadã
( 18 metas)
UFPR
acadêmica
(31 metas)
UFPR humana
( 32 metas)
UFPR
profissional
(23 metas)

Consolidada
07 metas

Em andamento
01 metas

Não consolidada
01 metas

Não informada
09 metas

11 metas

02 metas

04 metas

15 metas

02 metas

02 metas

03 metas

25 metas

03 metas

02 metas

04 metas

14 metas

Do que foi possível avaliar, 23 metas foram alcançadas plenamente, 07 metas foram alcançadas
parcialmente e 12 metas não foram alcançadas. A maioria, 63 metas não puderam ser avaliadas
por falta de informação.
Chama a atenção a ausência de informações de PROGEPE, PROEC, PRAE, PROGRADE,
DGA e PCU/PRA, importantes estruturas da UFPR e cuja contribuição é fundamental na
obtenção das informações a cerca do PDI.
Sugere-se que, dado o resultado dos trabalhos relativos ao PDI, os Pró-reitores estabeleçam
uma reunião de planejamento para discutir a corresponsabilidade nas diversas metas
estabelecidas de forma que as informações sejam adequadamente registradas e encaminhadas à
Comissão de Acompanhamento do PDI. Também poderia ser muito útil a indicação de um
servidor em cada unidade administrativa, que pudesse estabelecer um vínculo com a Comissão
de forma a facilitar o trabalho de ambos.
Neste sentido, encaminha-se o presente relatório ao Conselho Universitário, sugerindo que o
mesmo estabeleça diretrizes para a viabilização dos trabalhos da Comissão de
Acompanhamento do PDI.

