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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Histórico:
O Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano (PPU) – Mestrado
Acadêmico foi aprovado pela CAPES e regulamentado na Universidade Federal do
Paraná (UFPR) no ano de 2015, e é fruto de uma iniciativa conjunta do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo e do Departamento de Transportes, ambos do Setor de
Tecnologia.
O Programa visa suprir a ausência, no estado do Paraná, de um programa de pósgraduação stricto-sensu, público e gratuito, voltado para a temática do Planejamento
Urbano. Além disso, sua relevância social deve-se ao pelo fato de que as questões
urbanas e suas tensões estão se tornando cada vez mais presentes na agenda pública, o
que exige conhecimento acadêmico, formulação de alternativas de ação e capacitação de
agentes que desenvolvam e se dediquem à pesquisa, análise, proposição e ação
concernente ao tema.
O quadro de professores-pesquisadores é composto por dez docentes da UFPR,
pertencentes aos departamentos de Arquitetura e Urbanismo, Transportes, Economia,
Direito, Geografia e Geomática, evidenciando a abordagem interdisciplinar necessária
para enfrentar o desafio das temáticas do planejamento urbano.
No segundo semestre de 2015 ocorreu o processo de seleção das 10 vagas do
Mestrado Acadêmico, e em março de 2016 a primeira turma iniciou suas atividades.
Prevê-se para março de 2017 o início da segunda turma, com processo seletivo em curso.
Vale destacar que um processo de discussão coletiva para elaboração do
Planejamento Estratégico para o período 2017 – 2020 encontra-se em curso, e o que ora
se apresenta corresponde à diretriz e metas necessárias à implantação do Mestrado no
ano de 2016.
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Missão:
Capacitar pesquisadores, docentes e profissionais para compreender e articular os
distintos campos do conhecimento que concorrem para a interpretação dos fenômenos
vinculados às dinâmicas urbana e metropolitana, destacadamente aqueles relacionados
ao planejamento territorial e à elaboração de políticas públicas, promovendo uma
abordagem interdisciplinar e contribuindo para o fortalecimento das competências
necessárias à produção do conhecimento científico e da inovação.

Diretriz 1: Implantar o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano.
Meta 1: Aquisição de mobiliário e equipamento para funcionamento da Secretaria.
Meta 2: Aquisição de mobiliário para a Sala de Estudos
Meta 3: Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a Sala de Aula
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