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HOESP Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná 

HT Hospital do Trabalhador 

HV Hospital Veterinário 

HV/C Hospital Veterinário Curitiba 

HV/P Hospital Veterinário Palotina 

IAC Instituto Agronômico de Campinas 

IAP Instituto Ambiental do Paraná 

IBQP Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

IBRAM Instituto Brasileiro de Museus 

IC Iniciação Científica 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IES Instituição de Ensino Superior 

IESOL Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG 

IFBrA Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado 
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IFES Instituição Federal de Ensino Superior 

IFPR Instituto Federal do Paraná 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

ITCP Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

JD Setor de Ciências Jurídicas 

JR Júnior 

JUBs Jogos Universitários Brasileiros 

JUPs Jogos Universitários do Paraná 

LGBT Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

LIBRAS Língua Brasileira de Sinais 

LOA Lei Orçamentária Anual 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

MADE Programas de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

MAE Museu de Arqueologia e Etnologia 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MBA Master of Business Administration 

MEC Ministério da Educação 

MERCOSUL Mercado Comum do Sul 

MinC Ministério da Cultura 

MNPR Movimento Nacional da População de Rua 

MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

MON Museu Oscar Niemeyer 

MP Ministério Público 

MPB Música Popular Brasileira 

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

MPT Ministério Público do Trabalho 
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MS Ministério da Saúde 

MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

MTE Ministério do trabalho e Emprego 

MTFC Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

MusA Museu de Artes da UFPR 

NAPER Núcleo de Antropologia da Política do Estado e das Relações de 
Mercado 

NAPNE Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais 

NEAB Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

NEAD Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural 

NEMU Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte 

NFe Nota Fiscal Eletrônica 

NIED Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição 

NIMAD Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

NOBRADE Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

NPJ Núcleo de Prática Jurídica 

NUEI Núcleo Universitário de Educação Indígena 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONGs Organizações Não Governamentais 

ONU Organização das Nações Unidas 

OPAS Organização Pan-americana de Saúde 

PAINT Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PCU Prefeitura da Cidade Universitária 

PDE Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDF Portable Document Format 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
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PDSE Programa Docente Sênior Extensão 

PDU Programa de Desenvolvimento das Universidades 

PEC-G Programa Estudante Convênio de Graduação 

PET Programa de Educação Tutorial 

PF Procuradoria Federal 

PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PIBITI Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

PIC Plano Institucional de Cultura 

PICDTI Programa de Iniciação Científica e em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 

PID Programa de Iniciação à Docência 

PIM Programa Institucional de Monitoria 

PIPD Programa Internacional de Pós-Doutorado 

PIQ Programa de Incentivo à Qualificação 

PLOA Proposta Orçamentária Anual da União 

PLP Promotoras Legais Populares 

PMC Prefeitura Municipal de Curitiba 

PMGCA Programa de Melhoramento Genético da Cana–de–Açúcar 

PMM Programa Mais Médicos 

PNE Plano Nacional de Educação 

PNPD Programa Nacional de Pós-Doutorado 

POP Procedimento Operacional Padrão 

PPC Projeto Pedagógico de Cursos 

PPG Programa de Pós-Graduação 

PPGA Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

PPGCONT Programa de Pós-Graduação e Contabilidade 

PPGD Programa de Pós-Graduação em Direito 

PPGE Programa de Pós-Graduação em Educação 

PPGHIS Programa de Pós-Graduação em História 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

17 

PPGMúsica Programa de Pós-Graduação em Música 

PPGMus-USP Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da 
Universidade de São Paulo 

PPI Projeto Pedagógico Institucional 

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PRA Pró-Reitoria de Administração 

PRAE Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

PRINT Programa Institucional de Internacionalização  

PROAP Programa de Apoio à Pós-Graduação 

PROCOAS Comitê de Processos Cooperativos e Associativos (AUGM) 

PROEC Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

PROEV Projetos Especiais e Vídeo 

PROEXT Programas de Extensão Universitária 

PROFCiAMB Programa de Pós-Graduação em Rede Para o Ensino das Ciências 
Ambientais 

PROGEPE Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

PROGRAD Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

PRONINC Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares 

PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

PROVAR Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes 

PRPPG Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

PTI Parque Tecnológico Itaipu 

PUC Pontifícia Universidade Católica 

PVA Programa de Voluntariado Acadêmico 

QRSTA Quadro de Referência de Servidores Técnicos Administrativos 

RAINT Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 

RAMA Revista de Agronegócio e Meio Ambiente 

RAPS Rede de Atenção Psicossocial 

RB Ridesa Brasil 

RENAJU Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária Popular 
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RESA Rede de Sementes de Agroecologia 

RIDESA Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 
Sucroalcooleiro 

RNC Registro Nacional de Cultivares 

RPG Role Playing Game 

SA Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

SAC/CAPES Sistema de Acompanhamento de Concessões 

SACOD Setor de Artes, Comunicação e Design 

SAJUP Serviço de Assessoria Jurídica Universitária Popular 

SAMAC Sociedade dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do 
Paraná 

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná 

SCH Setor de Ciências Humanas 

SD Setor de Ciências da Saúde 

SEAE Secretaria para Assuntos Estratégicos do Estado do Paraná 

SEAI Secretaria Executiva de Avaliação Institucional 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEEC Secretaria de Estado da Cultura do Paraná 

SEED Secretaria de Estado de Educação do Paraná 

SEI Sistema Eletrônico de Informações 

SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SEPT Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

SESA Secretaria de Estado de Saúde do Paraná 

SESAO Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional 

SESC Serviço Social do Comércio 

SESI Serviço Social da Indústria 

SESMT Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho 

SESU Secretaria da Educação Superior do Estado do Paraná 
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SEURS Seminário de Extensão Universitária da Região Sul 

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal 

SIASS Sistema de Atenção à Saúde do Servidor 

SiBi Sistema de Bibliotecas 

SICAR Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo 

SIEPE Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 

SIGA Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

SIGA-RD Sistema de Reconhecimento de Diplomas da Pós-Graduação 

SIGEPE Sistema Integrado de Gestão de Pessoas 

SIGEU Sistema Informatizado de Gerenciamento da Extensão 
Universitária 

SIGPET Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial 

SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 
Ministério da Educação 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SIOP Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo 
Federal 

SIPAD Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade 

SISU Sistema de Seleção Unificada 

SMS Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba 

SUCOM Superintendência de Comunicação 

SUINFRA Superintendência de Infraestrutura 

SUS Sistema Único de Saúde 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
(Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 

TC Setor de Tecnologia 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

TCU Tribunal de Contas da União 

TECPAR Instituto de Tecnologia do Paraná 
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TECSOL Incubadora de Economia Solidária da UTFPR 

TEUNI Teatro Experimental da UFPR 

TIC's Tecnologias de Informação e Comunicação 

TN Tesouro Nacional 

TRT Tribunal Regional do Trabalho 

UAB Universidade Aberta do Brasil 

UACH Universidade Austral do Chile 

UAF Unidade de Atividades Formativas 

UAPS Unidade de Avaliação e Perícia em Saúde 

UBS Unidade Básica de Saúde 

UCAP Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas 

UCSS Unidade de Convênio e Saúde Suplementar 

UEL Universidade Estadual de Londrina 

UEM Universidade Estadual de Maringá 

UENP Universidade Estadual do Norte do Paraná 

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa 

UFCA Universidade Federal do Cariri 

UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMT Universidade Federal do Mato Grosso 

UFOP Universidade Federal de Ouro Preto 

UFPA Universidade Federal do Pará 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

UNA-SUS Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde  

UNEB Universidade do Estado da Bahia 
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UNEMAT Universidade do Estado de Mato Grosso 

UNESP Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

UNESPAR Universidade Estadual do Paraná 

UNICEF Fundo das Nações Unidas Para a Infância 

UNICENTRO Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UNIGRAF Unidade de Apoio Gráfico 

UNILA Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

UPAG Unidade Pagadora 

USF Unidade de Saúde da Família 

USP Universidade de São Paulo 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

ZiiP Agência Experimental de Comunicação Institucional da UFPR 
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Apresentação 

A Universidade Federal do Paraná apresenta o Relatório de Atividades de 2017. 
Foi um período repleto de desafios, grande parte deles relacionada aos cortes orçamentários 
sofridos pela UFPR, assim como pelas demais instituições federais de ensino superior. A 
satisfação vem do fato de que, como mostram as páginas a seguir, a UFPR foi capaz de 
contornar as restrições, manter seu pleno funcionamento e desempenhar o papel que lhe cabe 
como instituição de ensino, pesquisa e extensão. 

Esta publicação é uma maneira de compartilhar com a comunidade interna e 
externa as atividades desenvolvidas pelas diversas unidades da UFPR. Nela está impresso, 
ainda que em alguns casos não escrito, o compromisso da instituição de ser, plural, aberta e 
diversa, comprometida com a redução das desigualdades, na busca constante de sintonia com 
as demandas sociais. 

Os dados aqui apresentados mostram a robustez da nossa universidade e sua 
profunda inserção na sociedade paranaense – seja formando profissionais e pesquisadores, 
desenvolvendo pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento ou promovendo ações de 
extensão que levam para a comunidade parte do que produzimos, por meio de ações 
educativas, sociais, culturais e científicas. Isso tudo faz da UFPR um relevante impulsionador 
do desenvolvimento social e econômico do Paraná.  

Desde que assumimos a Reitoria, no final de 2016, temos trabalhado para honrar o 
papel histórico da UFPR e reforçar aspectos que devem ser centrais numa instituição como a 
nossa: o ensino de qualidade, a pesquisa de excelência, a extensão solidária, a inclusão, o 
orgulho, a diversidade, a pluralidade, a transparência, a igualdade, a transformação, o diálogo, 
a multiculturalidade e a parceria com a comunidade. 

O Relatório de Atividades 2017 é fruto de um trabalho coletivo, realizado com 
grande empenho por pessoas de todas as áreas da Universidade.  Nele estão relatados os 
programas e ações desenvolvidos durante o ano de 2017, bem como gráficos com os 
principais indicadores de gestão.  

Almejamos que as informações apresentadas neste relatório sejam objeto de 
efetiva consulta, para que delas germinem novas iniciativas que propiciem à instituição 
participar de forma ainda mais expressiva no desenvolvimento dos saberes, visando  
contribuir positivamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. 

 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca 
Reitor da Universidade Federal do Paraná 
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Introdução 

A UFPR iniciou 2017 sob a condução de uma nova equipe de gestão e assumiu 
sua tarefa dentro de uma situação orçamentária comprometida pelos cortes do governo 
federal. O tempo passou rápido, no primeiro ano de gestão ganhamos muito mais experiência 
do que se poderíamos imaginar, superamos os grandes desafios orçamentários, a falta de um 
PDI, o elevado número de obras inacabadas.  Com grande entusiasmo conseguimos 
estabelecer um planejamento através do qual pudéssemos avançar em todas as direções da 
universidade e colocamos as áreas fins de ensino, pesquisa e extensão em primeiro plano. 

O empenho para a manutenção do nível de qualidade do atendimento prestado 
pela Universidade foi grande. Foi preciso criatividade, união, diálogo, energia e muito 
esforço. Os resultados desta ação coordenada podem ser acompanhados neste Relatório de 
Atividades 2017 que está sendo apresentado à sociedade. 

O Relatório de Atividades 2017 é composto pela descrição da Equipe 
Responsável Pela Gestão durante o ano, pela descrição sucinta dos Programas e Ações 
desenvolvidos pelas unidades didáticas e administrativas e pelos Gráficos Quantitativos 
apresentados segundo as principais linhas de ação da instituição.  

A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças tem a missão de elaborar 
esta compilação de informações anualmente, fazendo-a com a parceria das demais unidades 
que compõem a UFPR, às quais agradece pela colaboração sempre demonstrada. Contudo 
também é função da PROPLAN, assim como da comunidade universitária, refletir 
profundamente sobre os indicadores apresentados e com ele estabelecer as linhas e 
planejamento institucional afim de subsidiar o crescimento contínuo da UFPR pois é de vital 
importância que uma instituição tenha pleno conhecimento de suas potencialidades para 
maximizá-las e também de suas deficiências, afim de reduzi-las e até eliminá-las. Assim se 
atinge a excelência refletida na melhoria contínua do serviço público prestado por esta 
centenária instituição de ensino, presente a mais de 105 anos na sociedade, fomentando seu 
desenvolvimento e a evolução da qualidade de vida, tendo no ser humano o centro de sua 
ação. 

 

Prof. Dr. Fernando Marinho Mezzadri 
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças 
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I. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2017 
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Reitor 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca 

Vice-Reitor(a) 

Prof. Dr. Rogério Mulinari (até 06/03/2017) 

Profª. Drª. Graciela Inês Bolzón de Muniz (a partir de 07/03/2017) 

Pró-Reitor de Administração 

Prof. Dr. Marco Antonio Ribas Cavalieri 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

Profª. Drª. Maria Rita de Assis César 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

Prof. Dr. Leandro Franklin Gorsdorf 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

Msc. Douglas Ortiz Hamermuller 

Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional 

Prof. Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça 

Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Prof. Dr. Fernando Marinho Mezzadri 

Superintendente de Infraestrutura 

Prof. Dr. Sérgio Michelotto Braga 

Chefe de Gabinete da Reitoria 

Prof. Dr. Paulo Ricardo Opuszka 

Auditora Interna 

Msc. Luciane Mialik Wagnitz Linczuk 

Procurador-Chefe 

Sr. Tiago Alves da Mota 

Superintendente de Comunicação  e Marketing 

Profª. Drª. Luciana Panke 

Assessor de Relações Internacionais 

Prof. Dr. André de Macedo Duarte 

Assessor de Governança da Tecnologia e da Informação 

Prof. Dr. Egon Walter Wildauer 
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Coordenador do Núcleo de Concursos 

Prof. Dr. Mauro José Belli 

Biblioteca Central 

Diretora: Tânia de Barros Baggio 

Superintendente do Complexo Hospitalar da UFPR 

Profª. Drª. Claudete Reggiani 

Hospital do Trabalhador 

Dr. Geci Labres de Souza Júnior 

Hospital Veterinário – Curitiba 

Prof. Dr. Rogério Ribas Lange 

Hospital Veterinário – Palotina 

Prof. Dr. Nelson Luis Mello Fernandes 

Diretor Superintendente da FUNPAR 

Prof. Msc. Luis Rogério de Farias (até 20/03/2017) 

Prof. Dr. João da Silva Dias (a partir de 21/03/2017) 

Diretor de Apoio aos Campi Avançados 

Prof. Dr. Helton José Alves (a partir de 03/01/2017) 

Ouvidoria Geral 

Prof. Dr. Marcelo Curado 
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Unidades Acadêmicas 

Setor De Artes, Comunicação e Design – SACOD  

Diretor: Prof. Dr. Dalton Luiz Razera  

Vice-Diretor: Prof. Dr. Luiz Paulo Maia  

 Coordenação do Curso de Artes Visuais 

 Coordenação do Curso de Música 

 Coordenação do Curso de Comunicação 

 Coordenação do Curso de Design 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Música 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Design 

 Departamento de Artes Departamento de Comunicação Social 

 Departamento de Comunicação e Design  

 Núcleo de Artes, Ritual e Performance – NUARP 

 Núcleo de Design & Sustentabilidade Laboratório de Animação Interativa 

 Empresa Júnior de Design  

 Programa de Educação Tutorial – PET 

Setor de Ciências Agrárias  

Diretor: Prof. Dr.Amadeu Bona Filho 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Nivaldo Eduardo Rizzi 

 Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica 

 Coordenação do Curso de Engenharia Florestal  

 Coordenação do Curso de Engenharia Industrial Madeireira  

 Coordenação do Curso de Medicina Veterinária  

 Coordenação do Curso de Zootecnia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia Produção Vegetal  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Solo  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias  
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 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal  

 Departamento de Ciências Florestais  

 Departamento de Economia Rural e Extensão  

 Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal 

 Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo  

 Departamento de Medicina Veterinária  

 Departamento de Solos e Engenharia Agrícola  

 Departamento de Zootecnia  

 Centro de Ensino Aplicado em Ciências Agrárias: Fazenda Canguiri - Pinhais (PR), 
Fazenda Jeca Martins - Castro (PR)  

 Centro de Estação Experimental Agronômica: Estação Experimental de Paranavaí - 
Paranavaí (PR), Estação Experimental de Bandeirantes - Bandeirantes (PR) 

 Centro de Estação Experimental Florestal: Estação Experimental Prof. Dr. Rudi Arno 
Seitz - São João do Triunfo (PR), Estação Experimental de Rio Negro - Rio Negro 
(PR) 

 Hospital Veterinário  

Setor de Ciências Biológicas 

Diretor: Prof. Luiz Cláudio Fernandes 

Vice-Diretora: Profª. Drª. Marta Margarete Cestari (a partir de17/03/2017)  

 Coordenação do Curso de Biomedicina  

 Coordenação do Curso de Ciências Biológicas  

 Coordenação do Curso de Doutorado em Fisiologia  

 Coordenação do Curso de Educação Física  

 Coordenação do Curso de Fisioterapia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Botânica  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências – Bioquímica 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Entomologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Física  
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 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Genética  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia, Parasitologia e 
Patologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zoologia  

 Departamento de Anatomia  

 Departamento de Biologia Celular 

 Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular  

 Departamento de Botânica  

 Departamento de Educação Física  

 Departamento de Farmacologia  

 Departamento de Fisiologia  

 Departamento de Genética  

 Departamento de Patologia Básica  

 Departamento de Zoologia  

 Biotério  

 Centro de Educação Física e Desporto – CED 

 Centro de Microscopia Eletrônica  

 Museu de Ciências Naturais 

 Projetos Especiais e Vídeo - PROEV  

Setor de Ciências Da Saúde – SD  

Diretor: Profª. Drª. Claudete Reggiani (até 09/01/2017) 

              Prof. Dr. Nelson Luis Barbosa Rebellato (a partir de 17/03/2017) 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Nelson Luis Barbosa Rebellato (até 16/03/2017) 

                      Prof. Dr. Edison Luiz de Almeida Tizzot (a partir de 17/03/2017) 

 Coordenação do Curso de Enfermagem 

 Coordenação do Curso de Farmácia  

 Coordenação do Curso de Medicina  
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 Coordenação do Curso de Nutrição  

 Coordenação do Curso de Odontologia  

 Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Medicina - Clínica Cirúrgica  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Medicina interna  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente  

 Departamento de Análises Clínicas  

 Departamento de Cirurgia  

 Departamento de Clínica Médica  

 Departamento de Enfermagem  

 Departamento de Estomatologia  

 Departamento de Farmácia  

 Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria  

 Departamento de Nutrição  

 Departamento de Odontologia Restauradora  

 Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia  

 Departamento de Patologia Médica  

 Departamento de Pediatria  

 Departamento de Saúde Comunitária  

 Departamento de Terapia Ocupacional  

 Departamento de Tocoginecologia  

 Centro de Dermatologia e Infectologia Souza Araújo - CEDISA  

 Centro de Pesquisas Nefrológicas  

 Centro da Visão Núcleo Profilático Professor Pereira Filho  
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Setor de Ciências Exatas - ET 

Diretor: Prof. Dr. Marcos Sfair Sunye 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Alexandre Luis Trovon de Carvalho 

 Coordenação do Curso de Ciência da Computação  

 Coordenação do Curso de Estatística  

 Coordenação do Curso de Expressão Gráfica  

 Coordenação do Curso de Física  

 Coordenação do Curso de Informática Biomédica  

 Coordenação do Curso de Matemática  

 Coordenação do Curso de Matemática Industrial  

 Coordenação do Curso de Química  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Informática  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química 

 Departamento de Estatística  

 Departamento de Expressão Gráfica  

 Departamento de Física  

 Departamento de Informática  

 Departamento de Matemática  

 Departamento de Química 

Setor de Ciências Humanas 

Diretora: Profª. Drª. Ligia Negri  

Vice-Diretor: Prof. Dr. Rodrigo Rodriguez Tavares 

 Coordenação do Curso de Ciências Sociais  

 Coordenação do Curso de Filosofia  
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 Coordenação do Curso de História  

 Coordenação do Curso de História, Memória e Imagem 

 Coordenação do Curso de Letras  

 Coordenação do Curso de Psicologia  

 Coordenação do Curso de Turismo  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Turismo  

 Departamento de Antropologia  

 Departamento de Sociologia - DECISO  

 Departamento de Ciência Política – DECP  

 Departamento de Filosofia  

 Departamento de História  

 Departamento de Letras Estrangeiras Modernas  

 Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas  

 Departamento de Psicologia  

 Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas (HPAC) 

 Departamento de Turismo  

 Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação - CEAPPE  

 Centro de Cultura e Imagem da América Latina - CECIAL  

 Centro de Línguas e Interculturalidade – CELIN 

 Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses - CEDOP  

 Centro de Pesquisas Arqueológicas - CEPA  

 Centro de Psicologia Aplicada - CPA  
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 Empresa Júnior de Turismo - TRILHAS  

 Laboratório de Estudos dos Processos Identitários, das Etnias, Migrações e das Crises  

 Laboratório de Psicopatologia Fundamental - Lab. de Psicanálise  

 Laboratório de Neuropsicologia - LABNEURO  

 Núcleo de Antropologia da Política do Estado e das Relações de Mercado - NAPER  

 Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP  

 Núcleo de Estudos Ameríndios - NEA  

 Núcleo de Estudos Mediterrâneos - NEMED  

 Núcleo de Psicologia do Trânsito - NPT  

 Núcleo de Psicologia Educação e Trabalho - NUPET  

 Núcleo de Tradução - NUT  

Setor de Ciências Jurídicas – JD  

Diretora: Profª. Drª. Vera Karam de Chueiri 

Vice-Diretora: Profª. Drª. Maria Cândida Pires Vieira do Amaral Kroetz 

 Coordenação do Curso de Direito  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito  

 Departamento de Direito Civil e Processual Civil  

 Departamento de Direito Penal Processual Penal  

 Departamento de Direito Privado  

 Departamento de Direito Público  

 Núcleo de Prática Jurídica  

Setor de Ciências da Terra – CT  

Diretor: Prof. Dr. Donizeti Antônio Giusti (até 10/04/2017) 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Pedro Luís Faggion (até 08/07/2017) 

Diretor Pró Tempore: Prof. Dr. Pedro Luís Faggion (após 09/07/2017) 

 Coordenação do Curso de Engenharia de Aquicultura (CEM)  

 Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (CEM)  

 Coordenação do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura  

 Coordenação do Curso de Engenharia Civil (CEM)  
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 Coordenação do Curso de Geografia  

 Coordenação do Curso de Geologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geologia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

 Departamento de Geografia  

 Departamento de Geologia 

 Departamento de Geomática  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas - SA 

Diretor: Profª. Drª. Ana Paula Mussi Szabo Cherubim (até 30/06/17) 

             Prof. Dr. Marcos Wagner da Fonseca (a partir de 03/07/2017) 

Vice-Diretor: Prof. Ademir Clemente (até 30/06/17) 

                     Prof. Dr. Fernando Motta Correia (a partir de 03/07/2017) 

 Coordenação do Curso de Administração  

 Coordenação do Curso de Ciências Contábeis  

 Coordenação do Curso de Ciências Econômicas  

 Coordenação do Curso de Gestão da Informação  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da 
Informação 

 Departamento de Administração Geral e Aplicada  

 Departamento de Ciência e Gestão da Informação  

 Departamento de Contabilidade  

 Departamento de Economia  

 Centro de Estudos e Pesquisa em Administração - CEPAD  

 Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas - CEPEC 
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Setor de Educação - ED 

Diretora: Profª. Drª. Andrea do Rocio Caldas 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Marcus Levy Bencostta 

 Centro de Articulação de Licenciaturas - CEALI 

 Centro de Assessoramento Pedagógico - CEAPE 

 Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais - CEPED 

 Coordenação do Curso de Pedagogia 

 Coordenação do Curso de Pedagogia EAD 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação 

 Curso de Mestrado Profissional 

 Departamento de Planejamento e Administração Escolar 

 Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

 Departamento de Teoria e Prática de Ensino 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica - SEPT 

Diretor: Prof. Esp. Luiz Antônio Passos Cardoso 

Vice-Diretora: Profª. Drª. Silvana Maria Carbonera 

 Coordenação Administrativa  

 Coordenação de Ensino  

 Coordenação do Curso de Técnico em Petróleo e Gás  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Comunicação Institucional 

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Construção de Instrumentos Musicais - 
Luteria 

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Produção Cênica  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Secretariado Executivo  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática 

Setor de Tecnologia - TC 

Diretor: Prof. Dr. Horácio Tertuliano dos Santos Filho 
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Vice-Diretora: Profª. Drª. Regina Maria Hartog Pombo Rodriguez 

 Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo  

 Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental  

 Coordenação do Curso de Engenharia Civil  

 Coordenação do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia  

 Coordenação do Curso de Engenharia de Produção  

 Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica  

 Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica  

 Coordenação do Curso de Engenharia Química  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Construção Civil  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e 
Ambiental 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (Intersetorial) 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos Aplicados em 
Engenharia (Intersetorial)  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Processos Biotecnológicos  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissionalizante em Meio 
Ambiente Urbano e Industrial (Mestrado Profissional)  

 Departamento de Arquitetura e Urbanismo  

 Departamento de Construção Civil  

 Departamento de Engenharia Ambiental  

 Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia  

 Departamento de Engenharia de Produção  

 Departamento de Engenharia Elétrica  
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 Departamento de Engenharia Mecânica  

 Departamento de Engenharia Química  

 Departamento de Hidráulica e Saneamento 

 Departamento de Transportes 

 Centro de Estudos de Engenharia Civil - CESEC  

 Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos - CEPPA  

 Centro Integrado de Estudos em Geoprocessamento - CIEG  

 Instituto Tecnológico para o Desenvolvimento - LACTEC  

 Laboratório de Análise de Combustíveis Automotivos - LACAUT  

 Usinas Piloto de Tecnologia Química - UPTQ  

Setor Litoral  

Diretor: Prof. Dr. Renato Bochicchio 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Luis Eduardo Cunha Thomassim 

 Coordenação Administrativa  

 Coordenação Pedagógica  

 Coordenação do Curso de Educação Física Licenciatura  

 Coordenação do Curso de Educação do Campo Licenciatura  

 Coordenação do Curso de Pedagogia EAD  

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação  

 Curso de Mestrado Profissional  

 Departamento de Planejamento e Administração Escolar  

 Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação 

 Departamento de Teoria e Prática de Ensino  

Setor Palotina 

Diretor: Prof. Dr. Elisandro Pires Frigo 

Vice-Diretora: Profª. Drª. Yara Moretto (a partir de 02/05/2017) 

 Coordenação do Curso de Agronomia  

 Coordenação do Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado)  

 Coordenação do Curso de Medicina Veterinária  
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 Coordenação do Curso de Engenharia de Aquicultura  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Aquicultura  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Biotecnologia  

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Biocombustíveis  

 Coordenação do Curso de Tecnologia de Engenharias Renováveis  

 Departamento de Biociências  

 Departamento de Biodiversidade  

 Departamento de Ciências Agronômicas 

 Departamento de Ciências Veterinárias  

 Departamento de Engenharias e Exatas  

 Departamento de Sociais e Humanas 

 Departamento de Zootecnia 

 Hospital Veterinário 

Campus Pontal do Paraná / Centro de Estudos do Mar 

Diretor: Prof. Dr. Maurício de Almeida Noernberg 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles 

 Coordenação do Curso de Tecnologia em Aquicultura 

 Coordenação do Curso de Oceanografia 

 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos 

 Campus Pontal do Sul/ Centro de Estudos do Mar – CEM 

Campus Jandaia do Sul 

Diretor: Prof. Dr. Eduardo Teixeira da Silva 

Vice-Diretor: Prof. Dr. José Eduardo Padilha de Sousa 

 Coordenação do Curso de Engenharia Agrícola  

 Coordenação do Curso de Engenharia de Alimentos  

 Coordenação do Curso de Engenharia de Produção  

 Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas  

 Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação 
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Campus Toledo 

Diretora: Profª. Drª. Cristina de Oliveira Rodrigues 

Coordenação do Curso de Medicina. 
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II. PROGRAMAS E AÇÕES DE DESTAQUE 
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II.1 Unidades Vinculadas ao Gabinete do Reitor 

II.1.1 Auditoria Interna da Universidade Federal do Paraná – AUDIN/UFPR 

Nome do Programa 

AUDIN - Auditoria Interna da UFPR 

Responsável pela Execução 

Luciane Mialik Wagnitz Linczuk 

Público Alvo 

Administração da UFPR, Unidades Administrativas, Conselhos e Órgãos de Controle 
Externos: Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC e Tribunal de 
Contas da União – TCU. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do programa é assessorar a Administração através da avaliação dos atos, 
utilizando técnicas de auditoria, recomendações na melhoria no controle interno para 
fortalecer a gestão e ainda, zelar pela comprovação de regularidade da Prestação de Contas 
Anual da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de 
Atividades da Auditoria Interna (RAINT). Acompanhar a gestão visando comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à 
eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais 
sistemas administrativos operacionais. Orientar a Administração quanto aos princípios e as 
normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas. Acompanhar a 
implementação das recomendações e determinações de medidas saneadoras apontadas pelos 
órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal 
de Contas da União. Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual, a execução 
dos programas de governo e a execução do orçamento, visando comprovar a conformidade 
da execução com os limites estabelecidos na legislação pertinente. 

Resultados e Avaliação 

Progresso no relacionamento entre UFPR e os Órgãos de Controle, acrescentando valor à 
gestão através da busca conjunta de soluções. A AUDIN e as unidades administrativas da 
UFPR se empenham para implementar as recomendações e determinações de medidas 
saneadoras apontadas pelos órgãos de controle, afim de garantir resultados operacionais 
positivos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ao promover ações de auditoria, a Unidade de Auditoria Interna da UFPR intenta contribuir 
para que a UFPR cumpra seu papel social, de modo que a AUDIN visa resguardar os atos 
promovidos pela Administração, em atenção aos normativos vigentes, não se olvidando da 
busca de transparência e da adequada aplicação dos recursos públicos. 
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II.1.2 Ouvidoria Geral - UFPR 

 

Nome do Programa 

Programa Ouvidoria da UFPR 

Responsáveis pela Execução 

Marcelo Luiz Curado  

Mario Tadeu Setim 

William Moreira 

Público Alvo 

Servidores, alunos, comunidade interna e externa. 

Objetivo Geral 

A Ouvidoria Geral da UFPR é um órgão de atendimento às diversas manifestações relativas 
aos serviços públicos prestados pela Universidade Federal do Paraná. Trata-se de um canal 
de comunicação com a comunidade interna e externa na busca da melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Receber e apurar as denúncias, reclamações e sugestões da comunidade externa e interna; 
Acompanhar as providências adotadas, cobrar soluções e manter o usuário informado; 
Prevenir e coibir as arbitrariedades administrativas, combatendo as ações que ferem os 
direitos e valores das pessoas. 

Resultados e Avaliação 

A Ouvidoria da UFPR vem cumprindo sua função no atendimento às demandas internas e 
externas e tem avançado na promoção da transparência das ações da nossa universidade. A 
implantação em 2016 do novo site da Ouvidoria permitiu uma redução na demanda por 
informações básicas, mas estas continuaram a se destacar no total de solicitações em 2017. A 
Ouvidoria, em parceria com o Serviço de Informação ao Cidadão, tem atendido estas 
solicitações de informações, ainda que este não seja o objetivo central de seu funcionamento.  

Finalmente, no ano de 2017 ocorreu a adesão da Ouvidoria da UFPR ao sistema e-OUV* do 
governo federal Esta ação ampliou sensivelmente a transparência e o controle externo dos 
serviços prestados por nossa Ouvidoria. 
*(https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx).  
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021. 

Desafios - O diálogo com os demais segmentos da sociedade e seus saberes. 

Valores - Incentivo à participação democrática e representativa das comunidades interna e 
externa nas políticas e decisões institucionais.  

Diretrizes - A comunicação com outros setores da sociedade. 

II.1.3 Agência UFPR Internacional - AUI 

 

A Agência UFPR Internacional está estrutura por duas Coordenadorias a Coordenadoria de 
Cooperação Internacional (CCI) e a Coordenadoria de Mobilidade e Políticas Linguísticas 
(CMPL). A CCI trabalha para promover a cooperação entre a UFPR e a comunidade 
acadêmica internacional. Apoiando e desenvolvendo políticas de interação e troca de 
conhecimentos, com base em decisões estratégicas que promovam e consolidem a 
inserção internacional da UFPR, dentro dos objetivos estratégicos definidos no PDI 
institucional. Em 2017, em parceria com a PRPPG, promoveu ações facilitadoras e 
incentivadoras de junto ao corpo discente sobre a importância da institucionalização da 
oferta de cursos em inglês para fomento do intercambio de conhecimentos. No campo da 
pesquisa, aumentou significativamente o número de acordos de parcerias, tanto nacionais 
quanto internacionais assinados com um aumento de cerca 30% em relação ao ano anterior, 
estando à frente do programa de sustentabilidade e ciclomobilidade urbana. Em parceria com 
a COPEL vislumbra a instalação de uma minirrede de geração e distribuição de energia 
renovável, incineração verde (com captura de carbono. Ainda em neste período estabeleceu 
uma parceria a PUC-PR, a UTFPR, a UFPR e a University of Twente (Holanda) para a 
criação de um laboratório multidisciplinar de pesquisa e produção científica direcionada à 
mobilidade urbana. Já na área da extensão, a CCI contribuiu para a participação UFPR na 
competição internacional Race to zero, promovida pelo Departamento de Energia dos EUA. 
A formulação da proposta preliminar de internacionalização da UFPR a ser apresentada à 
CAPES (em 2018) no marco do programa de captação de recursos destinados à 
internacionalização (PRINT), destacando o papel desta coordenadoria na área de gestão. 

A CMPL busca, através de suas atribuições, o estreitamento das barreiras limítrofes 
linguísticas, com a introdução, desenvolvimento e aplicação de métodos acadêmicos e ações 
extensionistas capazes de provocar a comunidade acadêmica de a respeito da formação em 
línguas estrangeiras. Suas ações são de suma importância para o alcance das metas dispostas 
no PDI da UFPR, com políticas linguísticas ordenadas e dialogadas entre as diferentes 
atividades em línguas estrangeiras. Ainda tem seu trabalho voltado para troca de 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

44 

conhecimento direto entre a UFPR e sua comunidade acadêmica, com outros grupos de 
interesse acadêmico internacional, a exemplo da interação com a AUGM (Associação de 
Universidades do Grupo Montevidéu), os programas de mobilidade ANDIFES e 
PARANAENSE. 

Coordenadores: CCI (Coordenação de Cooperação Internacional) 

Anna Gabriella Tempesta 

CMPL (Coordenadoria de Mobilidade e Políticas Linguísticas) 

Prof. Luiz Maximiliano Santin Gardenal 

Para saber mais: http://internacional.ufpr.br/portal/ 

Nome do Programa 

ESCALA de Estudantes de Graduação da Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu (AUGM). 

           

Responsável pela Execução 

Antonio Marcos Severino 

Público Alvo 

Estudantes de graduação das universidades-membro do Grupo Montevidéu. 

Objetivo Geral 

É um programa da AUGM, entendido como a construção de um "Espaço Acadêmico 
Comum Ampliado Latino-americano" - ESCALA, que tem sido o norte que orienta as 
atividades que se desenvolvem no marco da Associação. Busca impulsionar e fortalecer o 
processo de construção de um espaço acadêmico comum regional através da mobilidade de 
estudantes. Mediante a convivência entre estudantes e docentes das distintas universidades e 
países, promover-se-á o intercâmbio acadêmico-cultural e oportunizar-se-á melhor 
conhecimento dos distintos sistemas de educação superior na América Latina. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Estudantes estrangeiros das universidades-membro que vem à UFPR cursam um semestre 
acadêmico com carga horária mínima de 16 horas-aula semanais, além das horas do curso de 
português – língua estrangeira no Centro de Línguas e Interculturalidade – CELIN; 
Estudantes brasileiros da UFPR que vão a uma das universidades-membro cursam 1 
semestre acadêmico com carga horária mínima de 16 horas-aula semanais, além das horas do 
curso de espanhol como língua estrangeira no centro de línguas ou no Departamento de 
Letras. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribui para a internacionalização da UFPR enviando e recebendo estudantes de 
graduação. 

Nome do Programa 

ESCALA Docente 

 

Responsável pela Execução 

Antonio Marcos Severino 

Público Alvo 

Professores 

Objetivo Geral 

O Programa ESCALA Docente consiste no intercâmbio de professores e pesquisadores das 
universidades que compõem a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. O 
programa visa: - professores juniores, cuja mobilidade destina-se, principalmente, a 
completar seu treinamento acadêmico; - professores seniores, cujas mobilidades devem ser 
enquadradas nas funções universitárias de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, 
atividades de pós-graduação, assistência técnico-científica para o desenvolvimento, 
consolidação de novas áreas disciplinares, formação de docentes e atividades de gestão e 
políticas universitárias. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os professores permanecem no mínimo 5 e, no máximo 14 dias em uma das universidades-
membro desenvolvendo atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, com a 
obrigatoriedade de oferecerem no mínimo uma atividade aberta a toda a comunidade 
acadêmica. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Amplia a colaboração entre os docentes-pesquisadores de diferentes instituições de ensino 
superior da América Latina, oportunizando o desenvolvimento de pesquisas e publicação de 
artigos em conjunto, participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso na 
graduação, no mestrado e no doutorado, além de possibilitar futuros acordos de cooperação 
para a dupla titulação. 

Nome do Programa 

Jornada de Jovens Pesquisadores AUGM 
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Responsável pela Execução 

Antonio Marcos Severino 

Público Alvo 

Estudantes de Graduação, de Mestrado e de Doutorado até 35 anos. 

Objetivo Geral 

Criada em 1993, é o espaço anual que reúne centenas de jovens pesquisadores das diferentes 
universidades membros da AUGM. Estão orientadas a promover o relacionamento inicial 
entre jovens cientistas dos países da região e promover sua integração nos vínculos que 
desenvolvem, por meio de redes interpessoais e científico-acadêmicas, possibilitando o 
estabelecimento de grupos regionais de pesquisa científica. Cada edição do programa 
conserta temas estratégicos centrais como "Ciência pela Paz", "Humanização da Ciência e 
Tecnologia no MERCOSUL", "Ciência, Ética e Integração". É uma prioridade para a 
AUGM capacitar profissionais qualificados e cidadãos comprometidos com a realidade atual 
do nosso continente latino-americano. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Apresentação de trabalhos de pesquisa com banners e apresentações orais em sala de aula. 

Resultados e Avaliação 

Em 2017, na 25ª edição, a UFPR – através da Agência UFPR Internacional – levou 10 
estudantes, tendo uma premiada. 

 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribui para a internacionalização da pesquisa desenvolvida pelos estudantes através do 
contato com as demais pesquisas realizadas na América Latina 
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Nome do Programa 

Mobilidade Acadêmica Internacional - Outgoing 

Responsável pela Execução 

João Rafael da Costa Magalhães 

Público Alvo 

Estudantes de graduação da UFPR 

Objetivo Geral 

É um programa de mobilidade (intercâmbio) para que os alunos da UFPR tenham contato 
com a vida acadêmica de universidades parceiras no exterior. Busca aprimorar um idioma 
estrangeiro, complementar sua formação com disciplinas que não teriam acesso na grade da 
UFPR, além do crescimento pessoal e profissional através do contato com diferentes 
culturas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Estudantes da UFPR que vão a uma das universidades parceiras cursam 1 ou 2 semestres 
acadêmicos tendo que cumprir no mínimo 24 créditos por semestre. Esses créditos 
equivalem a aproximadamente 4 ou 5 disciplinas por semestre. Alguns estudantes também 
realizam estágio durante o período da mobilidade. 

Resultados e Avaliação 

No total, 102 alunos saíram em mobilidade no ano de 2017. Destes, 68 foram para Portugal 
(34) e França (34), e os outros 34 estão divididos entre outros países como Canadá, Croácia, 
Alemanha, Itália, Japão, EUA, Estônia, Espanha, Polônia e Suécia. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribui para a internacionalização da UFPR enviando e recebendo estudantes de 
graduação. 

Nome do Programa 

Mobilidade Acadêmica Nacional (Programas ANDIFES e PARANAENSE) 

Responsável pela Execução 

Rafael Pernica Martins 

Público Alvo 

Estudantes de graduação das IFES signatárias do Convênio ANDIFES e das IES do Estado 
do Paraná. 

Objetivo Geral 

A Agência UFPR Internacional (AUI) é a unidade da UFPR que gestiona a mobilidade 
acadêmica nacional. Contamos atualmente com dois programas desta espécie de mobilidade, 
tanto para a entrada (estudantes externos à UFPR) quanto para a saída (estudantes da UFPR): 
o Programa ANDIFES e o Programa PARANAENSE. O programa ANDIFES permite aos 
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estudantes de graduação permanecer em uma Instituição Federal de Ensino Superior 
conveniada, por um período de 01 (um) a 02 (dois) semestres letivos. No 
programa PARANAENSE, a mobilidade é pelo mesmo período, porém o diferencial é que 
esta cooperação envolve somente as IES de nosso estado: Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Estudantes das universidades parceiras que chegam à UFPR para desenvolver atividades 
acadêmicas, e estudantes da UFPR que são aceitos por uma das universidades integrantes 
dos convênios acima mencionados. 

Resultados e Avaliação 

No ano de 2016 recebemos 19 estudantes e enviamos 04 alunos. Neste ano, recebemos 29 
alunos e enviamos 19 para as instituições parceiras. Esses dados demonstram que a retomada 
da mobilidade nacional avançou de maneira satisfatória, principalmente se compararmos 
com o ano de 2015 (e anteriores) quando não houve participação significativa da 
comunidade acadêmica (externa e interna). 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar e consolidar as relações interinstitucionais da UFPR com IES parceiras, nos âmbitos 
estadual e federal. 

Nome do Programa 

Mobilidade Acadêmica Internacional – IN (Entrada de Estudantes Estrangeiros) 

Responsável pela Execução 

Sandrigo A. H. De Gasperi 

Público Alvo 

Estudantes de graduação das universidades estrangeiras que possuem acordo de cooperação 
vigente com a UFPR. 

Objetivo Geral 

Promover o intercâmbio internacional de estudantes de graduação de Instituições de Ensino 
Superior (IES) que possuem acordo de cooperação com a UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os estudantes estrangeiros das universidades parceiras que vem à UFPR cursam um ou dois 
semestres acadêmicos nos cursos que aceitaram recebê-los como alunos temporários. Após a 
participação do interessado é emitido o histórico escolar com as disciplinas cursadas. 
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Resultados e Avaliação 

Recebemos 60 estudantes de graduação, sendo 26 no primeiro semestre e 34 no segundo. Do 
total de intercambistas 20 são franceses, 14 alemães, 10 japoneses, 09 mexicanos, 02 
espanhóis, 01 belga, 01 chileno, 01 colombiano, 01 coreano e 01 sueco. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribui para a internacionalização da UFPR recebendo estudantes de graduação de 
universidades estrangeiras parceiras. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

50 

II.2 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Nome do Programa 

Avaliação Institucional. 

Responsável pela Execução 

Comissão Própria de Avaliação /CPA- Secretaria Executiva de Avaliação Institucional 
(SEAI). 

Público Alvo 

Toda a comunidade acadêmica, Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação 
Superior (SESU), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

Objetivo Geral 

Implantar e promover o processo de avaliação contínua como ferramenta estratégica de 
aperfeiçoamento das estruturas institucionais, e auxiliar no planejamento visando propiciar o 
desenvolvimento da instituição. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017 a Comissão Própria de Avaliação concluiu a sistematização das informações 
resultantes do processo de Autoavaliação 2016, encaminhou a Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEPE) as notas setoriais e de avaliação institucional para abertura da 
Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnicos Administrativos, em fevereiro de 2017. 
Encaminhou o relatório de autoavaliação ao Ministério da Educação (31/03/2016) e 
disponibilizou os resultados à comunidade. Forneceu os dados individuais dos cursos para as 
coordenações que solicitaram. Realizou avaliação do instrumento aplicado em 2016. Na 
construção desse instrumento foram importantes a participação e as contribuições dos 
representantes das diferentes unidades. Os instrumentos foram segmentados e aplicados em 
três etapas: no período de 16 a 31/10/2017 para servidores docentes e técnicos 
administrativos. No mesmo período em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) foi aplicada pesquisa de avaliação dos cursos de pós-graduação para a 
comunidade vinculada (alunos e docentes). No período de 01 a 30/11/2017 para alunos de 
graduação, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 
(PROGRAD), aplicou pesquisa de cursos e disciplinas aos alunos de graduação. Além dessas 
pesquisas foram aplicadas pesquisas no primeiro semestre letivo, por solicitação das 
coordenações, aos cursos: Licenciatura em Ciências Exatas e Engenharia de Aquicultura do 
Setor Palotina; Agroecologia e Gestão Ambiental do Setor Litoral; Oceanografia do Centro 
de Estudos do Mar. 

A divulgação das pesquisas foi realizada pela Superintendência de Comunicação e 
Marketing da UFPR. A Comissão Própria de Avaliação participou das agendas de 
reconhecimento dos cursos: Licenciaturas: em Computação, em Ciências Biológicas e 
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Ciências Exatas (Física, Química e Matemática); Engenharia de Aquicultura do Setor 
Palotina. Licenciaturas: em Computação e Ciências Exatas (Física, Química e Matemática); 
Engenharia da Produção e Agrícola do Campus Jandaia do Sul. Credenciamento do Campus 
Toledo. Licenciatura em Ciências Exatas (Física, Química e Matemática) do Centro de 
Estudos do Mar. Fisioterapia do Setor de Ciências Biológicas. Letras Polonês e Letras 
Japonês do Setor de Ciências Humanas. Compareceu às avaliações de renovação de 
reconhecimento dos cursos: Oceanografia do Centro de Estudos do Mar, Educação Física do 
Setor de Ciências Biológicas. Agroecologia e Gestão Ambiental do Setor Litoral.  Em 2017 
foi criada nos Sistemas do Governo Federal e da UFPR a Secretaria Executiva de Avaliação 
Institucional (SEAI), organizou-se o espaço de funcionamento da respectiva secretaria no 
prédio do Núcleo de Concursos. A Comissão Própria de Avaliação analisou, redigiu e 
encaminhou ao Conselho Universitário o pedido de alteração de seu Regimento Interno 
(Resolução 15/05- COUN1).   

Resultados e Avaliação 

A Comissão Própria de Avaliação é responsável por parte do processo de Avaliação de 
Desempenho dos Servidores Técnicos Administrativos (Res. 21/08 - COPLAD2) 
considerando que a Avaliação Institucional compõe, atualmente, 40% da nota total (20% 
Avaliação Setorial e 20% Avaliação Institucional). A segmentação dos instrumentos de 
pesquisa por público em 2017 significou considerável melhoria no processo de avaliação, 
pois possibilitou enfatizar questões e temas diretamente ligados a cada segmento: servidores 
e gestores; alunos e docentes de pós-graduação; e alunos de graduação. Os resultados 
preliminares apontam aderência dos públicos e comprometimento com o processo de 
avaliação institucional. A formalização da Secretaria Executiva de Avaliação Institucional 
possibilitou a melhoria da qualidade de atendimento das demandas da comunidade 
acadêmica nas pesquisas e divulgações de pesquisas e resultados, assim como transparência 
na condução das atividades. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A autoavaliação é componente das diretrizes Institucionais, sendo um instrumento legal e de 
caráter permanente, que se orienta pelas dimensões e diretrizes do SINAES/CONAES. 
Objetiva promover autoconhecimento da instituição através do diálogo com seus públicos, 
buscando produzir informações que orientem o planejamento e promovam o cumprimento da 
missão institucional. 

                                                 
1 Res. COUN 15/05: Aprova o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFPR. 
http://www.cpa.ufpr.br/wp-content/uploads/2011/04/COUN-1505.pdf 
2 Res. COPLAD 21/08: Aprova o Programa de Avaliação de Desempenho dos Técnico-Administrativos em 
Educação da UFPR. 
http://200.17.194.111/cdp/cdpthem/resolu/Resolucao21-08_Avaliacao.pdf 
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II.3 Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD 

 

II.3.1 Coordenação Geral de Estágios - CGE 

Nome do Programa 

Gestão Administrativa e Acompanhamento de Verificação de Termos de Compromisso e das 
Atividades de Estágios. 

Responsáveis pela Execução 

Coordenação Geral de Estágios - CGE/PROGRAD 

Dirlene Ruppel 

Eliane C. D. Zimmermann 

Eversong P. Zuba 

Jocimara R. C. dos Santos 

Laura S. N. Somoza 

Maria H. Vieira 

Walter Dilay  

Público Alvo 

Unidades administrativas da UFPR, estudantes da UFPR e de outras instituições de ensino. 

Objetivo Geral 

Apoiar e orientar unidades administrativas, estudantes da UFPR e de outras instituições de 
ensino no preenchimento dos documentos, para cumprimento da legislação de estágios. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Apoio técnico-pedagógico e orientação para verificação e adequação no preenchimento do 
plano de das atividades pertinentes à área de formação do estudante viabilizando o 
cumprimento da Lei Federal 11.788/08, que dispõe sobre estágios de estudantes. 

Reuniões com unidades administrativas, coordenações e colegiados de curso.  
Acompanhamento de processos de criação e reforma de regulamentos de estágios dos 
diversos cursos da UFPR. 

Promoção periódica de reuniões dos coordenadores de curso, e colaboração com as 
comissões orientadoras de estágios dos cursos de graduação da UFPR. 

Promoção de reuniões temáticas com os coordenadores de curso de graduação visando às 
reformulações dos regulamentos de estágios. 

Foram efetivados no ano de 2017, 10.326 contratos de estágios sendo 6.345 obrigatórios. 
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Resultados e Avaliação 

Foram atendidos 15 projetos pedagógicos de reformulação de cursos de graduação e 06 
projetos pedagógicos de criação de cursos, promovidos 77 ajustes e 84 adições curriculares, 
tratando dos Regulamentos de Estágios. 

Realização de duas reuniões com os coordenadores e colegiados de cursos nas quais 
abordaram o tema: Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório.  

O programa tem contribuído para a aproximação da PROGRAD com os cursos, como se 
constata através do expressivo número de atendimentos às coordenações e reuniões com 
colegiados de curso que se traduzem no encaminhamento de processos de ajuste ou adição 
curricular dos regulamentos de estágios, bem como das questões que afetam diretamente o 
ensino de graduação e o ensino profissionalizante. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O texto do PDI, em especial o do PPI 2017-2021 demonstra a contribuição da 
COPEG/COPAC/PROGRAD no fortalecimento das atividades de ensino integradas à 
pesquisa e extensão na UFPR. 

Aprimoramento da gestão universitária. 

II.3.2 Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância - CIPEAD 

 

Nome do Programa 

Gestão Unidade Pedagógica da CIPEAD 

Responsáveis pela Execução 

Anna Jungbluth 

Marina Lupepso 

Nathália Savione Machado 

Público Alvo 

Comunidade interna (professores e técnicos administrativos) e externa da UFPR.    

Objetivo Geral 

Gestão e apoio pedagógico das atividades relacionadas à EaD na UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Análise, apoio e emissão de pareceres de projetos pedagógicos de cursos ou disciplinas na 
modalidade semipresencial ou a distância nos níveis de graduação, especialização e 
extensão. Oficinas de capacitação e reuniões sobre ofertas de disciplinas à distância/híbridas 
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para a implementação da Resolução CEPE 72/103. Articulação, desenvolvimento e 
operacionalização do projeto UFPR HÍBRIDA.  

Apoio para oferta de curso Formação Continuada para Gestores dos Espaços Cidadãos para a 
SEAE - Secretaria para Assuntos Estratégicos do estado do Paraná. Consultoria para 
processos de EaD na UFPR e em outras instituições. Visita técnica a outras Instituições que 
ofertam EaD. Oferta do curso de Tutoria e Mediação Pedagógica na EaD para formação dos 
tutores da UAB.  Pesquisa e produção científica sobre educação a distância, educação 
híbrida, jogos digitais, dentre outros temas. Aprimoramento de processos pedagógicos para 
criação e organização de cursos a distância e cursos híbridos, tais como: avaliação de cursos 
ofertados anteriormente; incorporação de rubricas de avaliação; proposição de novas 
temáticas; criação de conteúdos e recursos educacionais com apoio de ferramentas digitais 
da atualidade; discussões iniciais e em parcerias sobre a temática da acessibilidade para 
ambientes virtuais de aprendizagem; elaboração de tutoriais; atividades com premissas na 
personalização do ensino e em taxonomias da aprendizagem. 

Resultados e Avaliação 

Realização de 14 análises e pareceres de projetos pedagógicos para atender a Resolução 
CEPE nº 72/10, que representaram 52 disciplinas em EaD de 14 cursos presenciais. Análises 
de 12 projetos de curso de especialização e aperfeiçoamento a distância ou semipresenciais e 
14 projetos de extensão. Reuniões com professores da UFPR para orientação de ofertas de 
disciplinas à distância. Coordenação, acompanhamento acadêmico-pedagógico e avaliação 
dos cursos de capacitação ofertados em parceria com a UCAP PROGEPE em cinco cursos 
que ofertaram 700 vagas. Oferta de 80 vagas para tutores da UAB no curso de Tutoria e 
Mediação Pedagógica na EaD. Apoio pedagógico para a realização do Curso Formação 
Continuada para Gestores dos Espaços Cidadãos (Secretaria Especial para Assuntos 
Estratégicos do Estado do Paraná).  

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Em relação aos objetivos de estratégicos da graduação, busca-se, por meio do programa 
UFPR Híbrida diversificar as possibilidades de cumprimento da carga horária em disciplinas 
nos cursos de graduação. Para isso a unidade pedagógica tem ofertado cursos de formação 
docente para atuação na EaD, participado de reuniões com as coordenações de curso, 
analisado projetos pedagógicos dentre outras ações que visam o cumprimento deste objetivo. 

Nome do Programa 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, 
em parceria com a UCAP/PROGEPE. 

Responsáveis pela Execução 

Anna Jungbluth 

Maria Josele Bucco Coelho 
                                                 
3 Res. CEPE 72/10: Regulamenta a oferta de disciplinas na modalidade a distância nos cursos de graduação e 
educação profissional e tecnológica presenciais da UFPR. 
 (http://www.cipead.ufpr.br/portal/ufpr-hibrida/wp-content/uploads/sites/3/2017/08/cepe7210.pdf) 
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Marina Lupepso 

Melissa Milleo 

Nathália Savione Machado 

Rafael Casale Sartor de Oliveira      

 Público Alvo 

Comunidade interna (docentes e técnicos administrativos) 

Objetivo Geral 

Atender demandas institucionais que sinalizam a adoção das tecnologias de informação e 
comunicação – TICs, identificadas pela expansão dos projetos de EaD na pós-graduação e 
extensão, bem como a difusão e a democratização do conhecimento, atingindo desta forma 
um maior contingente de servidores e proporcionando maior flexibilidade em relação ao 
tempo e espaço em que o aperfeiçoamento acontece.   

Principais Atividades Desenvolvidas 

No ano de 2017 em parceria com a UCAP/PROGEPE (pagamento da tutoria, certificação e 
acompanhamento) a CIPEAD/PROGRAD ofertou cinco cursos semipresenciais e a 
distância, totalizando 600 vagas para capacitação de servidores técnicos administrativos e 
docentes - nas diferentes áreas relacionadas à EaD. A equipe da CIPEAD desenvolveu e 
selecionou os recursos educacionais, estruturou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
realizou a gestão pedagógica, a produção de conteúdos e trilhas de aprendizagem. Além 
disso, exerceu a docência (a distância e presencial), a coordenação geral das ofertas e a 
capacitação e acompanhamento da tutoria.  

Resultados e Avaliação 

Curso Objetivo Vagas 

Tutoria e Mediação Pedagógica na 
EaD 

(4 turmas) 

Capacitar tutores, coordenadores e gestores para 
atuarem em cursos a distância. 

160 

Práticas Educacionais Abertas 

(3 turmas) 

Compreender os princípios das práticas 
educacionais abertas e as principais 

características dos recursos educacionais 
abertos. 

120 

Educação Híbrida 

(3 turmas) 

Capacitar servidores docentes e técnicos 
administrativos para criação e atuação em cursos 

híbridos. 
120 

MOODLE 

(4 turmas) 

Capacitar os participantes para o uso e 
configuração de turmas e cursos criados no 

MOODLE. 
160 

Recursos para Conferências WEB 

(1 turma) 

Apresentar aos docentes e demais envolvidos em 
atividades de ensino-aprendizagem as 

funcionalidades dos recursos para transmissão 
de imagem, vídeo e voz pela internet. 

40 
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Nome do Programa 

Gestão Unidade Administrativa Financeira da CIPEAD 

Responsáveis pela Execução 

Beatriz Cristina Pereira  

José Eduardo Klems Ribeiro 

Naia Paula Yolanda Bittencourt Tortato 

Rafael Casale Sartor de Oliveira 

Público Alvo 

Comunidade interna (professores e técnicos administrativos) e externa da UFPR 

Objetivo Geral 

Apoio administrativo às ações da coordenação da CIPEAD; execução e gestão 
administrativa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Auxílio nos procedimentos administrativos da CIPEAD; gestão patrimonial com dispensa de 
bens ociosos; gestão de recursos materiais; reuniões de planejamento com equipe CIPEAD; 
criação de procedimentos operacionais padrão da CIPEAD; gestão dos processos via SEI; 
acompanhamento no controle e expedição de certificados; facilitação entre coordenadores de 
cursos e cursistas; assinatura de Termo de Cooperação com a Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos; desenvolvimento do planejamento estratégico da CIPEAD, com 
ações a serem executadas e metas estabelecidas; apoio às atividades de gestão da 
Universidade Aberta do Brasil; atendimento a solicitações internas e externas relacionadas à 
EaD. 

Resultados e Avaliação 

As atividades de gestão, prestação de contas e solicitações internas e externas da UFPR 
lograram êxito. 

Nome do Programa 

UFPR Híbrida 

Responsáveis pela Execução 

Anna Jungbluth 

Lázaro de Souza 

Maria Josele Bucco Coelho 

Marina Lupepso 

Nathália Savione Machado 

Rafael Casale Sartor de Oliveira 
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Público Alvo 

Comunidade interna (professores e técnicos administrativos) e externa da UFPR. 

Objetivo Geral 

Propiciar aos docentes informações sobre o processo de implantação da modalidade híbrida 
de ensino (com base na Resolução n. 72/10- CEPE) como também disponibilizar cursos 
formativos e recursos que auxiliem na consecução da educação híbrida. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Formação/capacitação de servidores (docentes e técnicos) em educação híbrida, para 
instrumentalização e sensibilização. Criação e atualização do site da educação híbrida no 
portal da CIPEAD. Participação em eventos, cursos, webinars sobre tecnologia educacional, 
educação híbrida e EaD. Incentivo às práticas pedagógicas inovadoras no contexto da 
educação híbrida, por meio da orientação e assessoramento dos docentes da UFPR na 
integração da EaD ao presencial.  Participação em reuniões com professores e coordenadores 
de cursos de graduação. Apoio na capacitação e oferta de formação docente para atuação na 
EaD. 

Resultados e Avaliação 

Ampliação das possibilidades de cumprimento da carga horária em disciplinas nos cursos de 
graduação, por meio do programa UFPR Híbrida, fortalecimento e ampliação da qualificação 
didático-pedagógica do corpo docente da UFPR que já implantou ou tem interesse em 
implantar uma porcentagem da carga horária das disciplinas a distância. Sensibilização da 
comunidade acadêmica sobre a educação híbrida. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto UFPR HÍBRIDA contribui de forma efetiva na flexibilização da grade curricular, 
oportunizando aos alunos o acesso ao conhecimento desde distintas plataformas. Além disso, 
visa a efetivação do objetivo estratégico 6 – detalhado no PDI- que tem como meta 
diversificar as possibilidades de cumprimento da carga horária em disciplinas nos cursos de 
graduação. 

Nome do Programa 

Gestão Unidade Recursos Tecnológicos da CIPEAD 

Responsáveis pela Execução 

Bruno Jambersi 

Gustavo Teixeira Rudiger 

Melissa Milleo Reichen 

Público Alvo 

Comunidade interna (professores e técnicos administrativos) e externa da UFPR. 
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Objetivo Geral 

Manter, proporcionar suporte e treinamento à estrutura tecnológica dos cursos a distância e 
presenciais de graduação, pós-graduação, extensão e outras atividades institucionais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

No início de 2017 foi disponibilizado o novo site da CIPEAD, desenvolvido atendendo ao 
template adotado pela UFPR. Também foram realizados ajustes no site da PROGRAD. 
Suporte na publicação dos vídeos produzidos pelos cursos a distância. Desenvolvida uma 
versão beta de site para upload e compartilhamento de vídeo-aulas produzidas pela UFPR. 
Suporte a webconferências. Participação no evento MOODLE Moot e visita técnica à UFSC. 

Resultados e Avaliação 

A unidade de recursos tecnológicos propôs, no planejamento estratégico da CIPEAD, uma 
maior integração com o CCE. Dessa forma, espera-se que essa unidade não seja tratada 
como um usuário e sim como parte da equipe para que tenhamos acesso a recursos 
avançados que agilizem nossos atendimentos às demandas institucionais. 

Nome do Programa 

Gestão MOODLE UFPR 

Responsáveis pela Execução 

Bruno Jambersi 

Gustavo Teixeira Rudiger 

Melissa Milleo Reichen 

Público Alvo 

Comunidade interna (professores e técnicos administrativos) e externa da UFPR. 

Objetivo Geral 

Administrar, proporcionar suporte e treinamento à plataforma MOODLE disponibilizada 
para os cursos a distância e presenciais de graduação, pós-graduação, extensão e outras 
atividades institucionais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em continuidade à parceria estabelecida com o CCE nos foi disponibilizado um servidor de 
testes (homologação) onde foi instalada a versão mais recente do MOODLE e desenvolvido 
um template próprio, evitando com isso, incompatibilidade com próximas versões. 
Realizamos 10 treinamentos sendo um deles na Universidade Federal do Cariri – UFCA. 
Atingimos 36100 usuários e 751 disciplinas (presenciais e a distância) cadastradas. Fizemos 
a gestão de 33 cursos a distância. O suporte, na grande maioria, ocorre por e-mail. 
Recebemos 2008 e-mails e enviamos 1288 e-mails pelo nosso endereço institucional. Em 
desenvolvimento uma API para integração do MOODLE com as bases de dados 
institucionais. 
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Resultados e Avaliação 

Conseguimos estabelecer o MOODLE e como um recurso aos docentes da UFPR.  
Reafirmando a necessidade de uma integração maior com o CCE destacamos que este ano 
conseguimos dedicar tempo à pesquisa e desenvolvimento de funcionalidades que 
estabelecesse identidade institucional a este AVA. 

Nome do Programa 

Gestão Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

Responsável pela Execução 

Gestão UAB 

Público Alvo 

Comunidade interna (professores e técnicos administrativos) e externa da UFPR. 

Objetivo Geral 

A meta prioritária do Sistema UAB é contribuir para a Política Nacional de Formação de 
Professores do Ministério da Educação, por isso, as ofertas de vagas são prioritariamente 
voltadas para a formação inicial de professores da educação básica, bem como de gestores 
públicos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Oferta de cursos de graduação e especialização. Apoio às coordenações dos cursos; tratativas 
com a CAPES para reoferta de cursos e novas perspectivas; organização do evento "Desafios 
e Perspectivas da Universidade Aberta do Brasil no Paraná" realizado na UFPR no dia 30 de 
outubro de 2017, com participação de prefeitos, secretários e coordenadores de polos de todo 
Estado do Paraná. Reuniões com coordenadores de cursos; visitas aos setores; apoio para a 
produção de material didático; gestão financeira dos recursos da UAB; formação inicial e 
continuada para os tutores; apoio para seleção de tutores; apoio nos processos seletivos. 

Resultados e Avaliação 

O Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que 
estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as 
instituições públicas de ensino superior. A presença da universidade pública de qualidade em 
locais distantes e isolados, incentiva o desenvolvimento de municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
Desse modo, funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao 
ensino superior, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes 
centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades. Na UFPR foram 
ofertados 9 cursos, sendo 2 cursos de graduação: Pedagogia e Administração Pública,  e 7 
cursos de especialização: Ensino de Filosofia no Ensino Médio, Genética para Professores 
do Ensino Médio, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão em Saúde, Mídias na 
Educação, Saúde para Professores. 
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II.3.3 Coordenação de Políticas de Acompanhamento Acadêmico - COPAC 

Nome do Programa 

Gestão Administrativa e Acompanhamento das Atividades de Criação, Autorização, 
Credenciamento, Recredenciamento e Avaliação de Cursos. 

Responsáveis pela Execução 

Madlaine Célia Schreiber 

Vanuza Teixeira 

Público Alvo 

Coordenações de curso e diretores de setores e de novos campi. 

Objetivo Geral 

Assessorar a criação de novos cursos inclusive em relação ao aditamento dos campi. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Prestar informações sobre criação, autorização, credenciamento, recredenciamento e 
avaliação de cursos e inclusive acompanhar o aditamento de novos campi e as visitas das 
comissões de avaliação externa.  

Encaminhar os resultados das comissões de avaliação. 

Cadastrar os cursos no sistema e-mec e atualizar continuamente os dados. 

Assessorar os cursos com as informações necessárias para a participação no ENADE, 
inclusive no preenchimento e acompanhamento das inscrições dos alunos.  

Encaminhar os resultados do ENADE aos colegiados de cada curso. 

Resultados e Avaliação 

Melhoria dos resultados da avaliação dos cursos e consolidação de novos cursos e novos 
campi. 

Em 2017 foram acompanhadas 24 visitas das comissões de avaliação externa de cursos, 
sendo uma para aditamento de um novo campus. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

As ações do programa tem repercussão no CPC dos cursos sendo a informação 
constantemente atualizada um objetivo estratégico para a melhoria do IGC da UFPR nas 
avaliações institucionais externas. 

Nome do Programa 

Gestão Administrativa da Solicitação de Revalidação de Diplomas de Graduação Obtidos no 
Exterior. 

Responsáveis pela Execução 

Isaque dos Santos 

Madlaine Célia Schreiber 
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Público Alvo 

Comunidade interna e externa. 

Objetivo Geral 

Orientar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior em todas as 
suas etapas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Orientar o preenchimento da solicitação de revalidação de diplomas de graduação obtidos no 
exterior na Plataforma Carolina Bori. 

Conferir a documentação solicitada e encaminhar para as coordenações de curso. 

Resultados e Avaliação 

Foram acompanhados 48 processos abertos na Plataforma Carolina Bori e atendidas centenas 
de solicitações via e-mail, presenciais e por telefone. Este programa tornou-se uma 
referência nacional no preenchimento da plataforma. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este programa desenvolveu-se tendo em vista o objetivo estratégico da UFPR no que tange 
ao atendimento às necessidades de melhoria da qualidade educacional da sociedade 
brasileira. 

Nome do Programa 

Colaboração Institucional para a Avaliação do Estágio Probatório dos Servidores Docentes. 

Responsáveis pela Execução 

Madlaine Célia Schreiber 

Marcia Boneti 

Thaís Pacievitch 

Público Alvo 

Servidores docentes ingressantes. 

Objetivo Geral 

Indicar nome para compor a comissão de avaliação do estágio probatório docente. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Indicação de nome para compor a comissão de avaliação do estágio probatório docente. 

Resultados e Avaliação 

Embora tenham sido indicados nomes para a solicitação de 308 processos abertos no SEI, a 
dificuldade encontrada para esta indicação manteve-se, uma vez que a PROGRAD não 
detém informações funcionais necessárias. A partir de 2018, visando aprimorar a 
composição da comissão será solicitado que as indicações sejam feitas pela coordenação do 
curso, pela chefia de departamento e pela direção do setor. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Esta ação contribui juntamente com a PROGEPE no desenvolvimento e aprimoramento das 
práticas de avaliação dos servidores docentes. 

II.3.4 Coordenação de Políticas de Avaliação Institucional de Ensino – COPAIE 

 

Nome do Programa 

Avaliação dos Cursos de Graduação da UFPR 

Responsável pela Execução 

Cid do Espírito Santo Quintino 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica, coordenações de cursos, direções de setores, conselhos superiores, 
coordenações da PROGRAD e Administração Central. 

Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade de ensino, por meio de questionários, visando dar subsídios para os 
gestores da UFPR em relação às atividades acadêmicas na área da graduação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Levantamento e apresentação de dados referentes à aprovação/reprovação nos cursos, 
diplomação, jubilamento, cancelamento, infraestrutura das salas de aulas, laboratórios, 
bibliotecas, serviços prestados ao corpo discente pela UFPR, avaliação das disciplinas e 
cursos. 

Desenvolvimento e aplicação dos questionários eletrônicos para os alunos que farão a 
avaliação de seus cursos e disciplinas. 

Resultados e Avaliação 

Resultados satisfatórios. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Em relação aos objetivos estratégicos observa-se a vinculação direta e indireta com o item 
7.1 – Graduação, nos subitens : 

2 – Aprimorar e diversificar a estrutura de acompanhamento e acesso; 

3 – Aumentar o número de diplomações; 

7 – Aumentar a capacidade de gestão das coordenações de cursos; 

8 – Melhorar a infraestrutura de ensino; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

63 

13 – Melhorar o desempenho dos cursos de graduação nas avaliações oficiais. 

II.3.5 Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação – COPEG 

 

Nome do Programa 

Gestão Administrativa e Acompanhamento das Atividades de Elaboração, Reformulação e 
Ajuste Curricular. 

Responsáveis pela Execução 

Liane Veit  

Madlaine Célia Schreiber 

Marcia Boneti  

Maria Tereza Carneiro Soares  

Thaís Pacievitch 

Público Alvo 

Coordenações e colegiados de curso 

Objetivo Geral 

Apoiar e orientar as coordenações e os colegiados de curso para o acompanhamento das 
atividades de elaboração, reformulação e ajuste curricular. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Apoio técnico-pedagógico e orientação para criação, autorização, credenciamento e 
recredenciamento de cursos.  

Reuniões com coordenações e colegiados de curso. Participação em comissões de criação de 
novos cursos. Acompanhamento de processos junto aos órgãos colegiados superiores.  

Encaminhamento ao CEPE de anteprojeto de resolução com normas básicas para elaboração 
e reformulação de PPCs e currículos plenos.  

Promoção periódica de reuniões dos coordenadores de curso, em colaboração com o Fórum 
de Coordenadores de Curso. 

Promoção de reuniões temáticas com os coordenadores de cursos de graduação visando às 
reformulações curriculares, em colaboração com a COPEFOR e o CEALI - Centro de 
Articulação das Licenciaturas. 

Resultados e Avaliação 

Foram atendidos 15 projetos pedagógicos de reformulação de cursos de graduação e 06 
projetos pedagógicos de criação de cursos, promovidos 77 ajustes e 84 adições curriculares.  
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Realização de 04 encontros com os coordenadores de cursos de graduação e 05 reuniões 
específicas para os coordenadores de licenciaturas, sendo 02 com temas gerais, uma, sobre a 
Resolução 02/15-CNE4, e outra envolvendo a possibilidade de participação dos cursos de 
licenciatura na UFPR Híbrida. As outras 03 reuniões abordaram respectivamente os 
seguintes temas: extensão, estágio, prática como componente curricular.  

O programa tem contribuído para a aproximação da PROGRAD com os cursos, como se 
constata através do expressivo número de atendimentos às coordenações e reuniões com 
colegiados de curso que se traduzem no encaminhamento de processos de reformulação, 
implantação, ajuste ou adição curricular, bem como das questões que afetam diretamente o 
ensino de graduação e o ensino profissionalizante. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Atende às Diretrizes do PDI e do PPI. 

Os currículos e as oportunidades de integralização curricular diferenciada acompanham as 
políticas institucionais.  

A orientação acadêmica e as práticas avaliativas realizadas por meio de diferentes 
instrumentos de avaliação são fundamentais para a superação da evasão. 

Nome do Programa 

Gestão Administrativa do Programa de Educação Tutorial - PET, do Programa de Iniciação à 
Docência - PID e do Programa de Voluntariado Acadêmico - PVA. 

Responsável pela Execução 

Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação - COPEG/COPAC/PROGRAD, por meio 
da Unidade de Atividades Formativas – UAF  

Público Alvo 

Alunos, tutores e orientadores 

Objetivo Geral 

Gestão administrativa dos programas institucionais PET, PID e PVA voltados ao 
desenvolvimento de atividades formativas orientadas pelo princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão e pela natureza coletiva e interdisciplinar. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Gerenciamento dos programas PET, PID e PVA, incluindo as bolsas concedidas aos alunos 
participantes. 

 PID: Seleção dos planos pelo Comitê Geral de Monitoria, secretaria das reuniões do 
CGM, controle de frequência, divulgação de calendário, cadastro dos bolsistas no 

                                                 
4 Res. MEC-CNE 02/15: Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 
a formação continuada. 
http://den.prograd.ufsc.br/files/2016/07/2.7.DiretrizesLicenciatura2015_ResolucaoCNECP2_2015.pdf 
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SIAFI, cadastro no banco de dados da PROGRAD, certificação dos alunos e 
professores orientadores; 

 PET: controle de frequência, divulgação de calendário, repasse de informações 
requeridas pelo MEC, cadastro dos bolsistas no Sistema de Gerenciamento de Bolsas, 
vinculado ao FNDE/MEC, envio ao MEC de relatórios e planejamento de cada 
grupo, certificação dos alunos e professores tutores. Secretaria das reuniões do 
CLAA – Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação. Gerenciamento do sistema. 
Suporte administrativo aos grupos de tutoria; 

 PVA: acompanhamento dos alunos participantes do programa, cadastro no banco de 
dados da PROGRAD, certificação dos alunos e professores orientadores. 

Resultados e Avaliação 

Os programas têm sido bem avaliados pela comunidade acadêmica, trazendo como 
resultados a melhoria da formação acadêmica dos alunos evidenciada na apresentação de 
trabalhos em eventos principalmente na SIEPE – Semana de Integração Ensino, Pesquisa e 
Extensão, e outros eventos, inclusive nacionais. O atendimento dos programas PET, PID e 
PVA, cujo número de alunos bolsistas/mês foi encaminhado nas planilhas numéricas e é 
descrito abaixo, reflete a melhoria do número de contemplados. Em 2017 foi revitalizado o 
Programa Institucional de Monitoria - PIM com funcionamento previsto a partir de 2018, 
para ser desenvolvido de forma concomitante com o PID. 

 PET atendeu 239 alunos bolsistas e 41 voluntários em 2017.  

 PID atendeu 525 bolsistas e 536 voluntários no 1º semestre de 2017; 530 bolsistas e 
532 voluntários no 2º semestre. 

 PVA realizou o cadastro de 1901 estudantes voluntários 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Os programas de monitoria e voluntariado têm contribuído para o alcance dos objetivos 
estratégicos da UFPR definidos no PDI 2017-2021: O Programa atende às seguintes 
Diretrizes:  

 fortalecimento das atividades de ensino na UFPR;  

 fortalecimento das atividades de pesquisa na UFPR;  

 fortalecimento das atividades de extensão na UFPR;  

 fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão;  

 fortalecimento das ações artísticas e culturais na UFPR. 

Nome do Programa 

Assessoria à Administração Central e aos Órgãos Colegiados Superiores. 

Responsáveis pela Execução 

Madlaine Célia Schreiber 
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Maria Tereza Carneiro Soares 

Público Alvo 

Reitoria, Pró-Reitorias e Órgãos Colegiados Superiores: COUN, COPLAD e CEPE. 

Objetivo Geral 

Contribuir para a definição de políticas e normas para o ensino de graduação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Participação nas sessões plenárias e de câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
e eventualmente do COUN e COPLAD.  Participação como membro representante da 
PROGRAD ou da administração central em comissões e grupos de trabalho encarregados de 
estudos e propostas em matéria de políticas e normas de ensino de graduação. 

Participação na formulação e sistematização do novo PDI (2017-2021), com ênfase na 
elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), aprovados pelo COUN em dezembro 
de 2017. 

Resultados e Avaliação 

O número de processos no SEI demonstram a efetividade da participação da 
COPEG/COPAC/PROGRAD na criação de políticas e no aperfeiçoamento das normas 
relativas ao ensino de graduação. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O texto do PDI, em especial o do PPI 2017-2021 demonstra a contribuição da 
COPEG/COPAC/PROGRAD no fortalecimento das atividades de ensino integradas à 
pesquisa e extensão na UFPR. 

Aprimoramento da gestão universitária. 

II.3.6 Coordenação de Políticas de Formação de Professores - COPEFOR 

 

Nome do Programa 

Especialização em Gestão e Processos em Educação, Diversidade e Inclusão / Extensão: 
Gestão e Processos em Educação, Diversidade e Inclusão II – Código 00098/2017 / Evento 
de Extensão: VI Seminário GPEDI; I Seminário CRB; I Seminário PROFCiAMB; I 
Seminário Agroecologia - Educampo; I Seminário Curso de Extensão -  Código: 
000301/2017 

Responsável pela Execução 

Maurício Cesar Vitória Fagundes 
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Público Alvo 

Professores da rede pública estadual e municipais e educadores ligados a movimentos sociais 
– Paranaguá, Cerro Azul, Araucária, Lapa, Rio Branco do Ivaí, Jardim Alegre, Quedas do 
Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Ortigueira, Bituruna, Cascavel, Londrina. 

Objetivo Geral 

Construir subsídios, juntamente, com os professor/as da rede pública municipal e/ou 
estadual, e educadores ligados a movimentos sociais, que sustentem seus fazeres político-
pedagógicos nos campos da educação infantil e séries iniciais, fundamental e médio, acerca 
da gestão democrática e educação popular, diversidade e inclusão, empoderando-os para 
tornarem-se multiplicadores de seus saberes na perspectiva gramsciana de intelectual 
orgânico. Bem como, desenvolver princípios da pesquisa acadêmica, com ênfase especial na 
pesquisa-ação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − Curso de Especialização em Gestão e Processos em Educação Diversidade e 
Inclusão: Foram desenvolvidos dois módulos: (i) Gestão Democrática e Educação Popular, 
(ii) Módulo de Fundamentação Teórico-prática e Reconhecimento de Experiências, com 
carga horária de 65h e 50 participantes. 

Extensão − Curso de formação continuada denominado Gestão e Processos em Educação, 
Diversidade e Inclusão II – Código 00098/2017 (SIGEU), com carga horária de 40h e 73 
participantes. Temática abordada: Desenvolvimento do trabalho pedagógico e formação 
humana. 

Seminário − VI Seminário GPEDI; I Seminário CRB; I Seminário PROFCiAMB; I 
Seminário Agroecologia - Educampo; I Seminário Curso de Extensão -  Código: 
000301/2017 (SIGEU), com carga horária de 12h e 258 participantes. Temáticas abordadas: 
Pesquisa participante e Educação Popular; Questão agrária e a Educação do Campo; e 
Educação do Campo e a Agroecologia. 

Resultados e Avaliação 

Do curso de especialização os resultados têm sido muito interessantes na perspectiva da 
formação de multiplicadores de quatro regiões distintas (Paranaguá, Lapa, Araucária e Cerro 
Azul, onde o foco principal é o desenvolvimento de processos de gestão democrática, 
fomentando a criação de Conferências Locais de Educação, Conferências Municipais de 
Educação, problematização das eleições diretas para diretoras(es) de escola e secretários 
municipais de educação; fortalecimento do trabalho da escola com a comunidade; e 
fortalecimento dos demais espaços para o exercício da gestão democrática. 

Do seminário e do curso de extensão, os resultados foram muito positivos, pois o diálogo 
direcionado para instrumentos/subsídios teórico-metodológicos com os sujeitos participantes 
teve uma receptividade muito grande e demonstraram realizar uma aproximação com as 
realidades de seus municípios e escolas. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Nas dimensões estratégica, tática e operacional contribui para a consecução de três macro 
desafios: cidadã, acadêmica e humana. Evidentemente, guardadas as devidas proporções e 
dimensões, porém com os mesmos princípios. 

Nome do Programa 

Formação Para Educação das Relações Étnico-raciais: Revendo a Prática Pedagógica (Curso 
de Extensão) 

Responsável pela Execução 

Lucimar Rosa Dias 

Público Alvo 

Membros das comissões de diversidade das instituições educacionais do sistema municipal 
de educação com ênfase nas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. São 
204 CMEIs municipais e 85 CEIs contratados. As comissões locais de cada unidade são 
formadas pela pedagoga, duas docentes, uma servidora não docente e um representante das 
famílias. Estudantes do curso de pedagogia e áreas afins; mestrandos e doutorandos da Linha 
do PPGE diversidade, diferença e desigualdades sociais. Bolsistas do Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiro − UFPR. 

Objetivo Geral 

Formar professores(as), gestores(as) escolares e outros(as) profissionais que atuam junto a 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental das comissões de diversidade das 
instituições educacionais do sistema municipal de educação de Curitiba para incluírem nas 
práticas pedagógicas a educação para as relações étnico-raciais colaborando para a promoção 
dos direitos humanos, incidindo efetivamente na vida das crianças a curto prazo. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Curso na modalidade semipresencial para as/os professoras(es) inscritas(os). 

Oficinas presenciais para os professores inscritos. 

Duas oficinas de preparação para os ministrantes das oficinas abertas para o público. Oficina 
1− brincadeiras africanas; Oficina 2 − literatura infantil de temática afro-brasileira e africana. 

Multiplicação da Oficina 1 − brincadeiras africanas, pelas ministrantes. 

Uma oficina para professores da comissão de diversidade de Pinhais (35 professores).  

Uma oficina realizada na festa dos dias das crianças na Associação de Cultura e Tradições de 
Matriz Africana – Ojinje em Navegantes. 

Resultados e Avaliação 

O curso ainda está em desenvolvimento, no entanto, as professoras participantes têm 
avaliado positivamente o conteúdo e as aprendizagens realizadas. O ponto alto foram as 
oficinas, nas quais elas puderam partilhar conhecimentos, discutir as dúvidas e também 
realizar atividades práticas que puderam aplicar nas suas instituições. Os depoimentos têm 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

69 

sido muito ricos sobre o trabalho com a cultura afro-brasileira e africana e o compromisso de 
combate ao racismo. As dificuldades estão relacionadas ao acúmulo de trabalho que na 
docência para realização das atividades na plataforma MOODLE. Outro aspecto que temos 
avaliado como um complicador é que a equipe da secretaria embora muito comprometida, 
também possui um acúmulo de trabalho grande o que dificulta uma ação de tutoria mais 
presente. Porém temos tido uma boa relação entre a secretaria e a equipe da UFPR/NEAB e 
o apoio da CIPEAD nos atendendo e orientando em todos os momentos é o que nos fortalece 
e nos anima para dar continuidade a cursos de formação utilizando esta modalidade visto que 
as professoras do curso piloto realizado em 2016 apontaram que sem esta ferramenta não 
seria possível realizar este tipo de formação. Estamos preocupadas com o número de 
cursistas que terminarão o curso e nos empenhando para que seja o maior possível. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Em consonância com o PDI 2017-2021, em seu objetivo estratégico 4 acerca do 
fortalecimento da formação inicial e continuada de professores o curso em tela buscou apoiar 
a comunidade externa e os sistemas educacionais públicos no cumprimento das normativas 
legais no campo da educação e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana é uma 
demanda necessária tanto do ponto de vista legal quanto ético. O curso sem questão traz esta 
perspectiva e nesse sentido cumpre os objetivos para os quais a universidade pública, 
gratuita e socialmente referenciada deve estar voltada. Contribui para que a UFPR amplie e 
consolide uma relação profícua com a comunidade externa e como decorrência para a 
qualidade da educação básica, em seus sistemas públicos. 

Nome do Programa 

Educação Integral e o Projeto Arte na Escola: Parcerias Possíveis 

Responsável pela Execução 

Ana Maria Petraitis Liblik 

Público Alvo 

Professores das redes públicas municipais e estaduais de Cruzeiro do Oeste, Apucarana, 
Palmas e Campo Largo. 

Objetivo Geral 

Apresentar projetos que podem ser interligados e aplicados ao cotidiano escolar. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Foram várias edições se em todas tivemos um público razoável, de acordo com a solicitação 
das respectivas Secretarias Municipais de Educação. Ao todo foram atendidos os seguintes 
municípios, todos no Paraná: (i) Cruzeiro do Oeste; (ii) Apucarana; (iii) Palmas; (iv) Campo 
Largo. Foram realizadas oito horas/aula presenciais. Em cada município realizamos as 
seguintes atividades pela manhã: apresentação do curso e parte teórica da Educação Integral 
e Integrada, e à tarde: atividades práticas. A Educação Integral ainda não está bem 
compreendida e aplicada, portanto discutir teoria e prática com os professores foi bem 
produtivo. Foi aplicado um pequeno questionário aos participantes que servirá de material de 
pesquisa. Os questionamentos surgidos durante o trabalho devem auxiliar os professores a 
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repensar suas práticas e entender e saber fazer a relação do que foi estudado (e pressuponho 
apreendido) para ações significativas de sala de aula/escola.   

Resultados e Avaliação 

O projeto atendeu ao que foi solicitado. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Em consonância com o PDI 2017-2021, em seu objetivo estratégico 4 acerca do 
fortalecimento da formação inicial e continuada de professores o curso em buscou apoiar a 
comunidade externa e os sistemas educacionais públicos n o entendimento de uma temática 
presente no PNE. Notícias e fotos das ações em Campo Largo: 

http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/4447. 

Nome do Programa 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Pedagogia Waldorf e da Psicologia 
Antroposófica. 

Responsáveis pela Execução 

Elenice Saporski Dias 

Tania Stoltz 

Público Alvo 

Adultos, alunos, servidores, profissionais engajados com a formação de professores e 
membros da comunidade ligados à pedagogia como diretores, orientadores, supervisores e 
professores da rede pública de educação básica, que possuam e tenham interesse de agregar e 
ampliar sua formação pela compreensão e aplicação desses fundamentos em seu 
desenvolvimento pessoal, profissional e social. 

Objetivo Geral 

Proporcionar a compreensão dos fundamentos teóricos e metodológicos da Pedagogia 
Waldorf e da psicologia na perspectiva antroposófica. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O curso buscou promover conhecimentos sobre a Metodologia Waldorf (pedagogia e 
psicologia). Foram ministradas 88 horas, das quais 44 horas práticas (role plays). O curso 
envolveu sete ministrantes externos − sendo cinco brasileiros do Instituto Rudolf Steiner 
(Curitiba-PR), e dois europeus (um da Alanos Hochschule e um da Universität 
Witten/Herdecke, ambos da Alemanha). 

O curso foi desenvolvido em oito módulos. 

 O primeiro − A atualidade do pensamento de Rudolf Steiner para a educação. - A 
ontologia e a epistemologia steineriana - Conhecimento de técnicas expressivas 
relacionadas ao conhecimento de si mesmo e do mundo. - Reflexão sobre a 
compreensão dos conteúdos e expressão artística do conteúdo internalizado. 
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 O segundo − A pedagogia e a psicologia pelo olhar da antroposofia. - 
Reconhecimento do campo da antroposofia no século XXI. - Apresentação da 
biografia e proposta de desenvolvimento humano de Rudolf Steiner. - 
Reconhecimento e reflexão sobre a humanidade nos âmbitos histórico e social e o 
desenvolvimento da compreensão para a sociedade contemporânea. - Bases 
epistemológicas da antroposofia em diálogo com a contemporaneidade - A 
metodologia científica a partir da abordagem fenomenológica goetheanística. - 
Exercícios vivenciais e observação através da metodologia fenomenológica 
goetheanística de situações naturais, de produções artísticas e de manifestações 
culturais. 

 O terceiro módulo se desenvolveu sob o aspecto humano na antroposofia por 
setênios. - Compreensão das fases corpórea, anímica e noológica na biografia 
humana. - Ênfase nos três primeiros setênios, ou psicologia pedagógica. - Exercícios 
vivenciais e observação de situações naturais, de produções artísticas e de 
manifestações culturais. 

 O módulo Quarto − Antropologia antroposófica (temas abordados: fatores 
constitucionais do ser humano como quadrimembração corpórea, trimembração 
anímica, as polaridades pensamentais e a unidade livre) - Exercícios vivenciais para 
interiorização da constituição corpórea steineriana. - O valor e a aplicação na 
pedagogia e da psicologia da constituição pensamental da criança, como facilitador 
para o seu desenvolvimento integral. - Exercícios de reconhecimento e de observação 
de situações naturais e do cotidiano profissional para a compreensão e interiorização 
do conteúdo teórico. 

 O quinto − A antropologia antroposófica: foram abordados conteúdos referentes aos 
fatores constitucionais do ser humano sobre os sete processos vitais. - Os sete 
processos vitais em seu desenvolvimento orgânico. - Os sete processos vitais 
relacionados à aprendizagem. - Exercícios vivenciais e observação de situações 
naturais, de produções artísticas e de manifestações culturais. 

 O módulo sexto abordou, sob a ótica da antropologia antroposófica, os fatores 
constitucionais do ser humano referentes aos doze sentidos na abordagem steineriana. 
- A importância dos quatro sentidos interiores ou básicos para o desenvolvimento 
posterior do ser. - O desenvolvimento dos quatro sentidos medianos ou relacionais e 
seus reflexos para a interiorização de si mesmo. - Exercícios vivenciais e observação 
de situações naturais, de produções artísticas e de manifestações culturais. 

 A antropologia antroposófica, foi novamente objeto de estudo no sétimo módulo, 
fazendo referência aos fatores constitucionais do ser humano, na abordagem 
steineriana. - Retrospectiva do módulo anterior. - Os quatro sentidos exteriores ou 
cognitivos (conceitos, qualidades, desenvolvimento) - A importância dessas 
qualidades para a Pedagogia e a Psicologia. - Exercícios vivenciais e observação de 
situações naturais, de produções artísticas e de manifestações culturais. 

 E por último − Salutogênese - Contextualização histórica dos paradigmas da 
Patogênese e da Salutogênese. - Educação e autoeducação como elementos de 
fortalecimento frente aos desafios da vida. - Resiliência como possibilidade de 
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coerência para o ser humano. - Trimembração Salutogênica como possibilidade de 
bem-estar humano e social. - Exercícios vivenciais e observação. 

Os módulos contaram, em sua metodologia, com palestra e seminários para exposição do 
conteúdo teórico referente ao tema, no intuito de despertar a compreensão interior dos 
participantes; com vivências grupais e expressivas, através de atividades em grupo e 
atividades artísticas; e com role play e estudos de casos, através de situações do cotidiano 
profissional, na busca pela crítica profissional no social, onde os conteúdos teóricos 
ministrados possam servir como estímulo para o desenvolvimento de suas capacidades de 
pensar, sentir e atuar. 

Resultados e Avaliação 

Avaliação e auto avaliação do aluno se constituíram de modo contínuo e inter-relacionado à 
avaliação do docente e do programa. Foram considerados os critérios de presença, 
pontualidade e desempenho das atividades individuais e em grupo como: leituras, análises, 
reflexões, práticas, apresentações de atividades artísticas e relatório final sobre o tema. Em 
diálogo com os atuais desafios sociais encontrados na pedagogia, a avaliação do desempenho 
do docente, da atividade administrativa e das instalações físicas foi realizada por meio de 
expressão oral ao final de cada módulo, e ao final do curso foi realizada avaliação oral sobre 
o desenvolvimento do mesmo. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O curso contribuiu para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR, definidos no PDI 
2017-2021, do seguinte modo: 

A proposta do curso, vinculado a projeto de pesquisa com duas universidades alemãs: Alanus 
Hochschule e Witten/Herdecke, além do Instituto Rudolf Steiner de Curitiba, teve como 
público alvo, alunos, servidores e profissionais ligados à área ou que tinham interesse na 
metodologia ofertada, contribuiu para conhecimentos sobre a Metodologia Waldorf e da 
Psicologia Antroposófica, oferecendo conteúdos para o desenvolvimento do educador e do 
educando. 

Nome do Programa 

Ciclo de Palestras Africanidades e Educação 

Responsável pela Execução 

Paulo Vinicius Baptista da Silva 

Público Alvo 

Professores das redes públicas de ensino, discentes de licenciatura, comunidade UFPR e 
externa. 

Objetivo Geral 

Realizar um ciclo de palestras sobre educação das relações étnico-raciais e história e cultura 
afro-brasileira e africana, dar contribuição à formação de professores de educação básica 
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sobre educação das relações étnico-raciais, preparando professores para efetivamente se 
adequar à Lei 10.639/035, ainda divulgar conhecimentos produzidos no NEAB-UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Literatura, gênero e africanidades. Carga horária: 3 horas. Dia 05/05/17 

Conferência Paulina Chiziane (05/05/2017).  

A renomada e premiada escritora moçambicana ministrou conferência sobre sua obra para 
público de professores das redes públicas, discentes de licenciatura, comunidade UFPR e 
comunidade externa. Foi entrevistada pela UFPRTV6. 

Cross-Cultural Research Conference, Universidade de Bamenda (Camarões). Participação 
dos professores Josafá Moreira da Cunha e Paulo Vinicius Baptista da Silva (NEAB-UFPR), 
realizando conferências sobre formação de professores no Brasil, realizando intercâmbio 
sobre formação nas licenciaturas, sobre estudos africanos e afro-brasileiros e realizando 
teleconferência com troca de experiência entre estudantes brasileiros/as e camaroneses. 
Assuntos como: diálogo com o direito e a educação; ensino básico e a formação de 
professores, foram discutidos nos dias em que ocorreu o evento (30 de junho a 04 de julho de 
2017). Participaram de das discussões e explanações convidados como Wilma de Nazaré 
Baia Coelho (UFPA), Zara Fiqueiredo (UFOP), Eliane Debus (UFSC), Maria Anória 
Oliveira (UNEB) e Débora Cristina de Araujo (UFES), além de Joel Zito de Araújo 
(Cineasta). Foram abordados assuntos como: tradições de matriz africana, metas na educação 
e religiosidade, as relações étnico-raciais, literatura infantil de temática africana e afro-
brasileira. 

Apresentação de resultados de estágio sanduíche: na Texas University at Austin, no âmbito 
do projeto Estudos sobre Interculturalidade na Universidade, Programa Abdias Nascimento 
da CAPES. − Thais Carvalho. 

No Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho (Portugal), 
Projeto Literatura como Direito à afirmação das infâncias, PPGE-UFPR; CAPES. − Rita de 
Cássia Moser Alcaraz. 

Lançamento de livros e apresentação de e-book. 

Pesquisas de acadêmicos/as do Afirmação na pós: contranarrativas e descolonização − Luís 
Thiago Freire Dantas e Mariana Panta. 

Personagens negras na literatura infantil: O que dizem crianças e professoras − Débora 
Cristina de Araújo. 

Mini-Curso: Cinema Africano ministrado por Dr. Joel Zito de Araújo. 

Projeção (e debate com diretor Joel Zito de Araújo) da produção nacional "Filhas do Vento" 
− Ano: 2005. Gênero: drama. Direção: Joel Zito Araújo, com Milton Gonçalves, Ruth De 
                                                 
5 Lei 10.639/03: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 
de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 
6 UFPR TV: Emissora de televisão da UFPR, transmitida para Curitiba e região pelos canais fechados NET 15 
e VivoTV 187. 
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Souza, Léa Garcia, Taís Araújo, Maria Ceiça, Danielle Ornellas, Thalma de Freitas, Rocco 
Pitanga, Zózimo Bulbul, Cida Moreno, Jonas Bloch, Mônica Freitas, Beatriz Almeida, 
Vitória Viana.  

Resultados e Avaliação 

Os resultados auferidos até o momento atingem plenamente aos objetivos propostos para o 
ciclo de palestras, propiciando formação inicial e continuada em diferentes tópicos de 
história e cultura africana e afro-brasileira, tendo um excelente público em todos os eventos, 
com avaliação muito positiva do público.  

Contribui para isto a presença de convidados de importância internacional e nacional, sendo 
de grande expressão em suas áreas.  

Também foi relevante a articulação com APP SINDICATO e Departamento de Diversidade 
da SEED, contribuindo para a presença de professores/as que são das equipes 
multidisciplinares e responsáveis pelo planejamento e execução do ensino de história e 
cultura afro-brasileira e africana na rede estadual de ensino. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Em consonância com o PDI 2017-2021, em seu objetivo estratégico 4 acerca do 
fortalecimento da formação inicial e continuada de professores o ciclo em questão buscou 
aprofundar a articulação entre educação e africanidades, trazendo a um público ampliado 
questões relativas às culturas da África e afro-brasileira. Assim, contribui para a consecução 
dos objetivos para os quais a universidade pública, gratuita e socialmente referenciada deve 
estar voltada. 

Registro em vídeo UFPRTV: 

https://www.facebook.com/neabfederal/videos/800624893447581/ 

Fotos: 
https://www.facebook.com/neabfederal/photos/pcb.893614947481908/893614650815271/?t
ype=3&theater 

II.3.7 Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação − CEPIGRAD 

 

II.3.7.1 Núcleo Universitário de Educação Indígena - NUEI 
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Nome do Programa 

Acompanhamento das Políticas de Ingresso, Permanência e Afirmação Indígena na UFPR  

Responsáveis pela Execução 

Ana Elisa de Castro Freitas 

Kelvy Kadge Oliveira Nogueira 

Laura Ceretta Morreira 

Ligia Maria Rossetto 

Público Alvo 

Estudantes indígenas matriculados na UFPR 

Objetivo Geral 

Acompanhar o ingresso e permanência dos estudantes indígenas matriculados na UFPR por 
meio do Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná (Resolução 37/04 – COUN7) e por meio 
da Lei 12.711/128. Articular os demais Programas 2, 3 e 4. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Organização e execução da Banca de Orientação e Registro Acadêmico dos candidatos 
indígenas aprovados no XVI Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. 

Evento: Acolhimento e Registro Acadêmico dos Calouros Indígenas 2017 na UFPR. 

Apoio, acompanhamento e/ou encaminhamento didático-pedagógico e psicossocial aos 40 
estudantes indígenas matriculados em diversos cursos de graduação. 

Contatos com coordenações de curso para apresentação de cada estudante indígena quando 
do seu ingresso ou reopção de curso, bem como a solicitação de indicação de professor 
orientador para o acompanhamento acadêmico dos mesmos durante a sua graduação.   

Levantamento e tratamento estatístico de dados (mapeamento, elaboração de gráficos, 
tabelas, etc.) relacionados ao ingresso e permanência dos estudantes indígenas (matrícula, 
trancamento, reopção, abandono e conclusão de curso), para fins de subsídios à gestão e 
pesquisa.  

Participação nas reuniões do Comitê Gestor para o planejamento, implementação e avaliação 
do componente indígena do plano de metas de inclusão racial e social na UFPR. 

Participação da comissão de estudos para subsídios à criação da Superintendência de 
Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade − SIPAD. 

Participação nos eventos de defesa de TCC de estudantes indígenas. 

                                                 
7 Res. COUN 37/04: Estabelece e aprova Plano de Metas de Inclusão Racial e Social na Universidade Federal 
do Paraná. 
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/resolucao_coun_11052004-112.pdf 
8 Lei 12.711/12: Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico 
de nível médio. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm 
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Acompanhamento dos processos de planejamento e execução do XVII Vestibular dos Povos 
Indígenas no Paraná (o Programa 1/NUEI é referência para recepção das inscrições; 
orientação aos candidatos e sua coordenação atua articulada ao Programa 2/Vestibular dos 
Povos Indígenas do Paraná).  

Promoção da articulação e divulgação de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas 
à afirmação das identidades e culturas indígenas na UFPR, em todos os eventos e reuniões 
do NUEI (PET Indígena, projetos e atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, etc.) 

Articulação com projeto de extensão voltado ao acolhimento de estudantes indígenas na 
UFPR (Programa 4). 

Resultados e Avaliação 

Recepção e matrícula de 10 estudantes indígenas nos cursos de graduação; acompanhamento 
de 44 estudantes indígenas matriculados na UFPR em 2017; formação de 3 estudantes 
indígenas nos cursos de Educação Física, Agroecologia e Administração, num total de 24 
egressos desde a implantação da política de ação afirmativa para os indígenas na UFPR; 
aprimoramento na política de comunicação e orientação das coordenações de curso e 
professores orientadores dos estudantes indígenas para fins de qualificação do 
acompanhamento destes estudantes; proposição e coordenação de projeto de extensão 
voltado ao acolhimento de estudantes indígenas na UFPR (Programa 4); produção de 
subsídios para discussão de reformulação e/ou proposição às políticas afirmativas na UFPR; 
aprovação da criação da SIPAD no COPLAD, em novembro de 2017. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

No contexto do PDI as atividades do NUEI focalizam estrategicamente o acesso e 
permanência do aluno, numa perspectiva da universidade inclusiva e do reconhecimento da 
diversidade. As atividades, no seu conjunto, têm reflexos na redução da evasão e bem estar 
dos estudantes. O núcleo se constitui como um espaço de referência aos diferentes estudantes 
indígenas, contribuindo para o estabelecimento de solidariedades e organização destes 
estudantes no espaço da universidade. 
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Nome do Programa 

XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná  

 

Responsáveis pela Execução 

Francine Rocha 

Kelvy Kadge Oliveira Nogueira 

Ligia Maria Rossetto 

Público Alvo 

Indígenas pertencentes a etnias brasileiras 

Objetivo Geral 

Viabilizar aos membros das comunidades indígenas o acesso aos cursos de graduação na 
UFPR, em articulação com os programas 1, 3 e 4. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Atuação como membros representantes da UFPR, junto com representantes das 
universidades estaduais do Paraná, na execução do vestibular indígena realizado pela 
Universidade Estadual de Maringá em Faxinal do Céu, na cidade de Pinhão-PR.  

Divulgação do edital e manual do candidato do XVII Vestibular dos Povos Indígenas no 
Paraná.  

Recebimento de inscrição dos candidatos ao vestibular. 

Resultados e Avaliação 

702 candidatos com inscrições homologadas no vestibular, sendo que 111 desses 
concorreram às vagas da UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Programa realizado em conjunto com as universidades estaduais do Paraná, contribui para 
a democratização do acesso à educação superior para a população indígena, propiciando 
atender aos objetivos de compromisso social da UFPR. 
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Nome do Programa 

Comissão Universidade para os Índios − CUIA 

 

Responsáveis pela Execução 

Francine Rocha 

Kelvy Kadge Oliveira Nogueira 

Ligia Maria Rossetto 

Público Alvo 

Estudantes de comunidades indígenas no Brasil 

Objetivo Geral 

Viabilizar aos membros das comunidades indígenas o acesso, a permanência e a conclusão 
nos cursos de graduação na UFPR, em articulação com os programas 1, 2 e 4. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Participação como membros representantes da UFPR na CUIA, junto com os representantes 
das universidades estaduais, nas discussões, avaliação e proposição do processo seletivo 
(XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná).  

Colaboração na realização do XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. 

Divulgação do referido vestibular em escolas estaduais e aldeias em Curitiba e região 
metropolitana e inscrição dos candidatos. 

Participação na banca oral do respectivo vestibular realizado pela Universidade Estadual 
Maringá.  

Estabelecimento de contatos com as coordenações de cursos que possuem estudantes 
indígenas matriculados.  

Acompanhamento didático-pedagógico e psicossocial dos estudantes indígenas matriculados 
na UFPR.  

Avaliação do processo de inclusão e permanência desses estudantes na UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Realização em conjunto com as universidades estaduais do Paraná do XVII Vestibular dos 
Povos Indígenas no Paraná e acompanhamento de 44 estudantes indígenas matriculados na 
UFPR. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribuição para o fortalecimento das políticas afirmativas e apoio às ações de inclusão na 
UFPR. 

Nome do Programa 

Projeto de Extensão: "Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas" – AMEI  

 

Responsáveis pela Execução 

Ana Elisa de Castro Freitas 

Francine Rocha 

Kelvy Kadge Oliveira Nogueira 

Ligia Maria Rossetto 

Público Alvo 

Estudantes indígenas da UFPR e estudantes indígenas do ensino médio em Curitiba e Região 
Metropolitana 

Objetivo Geral 

Promover atividades de extensão indissociavelmente articuladas à pesquisa e ensino que 
estrategicamente qualifiquem a permanência de estudantes indígenas na UFPR, por meio de 
ações inovadoras de acolhimento e acompanhamento. O programa atua articulado aos 
programas 1, 2 e 3. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Produção da 2ª edição do vídeo de boas-vindas para os estudantes indígenas que ingressarão 
na UFPR em 2018.  

Reuniões de acolhimento aos estudantes indígenas que ingressaram na UFPR em 2017. 

Atualização de folder para divulgação das vagas para indígenas na UFPR ofertadas pelo 
vestibular indígena e pelo sistema de cotas. 

Divulgação do XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná em conjunto com o NUEI − 
Núcleo Universitário de Educação Indígena − por meio de redes sociais, cartazes afixados 
em campus da UFPR, e visitas a duas escolas de ensino médio com estudantes indígenas 
matriculados e três aldeias em Curitiba e Região Metropolitana. 

Visitas a duas escolas no Estado de Pernambuco, para divulgação das vagas de cotas para 
indígenas na UFPR, realizada por um estudante indígena durante o período das férias quando 
retornou à sua comunidade.  
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Envio de material de divulgação (cartaz, folders e flyers) para uma escola na aldeia Umutina 
em Mato Grosso. 

Divulgação das vagas de cotas (Lei 12.711/12) no stand na Feira de Cursos e Profissões da 
UFPR em parceria com o projeto UFPR Seu Lugar. 

Apresentação do projeto AMEI na 9ª SIEPE (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e 
Extensão)/16º ENEC (Encontro de Extensão e Cultura). 

Elaboração do Guia de Acolhimento do/a Estudante Indígena da UFPR a ser distribuído no 
ano de 2018 para os calouros indígenas. 

Resultados e Avaliação 

Com a divulgação das vagas da UFPR para indígenas realizada na Feira de Cursos e 
Profissões, nas escolas de ensino médio e nas aldeias em Curitiba e Região Metropolitana foi 
alcançado de maneira direta um público de cerca de 200 pessoas. Os resultados alcançados 
estão relacionados à divulgação do XVII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná em 
conjunto com o NUEI, bem como ao fornecimento de subsídios para o planejamento de 
ações de acolhimento dos estudantes indígenas que ingressaram em 2017 na UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribuição para o fortalecimento da política afirmativa de inclusão de estudantes indígenas 
na UFPR. 

II.3.7.2 Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Especiais - NAPNE 

 

Nome do Programa 

Grupo de Convivência do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais 

Responsáveis pela Execução 

Daniela Kindlein 

Laura Ceretta Moreira 

Wagner Bitencourt 

Público Alvo 

Alunos, servidores e professores com necessidades especiais da UFPR 

Objetivo Geral 

Debater políticas para pessoas com necessidades especiais, além de promover a troca de 
experiências entre alunos, servidores e professores com algum tipo de necessidade especial. 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

Reuniões quinzenais, tanto no período da manhã como no período da tarde, em que alunos e 
servidores com necessidades especiais da UFPR discutem suas principais dificuldades dentro 
da instituição e apresentam sugestões para superá-las. 

Resultados e Avaliação 

Contando com reuniões quinzenais, tanto no período da manhã como no período da tarde, o 
Grupo de Convivência, que teve início em abril de 2016, contribuiu para a discussão dos 
principais problemas encontrados por pessoas com necessidades especiais na UFPR, além de 
dar espaço para suas reivindicações e sugestões, colaborando com a melhoria das políticas 
inclusivas da instituição. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa atende aos objetivos estratégicos da UFPR uma vez que busca contribuir para 
uma universidade cada vez mais inclusiva. 

Nome do Programa 

Organização e Realização do Curso: “Dislexia: Conceitos, Procedimentos Teórico-
Metodológicos e Avaliação” 

Responsável pela Execução 

Laura Ceretta Moreira 

Público Alvo 

Equipe do NAPNE e professores colaboradores 

Objetivo Geral 

Iniciar formação na área da dislexia à profissionais do NAPNE e professores colaboradores, 
a fim de atender esta demanda na UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Aulas discursivas e apresentação de estudos de caso na área de dislexia, abordando 
conceitos, procedimentos de atuação e aspectos teórico-metodológicos e de avaliação. 

Resultados e Avaliação 

O curso colaborou para preparar tanto a equipe do NAPNE como professores para o 
atendimento a uma demanda crescente na UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa atende aos objetivos estratégicos da UFPR uma vez que busca contribuir para 
uma universidade cada vez mais inclusiva. 
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Nome do Programa 

Apoio na Realização de Evento de Educação Especial – UFPR (com transmissão online):  

“II Simpósio Internacional de Atenção a Criança com Risco Estabelecido & I Seminário 
Paranaense de Práticas Inclusivas". 

Responsáveis pela Execução 

Laura Ceretta Moreira 

Maria Augusta Bolsanello 

Maria de Fatima Minetto 

Público Alvo 

Professores e demais profissionais que lidam com a temática da Inclusão e da educação 
especial. 

Objetivo Geral 

Abordar temas relevantes para a área de educação especial como transtornos de 
aprendizagem, estimulação precoce e saúde mental de crianças e adolescentes. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Realização das conferências: Transdisciplinaridade, Intervenção Precoce (Dr. Vitor Franco - 
Universidade de Évora – Portugal).  

A  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/159) e a Convenção da 
ONU: O Que Precisamos Saber? (Profª. Drª. Maria de Fátima Minetto - PPGE / 
Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação /UFPR). 

Saúde Mental de Crianças e Adolescentes (Dr. Gustavo Dória - Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria). 

Transtornos de Aprendizagem (Profª. Drª. Mauren Schlindwein Bodanese – Médica 
Neuropediatra).  

Também foram realizadas as mesas-redondas: Inclusão: O Que Estamos fazendo? O Que 
Ainda Precisamos fazer? e Atenção/Intervenção Precoce e o desenvolvimento Infantil. 

Resultados e Avaliação 

O evento proporcionou a discussão e o esclarecimento de temas voltados às políticas 
inclusivas e à educação especial. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa atende aos objetivos estratégicos da UFPR uma vez que busca contribuir para 
uma universidade cada vez mais inclusiva. 

                                                 
9 Lei 16.146/15: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
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Nome do Programa 

Organização e Realização, em Parceria com o Programa Licenciar, da palestra: “Autismo: 
Inclusão Social e Escolar, um Sonho Mais que Possível!” 

Responsável pela Execução 

Laura Ceretta Moreira 

Público Alvo 

Professores e demais profissionais que lidam com a temática da Inclusão e da educação 
especial. 

Objetivo Geral 

Discutir os principais aspectos do autismo e a inclusão do autista na escola e na sociedade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Palestra realizada pelo fotógrafo e autista Nicolas Brito Sales e seus pais Anita Brito 
(doutoranda pela USP) e Alexsander Sales (Administrador de empresas). 

Resultados e Avaliação 

A palestra promoveu o esclarecimento a respeito do aluno autista e sua inserção na 
sociedade. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa atende aos objetivos estratégicos da UFPR uma vez que busca contribuir para 
uma universidade cada vez mais inclusiva. 

Nome do Programa 

Organização e Realização do “Seminário de Políticas e Práticas Inclusivas em Educação 
Especial”. 

Responsáveis pela Execução 

Iasmin Zanchi Boueri 

Laura Ceretta Moreira 

Tatiana Izabele Jaworski de Sá Riechi 

Público Alvo 

Estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores 

Objetivo Geral 

Apresentar as diversas políticas e práticas voltadas para várias áreas da educação especial, 
como altas habilidades, deficiência intelectual, etc. 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

Realizado em parceira com a PROGRAD e a linha de pesquisa do PPGE intitulada 
“Educação: Diversidade, Diferença e Desigualdade Social”, o seminário abordou os 
seguintes temas:  

 Políticas Inclusivas e Direitos Humanos; 

 Altas Habilidades: Identificação, Avaliação e Práticas Educacionais; 

 A Transversalidade do Ensino Colaborativo na Educação Especial; Deficiência 
Intelectual: Planejamento Educacional Individualizado; 

 Formação de Professores em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; 

 Formação Continuada da Equipe de Profissionais da Educação Especial. 

Resultados e Avaliação 

O seminário proporcionou a discussão e o esclarecimento de temas voltados às políticas 
inclusivas e à educação especial. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa atende aos objetivos estratégicos da UFPR uma vez que busca contribuir para 
uma universidade cada vez mais inclusiva. 

Nome do Programa 

Organização e Realização da Palestra: “Desafios da Inclusão” 

Responsável pela Execução 

Laura Ceretta Moreira 

Público Alvo 

Estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores 

Objetivo Geral 

Conhecer os principais desafios que se impõem às instituições de ensino ao longo do 
processo inclusivo. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Realizado em parceira com a PROGRAD e a linha de pesquisa do PPGE intitulada 
“Educação: Diversidade, Diferença e Desigualdade Social”, a palestra foi proferida pelo 
renomado Prof. David Rodrigues (Universidade de Lisboa, Portugal) e contou com sua vasta 
experiência na área de educação especial e inclusão. 

Resultados e Avaliação 

A palestra contribuiu por apontar a necessidade de redimensionamento dos profissionais de 
ensino e das políticas voltadas à educação especial e inclusiva. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa atende aos objetivos estratégicos da UFPR uma vez que busca contribuir para 
uma universidade cada vez mais inclusiva. 
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II.4 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG 

 

II.4.1 Agência de Inovação UFPR 

 

Nome do Programa 

Organização de Eventos, Cursos de Capacitação e Palestras 

Responsável pela Execução 

Alexandre Donizete Lopes de Moraes.  

Público Alvo 

Comunidade externa e interna da UFPR. 

Objetivo Geral 

Disseminação da cultura de propriedade intelectual e inovação e capacitação de pessoas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Abertura de cursos de capacitação voltados à melhoria da pesquisa e inovação (em conjunto 
com o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial), eventos de discussão sobre 
inovação, palestras sobre propriedade intelectual e inovação. 

Resultados e Avaliação 

Onze palestras proferidas sobre inovação e propriedade intelectual. 

Dois cursos de capacitação em propriedade intelectual em conjunto com o INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial. 

Um evento sobre propriedade Intelectual. 

Em nossa avaliação, considerando as limitações de recursos humanos e financeiros, 
conseguimos atender satisfatoriamente o programa planejado. 

Além das palestras proferidas pelo Coordenador de Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia, as quais apresentam o modelo dos anos anteriores, novas ações foram 
adotadas. 
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A parceria com o INPI para realização de duas oficinas de capacitação foi uma ação de 
sucesso, pois gerou para o próximo ano (2018) o interesse na oferta do modelo em rede com 
outras instituições de ciência e tecnologia do Estado. 

Também houve melhorias no evento anual sobre inovação, nomeado de INOVASESSION. 
Este evento é realizado em conjunto com a empresa Clarke & Modet (via convênio) e foi 
apresentado um modelo mais moderno e interativo, fora dos padrões comuns da UFPR. Essa 
mudança representou melhor participação e aceitação do público alvo. Também tivemos 
outras parcerias internas na organização deste evento, como a Agência ZiiP (SEPT), 
EGITS/UFPR - Estudos em Gestão da Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, Setor de 
Ciências Sociais e Aplicadas; além do apoio da Rádio UniFM10, FUNPAR, SANEPAR, 
Mondelez, Bosch e Renault. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A inovação e seus benefícios estimulam ainda mais a pesquisa. A disseminação da cultura de 
propriedade intelectual e inovação pela UFPR consolida seu papel essencial dentro do 
cenário regional e nacional como uma instituição de referência no tema. 

Pensar em inovação é pensar em pesquisas que possam ter aplicabilidade direta na sociedade 
com o objetivo de gerar benefícios sociais e econômicos. 

 
 

 

 

                                                 
10 UniFM 94,5: Emissora de rádio da FUNPAR, operando em frequência modulada de 94,5 MHz (Curitiba-
PR). 
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Nome do Programa 

Depósito e Registro de Propriedade Intelectual 

Responsável pela Execução 

Alexandre Donizete Lopes de Moraes 

Público Alvo 

Comunidade interna da UFPR 

Objetivo Geral 

Aumento e manutenção do banco de depósitos e registros de propriedade intelectual da 
UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Atendimentos visando orientação aos pesquisadores e a disseminação da cultura da 
propriedade intelectual e inovação por meio de palestras e outros eventos. 

Resultados e Avaliação 

O aumento do número de registros e depósitos de propriedade intelectual estimula o 
desenvolvimento da pesquisa e proporciona maior oportunidade de geração de benefícios por 
meio da inovação.  

Devido a fatores diversos, mas principalmente a questões estruturais e financeiras, o ano de 
2017 apresentou uma queda considerável no número de depósitos de patentes em relação à 
média dos anos anteriores.  

A média dos últimos cinco anos foi de 57 pedidos ao ano. Em 2017, tivemos 32 pedidos 
protocolados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 

Considerando este último número, percebemos que ações da Agência de Inovação UFPR 
junto ao corpo técnico precisam ser implantadas. Para isso é essencial o aumento de recursos 
humanos da Agência de Inovação UFPR, além de maior autonomia administrativa e 
financeira para o adequado desempenho das funções atribuídas a um Núcleo de Inovação 
Tecnológica. 

A propriedade intelectual é um reflexo dos resultados das pesquisas da UFPR. Outros fatores 
influenciaram diretamente a pesquisa, como por exemplo, a diminuição de orçamento nos 
últimos anos. 

Segundo o Ranking Universitário da Folha de São Paulo, a UFPR figura como a quarta 
colocada no Brasil no item inovação (melhor colocação da UFPR considerando os outros 
itens avaliados), apresentando o valor de indicado de 3,91 (baseado no número de patentes 
pedidas pela universidade em dez anos).  

Realizando um comparativo com a estrutura e recursos humanos das três primeiras 
colocadas, podemos verificar o potencial técnico e administrativo da UFPR. Com uma 
estrutura modesta em relação às primeiras colocadas, apresentou resultados consideráveis 
nos últimos anos. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

89 

Atualmente a Coordenação de Propriedade Intelectual conta apenas com seu gestor, que 
também acumula a Coordenação de Transferência de Tecnologia sem outros colaboradores. 

De toda forma, a UFPR se mantém como referência nacional em inovação, tanto por seus 
números, como por seu potencial técnico e administrativo. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Maior visibilidade da UFPR como uma instituição com ações voltadas para a inovação, 
sendo a mesma uma referência nacional no tema entre as instituições de ciência e tecnologia 
e disseminar a cultura de propriedade intelectual e inovação. 

 

__  

Fonte: Agência de Inovação UFPR – janeiro de 2018. 

 

 

Fonte: http://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-universidades/ranking-por-inovacao/ 
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Nome do Programa 

Programa de Transferência de Tecnologia 

Responsável pela Execução 

Alexandre Donizete Lopes de Moraes 

Público Alvo 

Comunidade interna e externa. 

Objetivo Geral 

Proporcionar que o conhecimento gerado na UFPR chegue na forma de inovação e 
benefícios para a sociedade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Contatos com o setor produtivo, visando transferência de tecnologia, identificação de 
demandas e parcerias de PD&I.  

Divulgação das tecnologias desenvolvidas pela UFPR no site da Agência de Inovação 
UFPR. 

Elaboração e acompanhamento de contratos de transferência de tecnologia, licenciamento, 
MTA – Material Transfer Agreement, de ajuste de direitos e deveres de propriedade 
intelectual, análises de cláusulas de propriedade intelectual em convênios e contratos da 
UFPR. 

Resultados e Avaliação 

28 análises de cláusulas de propriedade intelectual. 

4 contratos de licenciamento e transferências de tecnologia celebrados. 

5 outros contratos. 

35 processos de negociação/formalização em andamento. 

A transferência de tecnologia é essencial no processo no processo de inovação e para o 
desenvolvimento social e econômico do país, além de uma das formas de retorno dos 
investimentos realizados para a sociedade na forma de inovação. 

A transferência de tecnologia na UFPR necessita de maior investimento institucional para 
continuar seu desenvolvimento e, desta forma, atender as demandas sociais. Em nossa 
avaliação, é nítida a situação deficitária que a unidade apresenta atualmente, principalmente 
com relação à falta de pessoal (recursos humanos). Entendemos que as diversas ações 
administrativas da UFPR visam atender futuramente o problema apresentado e aguardamos 
por este momento. 

Atualmente a Coordenação de Transferência de Tecnologia conta apenas com seu gestor, 
que também acumula a Coordenação de Propriedade Intelectual sem outros colaboradores. 

Assim como na Coordenação de Propriedade Intelectual, mesmo com a dificuldade de 
recursos e ferramentas, a Coordenação de Transferência de Tecnologia é uma referência para 
outros Núcleos de Inovação Tecnológica do país, principalmente com relação ao 
estabelecimento de novos processos e a correta condução dos mesmos. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Permitir que os resultados das pesquisas realizadas na UFPR possam gerar, além de 
benefícios científicos e acadêmicos, também benefícios sociais e econômicos por meio da 
inovação. 

 
Fonte : Agência de Inovação – janeiro de 2018 

 

 
Fonte : Agência de Inovação – janeiro de 2018 

Nome do Programa 

Formação de Professores em Educação Empreendedora 

Responsável pela Execução 

Cleverson Renan da Cunha 

Público Alvo 

Professores da UFPR interessados em atuar na área de educação empreendedora. 
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Objetivo Geral 

Capacitar os professores da UFPR a aplicarem metodologias de ensino/aprendizagem 
focadas no desenvolvimento de competências empreendedoras. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino: capacitação de professores. 

Resultados e Avaliação 

Capacitação de 25 professores da UFPR. 

 

 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivo ao comportamento empreendedor, de proteção do conhecimento e de inovação 
tecnológica. 

Nome do Programa 

Global Entrepreneurship Monitor 

Responsável pela Execução 

Cleverson Renan da Cunha 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica, pequenos empresários brasileiros e entidades públicas e privadas. 

Objetivo Geral 

Elaborar o relatório anual do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) em parceria com o 
IBQP. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Análise dos dados e elaboração do relatório técnico sobre a pesquisa realizada em todo o 
Brasil. Participaram dos projetos professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Administração da UFPR. 
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Resultados e Avaliação 

Elaboração do Relatório 2016, que é publicado no primeiro semestre de 2017 (é o texto 
sobre empreendedorismo mais citado no Brasil). 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivo ao comportamento empreendedor, de proteção do conhecimento e de inovação 
tecnológica. 

Nome do Programa 

Implantação do Sistema de Gestão das Empresas Incubadas – Modelo CERNE 

Responsável pela Execução 

Agência de Inovação – Coordenação de Empreendedorismo e Incubação de Empresas. 

Público Alvo 

Incubadora da UFPR 

Objetivo Geral 

Implantar os procedimentos de incubação nos oito processos chave da incubadora, segundo o 
modelo CERNE. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Gestão: mapeamento das ações, melhorias dos processos, implantação de novos processos; 
certificação dos professores. 

Resultados e Avaliação 

Aprimoramento do manual de gestão da incubadora e criação dos documentos e formulários 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivo ao comportamento empreendedor, de proteção do conhecimento e de inovação 
tecnológica. 

Nome do Programa 

Laboratório de Inovação em Saúde 

 

Responsável pela Execução 

Agência de Inovação – Coordenadoria de Empreendedorismo e Incubação de Empresas. 

Público Alvo 

Estudantes da UFPR, servidores técnicos administrativos e professores. 

Objetivo Geral 

Incentivar o espírito empreendedor e o desenvolvimento de novos negócios e projetos de 
inovação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Atividade de extensão: realização de evento para a formação de redes de pesquisadores e 
interessados no tema. 

Resultados e Avaliação 

Evento para 50 participantes; reuniões de alinhamento e implantação do programa. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivo ao comportamento empreendedor, de proteção do conhecimento e de inovação 
tecnológica. 
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Nome do Programa 

Eventos e Oficinas para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora. 

 

Responsável pela Execução 

Agência de Inovação – Coordenação de Empreendedorismo e Incubação de Empresas.  

Público Alvo 

Comunidade acadêmica 

Objetivo Geral 

Incentivar a comunidade acadêmica a desenvolver atitudes empreendedoras por meio da 
sensibilização e capacitação para desenvolvimento de novos negócios. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Extensão: Oficinas e cursos (Start It Up, Oficina de Inovação, Curso de Pitch. Think Health). 

Resultados e Avaliação 

300 pessoas atendidas. Algumas ideias de negócios foram convertidas em projetos, que estão 
sendo acompanhadas pela equipe da agência com mentorias e orientações. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivo ao comportamento empreendedor, de proteção do conhecimento e de inovação 
tecnológica. 

Nome do Programa 

Reestruturação da Agência de Inovação 

Responsáveis pela Execução 

Alexandre Donizete Lopes de Moraes 

Carlos Itsuo Yamamoto 

Cleverson Renan da Cunha 

Franciele Klosowski de Freitas 

Michael Schafffer 

Ricardo Henrique Moreton Godoi 
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Público Alvo 

Público interno da Agência de Inovação UFPR. 

Objetivo Geral 

Criar a Coordenadoria de Projetos de Inovação, atualizar o planejamento estratégico da 
agência, estabelecer as metas para 2017. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Criar o ambiente para preparar a Agência de Inovação UFPR para melhorar o desempenho 
em captação de projetos de inovação com as empresas e o setor público, melhorar o 
atendimento ao público interno da UFPR, fomentar a interação com os demais atores da área 
de inovação no Paraná, iniciar a discussão sobre os Institutos Temáticos da UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Foram realizadas diversas reuniões com prefeituras, empresas, grupos de pesquisas internos 
e externos à UFPR, alunos, com a equipe da Agência de Inovação UFPR e da Funpar, para 
estabelecer as bases de comunicação. Conseguiu-se colocar a Agência de Inovação UFPR 
como ponto focal para a busca de pesquisadores para atender as demandas da comunidade 
paranaense, o que tem gerado várias oportunidades de ação. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar a interação com a comunidade externa da UFPR. 

Nome do Programa 

Aproximação com os Campi Avançados da UFPR. 

Responsáveis pela Execução 

Carlos Itsuo Yamamoto 

Cleverson Renan da Cunha 

Graciela Inês Bolzon de Muniz 

Helton José Alves 

João da Silva Dias 

Público Alvo 

Campus Palotina, Toledo, Jandaia do Sul e Litoral. 

Objetivo Geral 

Aproximar a Agência de Inovação e a Funpar com os campi avançados da UFPR, 
dialogando sobre formas de interação, coletando sugestões e dúvidas, discutindo sobre os 
Institutos Temáticos da UFPR, a fim de melhorar a interação com Curitiba. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Foram realizadas viagens para os campi avançados para dialogar com pesquisadores e 
empresas regionais, estreitando a interação e reforçando o conceito de unidade da UFPR. 
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Resultados e Avaliação 

O diálogo foi produtivo, a interação com Curitiba melhorou, e está-se trabalhando para a 
viabilização de projetos de pesquisas em conjunto. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar a interação com a comunidade interna da UFPR. 

Nome do Programa 

Discussão sobre os Institutos Temáticos da UFPR. 

Responsáveis pela Execução 

Carlos Itsuo Yamamoto 

Graciela Inês Bolzon de Muniz 

Helton José Alves 

João da Silva Dia; 

Público Alvo 

Público interno da UFPR. 

Objetivo Geral 

Discutir as bases para a criação dos Institutos Temáticos da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Reuniões para apresentação do projeto, acolhimento de sugestões e potencialidades, 
esclarecimento de dúvidas. 

Resultados e Avaliação 

Foram realizadas reuniões com a gestão da UFPR, grupos de pesquisas e pesquisadores de 
Curitiba e dos campi avançados, que apontaram para um consenso sobre a maioria dos 
conceitos. Trata-se de um modelo de gestão de projetos inédito na UFPR que visa dar 
suporte aos coordenadores de projetos para melhorar os índices de sustentação de 
infraestrutura, custeio laboratorial, captação e gestão de projetos, publicações e propriedade 
intelectual. O modelo está pronto para a próxima etapa que é a operacionalização dentro da 
UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar a interação com a comunidade interna e externa da UFPR. 

Nome do Programa 

Prospecção de Projetos de Inovação. 

Responsáveis pela Execução 

Carlos Itsuo Yamamoto 
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Cleverson Renan da Cunha 

Helton José Alves 

Ricardo Henrique Moreton Godoi 

Público Alvo 

Empresas públicas e privadas do Estado do Paraná 

Objetivo Geral 

Melhorar o ambiente para a captação de projetos de inovação com a comunidade externa à 
UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Foram realizadas reuniões com o Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de 
Curitiba, prefeituras do interior do Paraná próximas aos campi avançados, Ministério 
Público do Paraná, IAP, empresas como C-Vale, Prati-Donaduzzi, Aurora, Cimentos Itambé, 
Klabin, Mondelez, Sanepar, Copel, Sebrae, Tecpar, Fiep, Romagnole, Enaex-Britanite, 
Petrobras, Total, Senai, Itaipu, PTI, Renault, Bosch, Nestlé, Rhodia, e diversas outras a fim 
de colocar a UFPR à disposição com seus pesquisadores e infraestrutura para o 
desenvolvimento de projetos de inovação em conjunto. 

Resultados e Avaliação 

Várias oportunidades de interação estão sendo trabalhadas para gerar projetos de pesquisas 
de inovação. Algumas estão em estágio avançado de negociação e outras ainda demandam 
mais tempo para se chegar a um ponto de comum acordo para que a UFPR e as demais 
instituições sejam beneficiadas mutuamente. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar a interação com a comunidade externa da UFPR. 

II.4.2 Coordenadoria de Iniciação Científica e Integração Acadêmica 

Nome do Programa 

Programa de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PICDTI/PRPPG/UFPR) 

Responsável pela Execução 

Larissa Liz Odreski Ramina 

Público Alvo 

O PICDTI é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa 
de estudantes de graduação do ensino superior, médio e educação profissional. 

Objetivo Geral 

Incentivar a participação dos estudantes de graduação em projetos de pesquisa, para que 
desenvolvam o pensamento científico e criatividade e aprendizagem de técnicas e métodos 
de pesquisa, ao desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e inovação sob a 
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orientação de pesquisadores qualificados. Despertar vocação científica e incentivar talentos 
potenciais entre estudantes do ensino médio e profissional da rede pública, mediante 
participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica. Estimular pesquisadores 
produtivos a engajarem estudantes de graduação em atividades científicas, de inovações 
tecnológicas, profissionais e artístico-culturais. Qualificar recursos humanos para os 
programas de pós-graduação e aprimorar o processo de formação de profissionais para o 
setor produtivo. Contribuir para a redução do tempo médio de titulação de mestres e 
doutores. Estimular o aumento da produção científica. Possibilitar interação entre ensino 
médio − graduação − pós-graduação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As atividades da Coordenação de Iniciação Científica e Integração Acadêmica focam 
essencialmente nas atividades de pesquisa, oportunizando aos graduandos, especialmente 
àqueles com vocação acadêmica, desde o início de seu processo formativo, o acesso às 
ferramentas de pesquisa. Assim, os alunos participantes dos programas de iniciação 
científica e iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação desenvolvem atividades de 
pesquisa condizentes com um plano de trabalho individualizado, por sua vez inserido em 
projeto de pesquisa de pesquisador qualificado. 

Resultados e Avaliação 

Programa de Iniciação Científica 

Bolsas PIBIC/CNPq – 369 

Bolsas UFPR/TN – 220 

Bolsas Fundação Araucária – 150 

IC – Voluntária – 910 

Número de trabalhos apresentados no EVINCI – 1.326 

Nº Trabalhos apresentados EINTI – 128 

Programa de IC - Ações Afirmativas 

Bolsas PIBIC/CNPq – 24 

Bolsas PIBIC/CNPq – 104 

Programa de Iniciação Tecnológica 

Bolsas PIBITI/         CNPq – 50 

Bolsas UFPR/TN – 20 

Bolsas Fundação Araucária – 20 

IC-Voluntária – 86 

IC – Ensino Médio 

Bolsas CNPq – 20 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Os programas geridos pela Coordenação de Iniciação Científica e Integração Acadêmica 
contribuem principalmente no fomento à integração entre a graduação e a pós-graduação, 
destacando-se a articulação com a pesquisa e apresentação de seus resultados no 
EVINCI−EINTI, e ainda contribuem com o aperfeiçoamento dos processos institucionais 
destinados a aproximar os estudantes do mercado de trabalho. Os graduandos envolvidos 
com a pesquisa certamente desenvolvem talentos profissionais que os tornarão atrativos ao 
mercado de trabalho, e uma forma de aproximação está na divulgação das pesquisas 
realizadas no âmbito da iniciação científica e iniciação em desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 

II.4.3 Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia 

Nome do Programa 

Manutenção de Equipamentos Multiusuários 

Responsável pela Execução 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D'Oliveira  

Público Alvo 

Docentes e programas de pós-graduação stricto sensu, responsáveis e usuários, 
respectivamente por equipamento multiusuário. 

Objetivo Geral 

O programa apoia e propicia a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de 
pesquisa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Elaboração e divulgação do edital. 
Informação e orientação sobre as documentações e elaboração das propostas. 
Verificação dos documentos e instrumentação dos processos submetidos ao edital. 
Designação da comissão julgadora, avaliação e seleção das propostas encaminhadas. 
Divulgação dos resultados e apoio à implementação do recurso. 

Resultados e Avaliação 

Foram realizadas três chamadas ao longo do ano de 2017, duas com recurso do TN (R$ 
259.749,56) e uma com recursos do PROAP (R$ 958.666,59). Houve uma demanda de 103 
propostas no valor R$ 2.157.175,37, foram contempladas 50 propostas no valor R$ 
1.218.516,15. 

O programa mostrou a grande necessidade de apoio para a manutenção de equipamentos de 
pesquisa. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este programa é imprescindível para a continuidade das pesquisas desenvolvidas nos 
programas de pós-graduação, pois propicia melhores condições e permite o avanço e 
inovação da pesquisa na universidade. 

Nome do Programa 

Acompanhamento de Projetos de Pesquisa. 

Responsável pela Execução 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D'Oliveira 

Público Alvo 

Docentes, discentes e técnicos dos programas de pós-graduação. 

Objetivo Geral 

O programa visa garantir a eficiência na utilização dos recursos, acompanhando os 
pesquisadores na gestão dos seus projetos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Apoio aos coordenadores e equipe. 

Informação e orientação sobre as documentações, regras e normas para elaboração e envio 
das solicitações de compras e serviços. 

Orientação quanto à justificativa e enquadramento em pesquisa. 

Acompanhamento da execução financeira. 

Resultados e Avaliação 

Em meados de julho a coordenadoria de pesquisa passou a realizar o acompanhamento e 
orientação dos coordenadores dos convênios com a Fundação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Em 2017 foram acompanhados 
projetos dos convênios: 

 006/17 envolve 29 projetos, total R$ 1.000.000,00. 

 PPSUS/15 - CP 01/201611 envolve 19 projetos, total R$ 1.840.301,88. 

 008/17 envolve 01 projeto, total R$ 36.900,00. 

 015/17 envolve 01 projeto, total R$ 399.082,80. 

 019/17 envolve 01 projeto, total R$ 134.000,00. 

 023/17 envolve 01 projeto, total R$ 12.820,00. 

                                                 
11 PPSUS/15: Chamada Pública 01/2016 − Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão 
Compartilhada em Saúde - PPSUS Edição 2015. 
http://www.fappr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

102 

As informações fornecidas facilitaram a instrumentação de processos de compra e execução 
do projeto. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este programa foi criado como facilitador e para apoio aos pesquisadores no gerenciamento 
dos projetos sob sua coordenação. 

Nome do Programa 

Apoio à Submissão de Projetos Internacionais 

Responsável pela Execução 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira 

Público Alvo 

Docentes vinculados aos programas de pós-graduação da UFPR. 

Objetivo Geral 

Aumentar a competitividade das propostas dos pesquisadores da UFPR submetidas aos 
editais e chamadas internacionais, permitindo estabelecer/fortalecer parcerias entre grupos de 
pesquisa da Instituição e do exterior. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Organização e realização de workshop sobre elaboração de projetos e interação entre 
pesquisadores em nível internacional para pesquisadores da UFPR, denominado Workshop 
Researcher Connect, desenvolvido através do Programa Institucional de Cooperação para 
Formação de Pesquisadores (Fundo Newton - British Council − CONFAP − Fundação 
Araucária), Convênio 144/2017 − UFPR/FA. O evento, com duração de três dias, com 
módulos de 8 horas por dia, foi realizado nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2017 e 
ministrado em inglês por representantes do British Council, tendo como foco a pesquisa 
colaborativa e fomento. 

Planejamento de oficinas com os docentes pesquisadores para divulgação, orientação e apoio 
à submissão de projetos em editais internacionais. Destaca-se: reunião com representes da 
União Europeia, para discutir o Programa Horizonte 2020 e, editais a serem divulgados em 
2018 e 2019, a acontecer em 2018. 

Resultados e Avaliação 

O curso possibilitou a formação e o aprimoramento da capacitação de 25 pesquisadores, 
envolvidos nas diversas áreas de pesquisa da UFPR, contribuindo para elevar a qualidade da 
elaboração de propostas a serem submetidos em editais internacionais por parte da 
instituição, aumentando a competitividade e o índice de sucesso dos projetos propostos. 
Além disso, a iniciativa resultou num significativo incentivo aos pesquisadores, que atuarão 
como multiplicadores junto aos seus pares, disseminando as informações recebidas e 
possibilitando maior visibilidade internacional aos grupos de pesquisa e projetos 
desenvolvidos pela UFPR, reforçando as políticas de internacionalização da instituição. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa está plenamente alinhado às políticas e diretrizes de pesquisa estabelecidas no 
PDI 2017-2021, contribuindo diretamente para o alcance de ao menos três objetivos 
estratégicos da UFPR: 15. Apoio à elaboração de projetos de pesquisa; 16. Apoio à 
internacionalização da pesquisa; e 23. Internacionalização da pós-graduação. 

Nome do Programa 

Indicadores de Pesquisa 

Responsável pela Execução 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira. 

Público Alvo 

Docentes e discentes vinculados aos programas de pós-graduação da UFPR. 

Objetivo Geral 

Levantamento de indicadores que forneçam informações sobre aspectos fundamentais da 
pesquisa e pós-graduação na UFPR, evidenciando as potencialidades e identificando as 
fragilidades, de modo a subsidiar as políticas institucionais de pesquisa e pós-graduação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Levantamento de indicadores de pesquisa com base em produtos rastreáveis (artigos, 
orientações, livros), tendo como suporte os dados obtidos nos relatórios da Plataforma 
Sucupira 2013-2016. 

Divulgação dos indicadores de pesquisa junto a cada setor da UFPR. 

Elaboração de questionário de autoavaliação em colaboração com a Comissão Própria de 
Avaliação/UFPR. 

Aplicação de questionário de autoavaliação junto aos programas de pós-graduação da UFPR. 
O questionário teve como público alvo os docentes e discentes envolvidos nos programas e 
ficou disponível para preenchimento no período de 15 a 31 de outubro de 2017, resultando 
em uma amostra de 2.204 questionários válidos. 

Análise e sistematização dos dados. 

Resultados e Avaliação 

Os indicadores de pesquisa permitiram uma visão da produção científica na UFPR e 
identificaram a necessidade de desenvolver indicadores que reflitam as especificidades de 
alguns setores. 

A autoavaliação permitiu mapear aspectos importantes envolvendo infraestrutura física, de 
pessoal, de serviços, de qualidade técnica e organizacional, possibilitando conhecer e 
destacar as potencialidades do trabalho que vem sendo desenvolvido na instituição, bem 
como identificar os espaços e oportunidades para melhoria. Tal avaliação é imprescindível e 
integra o processo de reflexão e planejamento e contribuiu para direcionar as políticas 
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institucionais e subsidiar o planejamento das ações de melhoria, bem como investimentos 
necessários. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa está plenamente alinhado às políticas e diretrizes de pesquisa estabelecidas no 
PDI 2017-2021, contribuindo, de forma transversal, para o alcance de diversos objetivos 
estratégicos da UFPR, não apenas vinculados às áreas de pesquisa e pós-graduação, mas 
também os objetivos de gestão e de desenvolvimento institucional. 

Nome do Programa 

Apoio à Participação em Eventos Científicos - UFPR/TN e Fundação Araucária. 

Responsável pela Execução 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira  

Público Alvo 

Docentes da UFPR 

Objetivo Geral 

Apoiar a participação em eventos científicos nacionais e internacionais, sendo congressos, 
simpósios, seminários e eventos institucionais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Apoio à participação em eventos acadêmicos/científicos, que possibilitam a divulgação dos 
resultados das pesquisas realizadas na UFPR. 

Resultados e Avaliação 

O programa de apoio à participação em eventos científicos atendeu financeiramente 62 
participações de docentes em eventos, no Brasil e no exterior no ano de 2017 utilizando 
recursos financeiros advindos do Tesouro Nacional e do convênio com a Fundação 
Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Programa de Participação em Eventos Científicos é de grande relevância, tendo em vista 
propiciar a interação com outros pesquisadores da área, a ampliação da rede de 
relacionamentos, a possibilidade da criação e inovação de conhecimento, revertendo-se em 
produção científica e na formação de recursos humanos. 

Nome do Programa 

Base de Dados (Diretório dos Grupos de Pesquisa - CNPq) 

Responsável pela Execução 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira  

Público Alvo 

Docentes da UFPR que realizam atividades de pesquisa. 
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Objetivo Geral 

Credenciamento e acompanhamento dos grupos de pesquisa inseridos no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq e orientar os docentes no preenchimento do Currículo Lattes. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Cadastro, certificação, gerenciamento de grupos de pesquisa liderados por docentes da 
universidade e apoiar os docentes no preenchimento do Currículo Lattes. 

Resultados e Avaliação 

Com base no último censo do CNPq o percentual quantitativo foi satisfatório, o 
gerenciamento feito diariamente resultou em um total de 613 grupos de pesquisa 
certificados, sendo eles 467 grupos ativos e 146 grupos na situação "em preenchimento", 
com um acompanhamento diferenciado para voltarem a fazer parte dos grupos ativos dentro 
do Diretório de Grupos de Pesquisa.  

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O gerenciamento dos grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa 
tem um papel fundamental para auxiliar no desenvolvimento de indicadores de pesquisa 
conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021. 

Nome do Programa 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA/UFPR) 

 

Responsáveis pela Execução 

Alexandre Scottini 

Andre Felix Rodacki  

Egon Wildauer 

Felipe Fiori 

Jean Rodrigues 
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Jhonny Maciel 

Jose Henrique Ferreira Pinto 

Lucas Pavelski 

Marcelo Leite 

Mattheus Marzola 

Nickolas Menezes 

Público Alvo 

Toda UFPR. O SIGA abrange a gestão no ensino, pesquisa e extensão envolvendo toda a 
comunidade de professores, pesquisadores, alunos e técnicos. 

Objetivo Geral 

Dotar a UFPR de um sistema de governança para as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão garantindo transparência. Criar uma plataforma de gestão integrada e convergente. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O SIGA atende todo o sistema de pós-graduação da UFPR incluindo mestrado, doutorado, 
especialização, residência médica, residência multiprofissional e veterinária, o Centro de 
Línguas (CELIN), a pesquisa, a inovação e a cooperação internacional. 

Resultados e Avaliação 

Desenvolvido internamente pela UFPR, o software tem uma base livre, o que o torna flexível 
e independente de licenças e pagamentos para seu uso, além disso, foi totalmente desenhado 
para atender às demandas da própria instituição nos seus três eixos centrais: pesquisa, ensino 
e extensão. A principal vantagem do SIGA 3.0 é convergir todas as informações em um 
mesmo banco de dados e a sua integração com outras plataformas de dados, que permite à 
UFPR, por meio de um único sistema, gerenciar as três atividades fins da instituição no 
âmbito do ensino, pesquisa e extensão. Uma das principais características do SIGA é a 
integração com outras plataformas, como a do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), Fundação Araucária, Núcleos de Concursos, Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), Receita Federal e agências públicas e privadas. Além disso, o SIGA está 
organizado em sete subeixos, que permite traçar um histórico de cada personagem que faz 
parte da instituição: pessoas, cursos, disciplinas, projetos, infraestrutura, produção intelectual 
e gestão. Ao combinar esses subeixos o sistema produz informações rastreáveis e auditáveis 
de forma rápida e eficiente. Atualmente conta com mais de 40.000 usuários entre docentes, 
pesquisadores, discentes e técnicos, e mais de 28.000 usuários externos a UFPR pertencentes 
a outras instituições de ensino e pesquisa. São 174 programas de pós-graduação sendo 84 
stricto sensu, 85 lato sensu, 79 residências médicas, multiprofissional e veterinária. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Promover a gestão acadêmica do ensino, pesquisa e extensão associada a uma plataforma de 
governança integrada e convergente. 
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Nome do Programa 

Sistema de Reconhecimento de Diplomas da Pós-Graduação (SIGA-RD) 

Responsáveis pela Execução 

Andre Felix Rodacki  

Felipe Fiori 

Jose Henrique Ferreira Pinto 

Mattheus Marzola 

Público Alvo 

Comunidade externa com título de mestrado, doutorado e pós-doutorado ou equivalentes. 

Objetivo Geral 

Atender as normas do MEC com a plataforma Carolina Bori para oferecer à comunidade 
externa um sistema de submissão, análise e deliberação para reconhecimento de diplomas da 
pós-graduação stricto sensu. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Desenvolvimento da plataforma integrada ao SIGA. 

Fluxo eletrônico de submissão, análise, deliberação e emissão de reconhecimento de 
diploma. 

Atendimento em escala nacional e internacional com acesso para todos 86 programas de pós-
graduação da UFPR. 

Resultados e Avaliação 

O sistema atingiu as metas estabelecidas pelo MEC e ampliou o acesso aos interessados em 
reconhecer seus títulos obtidos no exterior de forma a atender a legislação brasileira. Opera 
em fluxo contínuo facilitando a acolhida de mérito e análise pelo colegiado do programa de 
pós-graduação. Dados auditáveis e públicos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar a oferta de reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu e atender a 
recomendações do MEC. 

Nome do Programa 

Plataforma de Transmissão de Vídeo ao Vivo – Disciplinas Transversais SIGATV 

Responsáveis pela Execução 

Andre Felix Rodacki 

Alexandre Scottini 

Carlos Baldo 

Carlos Rocha 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

108 

Felipe Fiori 

Jhonny Maciel 

José Apolinário 

José Henrique Ferreira Pinto 

Mattheus Marzola 

Marcelo Leite 

Nickolas Menezes. 

Público Alvo 

Docentes e discentes da pós-graduação. 

Objetivo Geral 

Criar, em conjunto com a UFPRTV, uma plataforma de ensino por transmissão ao vivo de 
vídeo aplicada na oferta de disciplinas transversais no âmbito da pós-graduação da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Esta plataforma foi projetada e desenvolvida para capturar, compor, codificar, gravar e 
transmitir conteúdo de vídeo e áudio de forma simplificada e com a máxima eficiência 
operando com otimização de rotas e balanço de carga. A captura, digitalização e mistura de 
vídeo / áudio ocorre em tempo real e com alto desempenho, permitindo configurar e operar 
diversas cenas independentes para as transmissões e gravações. Permite alternar entre 
diferentes perfis com facilidade, e dispões de múltiplos temas para melhor adequar ao 
evento. O núcleo de codificação e transmissão é baseado na plataforma do Open Broadcaster 
Software (OBS) que está integrado nas plataformas NGINX, SIGA-UFPR e SIGA-
MOODLE que além da geração e streaming de vídeo-áudio permite agregar as facilidades 
para ensino não presencial com total apoio aos alunos remotos, tais como: matrículas, chat 
para comunicação com tutores e o professor durante as aulas, repositório de material 
didático, tarefas online em tempo real, enquetes e quizzes, controle de frequência remota, 
envio de trabalhos e arquivos, desenvolvimento remoto de trabalhos em grupo, acesso a 
aulas gravadas e demais atividades formativas definidas pelos professores. 

As funcionalidades integradas da plataforma com MOODLE e vídeo permitem avançar no 
desenvolvimento de novos objetos de aprendizagem, ampliando e fortalecendo o vínculo do 
aluno remoto com a disciplina e facilitando a interação com tutoria e professor. Por seguir 
padrões internacionais de integração e interoperabilidade, pode ser integrada a outras 
plataformas tanto de gestão acadêmica como de ensino e pesquisa, através do 
desenvolvimento de novas APIs (Application Program Interface) e de componentes de 
softwares para funções específicas (plugins). Pode ser aplicada em atividades de ensino a 
distância e presencial com alto poder de alcance através da internet. 

Resultados e Avaliação 

Realização no segundo semestre de 2017 da disciplina transversal acadêmica em inglês com 
um total de 400 alunos matriculados, sendo 200 na modalidade presencial e 200 na 
modalidade a distância. Para 2018 estão previstas três novas disciplinas a serem ofertadas. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Otimizar e multiplicar os recursos para o ensino e ampliar a oferta de disciplinas transversais 
no âmbito da pós-graduação 

Nome do Programa 

Sistema de Controle Orçamentário e Financeiro da PRPPG 

Responsáveis pela Execução 

Gerson Miguel Yasbeck 

Jose Henrique Ferreira Pinto 

Público Alvo 

Reitoria, PRPPG, Proplan, programas de pós-graduação stricto sensu 

Objetivo Geral 

Criar mecanismos de controle da execução orçamentária e financeira no âmbito da PRPPG. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Execução do controle orçamentário e financeiro de todos os recursos do orçamento da 
PRPPG com fontes do Tesouro, Agências de Fomento, UFPR. Registro de todas as entradas 
orçamentárias, convênios, unidades gestoras, licitações, programas de trabalho, contas 
orçamentárias, empenhos, destinados à ordenação de despesa e registro e pagamento de 
empenhos pelo DCF/PROPLAN. 
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Resultados e Avaliação 

O sistema realizou o controle da execução dos recursos da PRPPG no âmbito da pós-
graduação para o exercício de 2017. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Estabelecer mecanismos efetivos de controle da execução de recursos financeiros no âmbito 
da pós-graduação. 

Nome do Programa 

Sistema de Iniciação Científica (SIGA-IC) 

Responsáveis pela Execução 

Jose Henrique Ferreira Pinto 

Larissa Liz Odreski Ramina 

Marcelo Leite 

Público Alvo 

Todos os docentes da UFPR e discentes da graduação candidatos a bolsa de iniciação 
científica. 

Objetivo Geral 

Disponibilizar sistema eletrônico para submissão, análise e controle de execução de oferta de 
bolsas de iniciação científica para projetos de pesquisa de docentes da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Publicação de edital anual com oferta de 800 bolsas de iniciação científica com fontes de 
recursos do CNPq, FA, UFPR/TN. 
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Resultados e Avaliação 

Em 2017 o sistema avaliou mais de 1300 projetos em todas as áreas do conhecimento, 
envolvendo 750 pesquisadores e 1235 alunos bolsistas. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Apoio às atividades de pesquisa através de bolsas concedidas a projetos aprovados. 

II.4.4 Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação Lato Sensu 

Nome do Programa 

Comissão de Residência Médica 

Responsável pela Execução 

Marcos Christiano Lange 

Público Alvo 

Programas de residência médica (PRM) do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR (50 
programas), 369 residentes médicos regularmente matriculados. 

Objetivo Geral 

Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os programas de residência médica da 
instituição. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Supervisão e avaliação dos programas quanto ao cumprimento das exigências e requisitos 
mínimos dos PRM de acordo com as exigências da Comissão Nacional de Residência 
Médica/MEC e com a legislação vigente. 

Coordenação e supervisão do processo seletivo dos programas de residência médica de 
acordo com as normas da CNRM/MEC e em parceria com o Núcleo de Concurso da UFPR. 

Gestão das informações acadêmicas e administrativas dos residentes, fornecidas pelos 
diferentes programas. 

Inserção dos PRM no Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação (SIGA-PRPPG) 
através da parceria e intermediação do Setor de Gestão de Ensino da Gerência e Ensino e 
Pesquisa – CHC-UFPR com a equipe do SIGA na PRPPG. 

Interlocução com instituições externas visando ampliar as possibilidades de ampliação do 
conhecimento do residente em sua área de formação; Aprimoramento das habilidades do 
residente em sua área de formação. 

Garantia de uma preceptoria qualificada para orientação do estágio, assim como avaliação 
individual do residente durante o estágio atestando se o mesmo obteve desempenho 
adequado no período. Que ao término do período de estágio, o residente tenha aprofundado 
seus conhecimentos em relação a atenção à saúde em sua área profissional/especialidade, 
bem como agregado conhecimento das interfaces dos atendimentos junto ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), beneficiando com isso a comunidade. 
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Resultados e Avaliação 

Ampliação do conhecimento e aprimoramento de habilidades do residente em sua área de 
formação; garantia do atendimento aos requisitos necessários a formação do residente em 
seu programa específico, determinado pela Resolução 02 de 200612 da Comissão Nacional 
de Residência Médica. 

 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Os programas de residência médica estão incluídos entre as atividades teórico-práticas da 
pós-graduação. Permitindo que médicos possam desenvolver habilidades em diferentes 
especialidades e áreas de atuação. Ao término do programa foram desenvolvidas junto à 
comunidade ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Os 
programas de residência do CHC contribuem para a excelência da formação de especialistas 
em 50 diferentes programas de residência médica, lançando para a sociedade médicos 
especialistas da mais elevada formação técnico-científica, sendo referência no Brasil e na 
América Latina em diversas áreas do conhecimento. Além disso, a produção científica e 
acadêmica dos programas em integração com os departamentos de ensino e eventualmente 
com programas de pós-graduação stricto sensu, garante a indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e assistência (extensão). 

Nome do Programa 

Gestão de Cursos Lato Sensu. 

Responsável pela Execução 

José Eduardo Pécora Junior 

Público Alvo 

Coordenadores, técnicos administrativos e alunos de cursos de pós-graduação lato sensu. 

 

                                                 
12 Res. CNRM 02/2006: Dispõe sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência Médica, e dá outras 
providências. 
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/247-programas-e-acoes-1921564125/residencia-medica-
2137156164/13079-resolucao-residencia-medica 
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Objetivo Geral 

Proporcionar apoio administrativo aos coordenadores e secretários dos cursos lato sensu em 
diversas áreas do conhecimento e fazer com que os cursos atendam às normativas da 
resolução vigente. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Análise de processos para abertura de cursos novos, turmas novas de cursos em andamento e 
relatórios finais; emissão do parecer de aprovação quando os processos correspondem na 
íntegra às exigências da legislação vigente; certificação dos concluintes e gestão acadêmica 
por meio do programa SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-Graduação); atender as 
demandas de correção de dados em certificados e no sistema SIGA, vindo dos 
coordenadores. 

Resultados e Avaliação 

Aprovação de novos cursos de especialização e de novos cursos de aperfeiçoamento. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Expansão da pós-graduação lato sensu (especialização e aperfeiçoamento), integração da 
pós-graduação com a educação básica. 

Nome do Programa 

Sistema de Gestão Acadêmica do Lato Sensu. 

Responsável pela Execução 

José Eduardo Pécora Junior. 

Público Alvo 

Coordenadores, secretários e alunos de cursos lato sensu. 

Objetivo Geral 

Gerenciamento acadêmico que satisfaça as necessidades desta coordenação e do público 
alvo. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Gerenciamento e controle de processos seletivos, matrículas, produção científica e emissão 
de certificados e diplomas assim como apoio aos diferentes cursos lato sensu. 

Resultados e Avaliação 

Programa SIGA implantado em 2014: desenvolvimento e implantação de um sistema de 
gestão acadêmica para a pós-graduação na UFPR com indicadores de gestão, planejamento, 
pesquisa e ensino. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este sistema representa um indicador efetivo da produção e controle das atividades 
acadêmicas, pesquisa e inovação assim como gestão de recursos financeiros da PPG na 
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UFPR norteando assim o PDI por meio de identificação de resultados das ações 
estabelecidas e identificação de novas demandas. 

Nome do Programa 

Emissão de Certificados 

Responsável pela Execução 

José Eduardo Pécora Junior 

Público Alvo 

Coordenadores, secretários e alunos de cursos lato sensu. 

Objetivo Geral 

Emitir certificados. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Compor o processo de expedição, efetivar o registro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação/ PRPPG, coletando assinatura do reitor e pró-reitor, entrega ao coordenador do 
curso, emissão de segunda via; verificação de dados. 

Resultados e Avaliação 

Em 2017 foram emitidos 1549 certificados de cursos lato sensu. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribui com a transparência da Instituição e promove a consolidação e fomenta 
indicadores dos cursos de pós-graduação na UFPR e desta universidade entre as instituições 
brasileiras. 

II.4.5 Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Nome do Programa 

Programa Nacional Pós Doutorado - com base na Portaria CAPES nº 86/201313 - através do 
sistema SAC/CAPES - Ofertado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Responsável pela Execução 

André Luiz Felix Rodacki 

Público Alvo 

Alunos de Pós-Doutorado. 

Objetivo Geral 

Concessão de bolsa de estudo para alunos de pós-doutorados regularmente vinculados a 
programas de pós-graduação stricto sensu. 

                                                 
13 Portaria CAPES 86/13: Aprova o Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

O PNPD/CAPES, Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, é um programa de 
concessão institucional que financia estágios pós-doutorais em programas de pós-graduação 
acadêmicos recomendados pela CAPES. O programa objetiva (i) promover a realização de 
estudos de alto nível; (ii) reforçar os grupos de pesquisa nacionais; (iii) renovar os quadros 
dos PPGs nas instituições de ensino superior e de pesquisa, e (iv) promover a inserção de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração 
com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos PPGs no país. O número de cotas de bolsas 
oferecido varia de acordo com critérios definidos pela CAPES, que podem levar em conta o 
desempenho do PPG na avaliação quadrienal, as áreas de apoio estratégico, a região em que 
se situa a IES, entre outros. Os PPGs contemplados são responsáveis pela seleção e 
acompanhamento dos bolsistas, assim como pela definição de seus objetivos e atividades. 

Resultados e Avaliação 

O indicativo dos resultados desse programa é exclusivamente numérico, em que os aumentos 
do número de bolsistas refletem a capacidade dos programas em captarem e recrutarem 
recursos humanos de alto nível. Além disso, resta o condicionante de bolsas de estudo que 
não é de controle da UFPR, mas da CAPES. Portanto, o incremento do número de pós-
doutorandos está para além da excelência dos programas e depende dos recursos de fomento 
externos. 

 
Tabela com o número de pós-doutorandos em 2017. (fonte: responsável pelo programa) 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa é relevante para consolidar as atividades de pesquisa, ainda que as propostas de 
PNPD precisem buscar bolsistas internacionais de forma a melhorar a inserção e as parcerias 
internacionais da UFPR.  

Em 2017 ingressaram 128 pós-doutorandos na UFPR, o que é um bom número a considerar 
que esses números representam um aumento de 63% no volume de pós-doutores na IES em 
relação ao número de alunos que estava em curso em 2016. Por outro lado, o volume de 
desistentes é baixo de 1,2%. 
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Nome do Programa 

Programa Professor Sênior UFPR - Resolução CEPE n° 16/201714 - cadastrados pelo SIAFI 
- Ofertado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Responsável pela Execução 

André Luiz Felix Rodacki 

Público Alvo 

Docentes aposentados pela UFPR 

Objetivo Geral 

Concessão de bolsa para docentes que atuaram na UFPR e estão aposentados, mas mantém 
atividades acadêmicas de pesquisa junto aos programas de pós-graduação stricto sensu. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017 o programa sênior passou por forte reformulação que implicou na reestruturação da 
legislação. Essa reformulação passou pela valorização dos docentes aposentados que 
passaram a ter uma bolsa equivalente a bolsa do CNPq, incluindo taxas de bancada. Por 
outro lado, as bolsas seniores serão futuramente reduzidas em sua quantidade a fim de 
acomodar as possibilidades de orçamento. 

Resultados e Avaliação 

Os resultados obtidos em 2017 derivam dos esforços realizados em 2016, em que muitas 
bolsas foram pagas a pesquisadores sem uma forte produção intelectual, ainda que muitos 
tenham prestado alguma contribuição para os programas de pós-graduação em que estiveram 
envolvidos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Em 2017, a contribuição do programa sênior foi muito similar aquela de 2016. Por outro 
lado, o número de bolsas sanduíche disponibilizadas para a realização de estágios doutorais 
no exterior teve redução de aproximadamente 11% em relação a 2016. Tais iniciativas 
precisam ser sustentadas a fim de permitir melhor internacionalização institucional. 

Nome do Programa 

Demanda Social - CAPES - com base na Portaria CAPES nº 76/201015 - cadastrados no 
SAC/CAPES - Ofertado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Responsável pela Execução 

André Luiz Felix Rodacki 

 

                                                 
14 Res. CEPE n° 16/17: Estabelece normas para o Programa Professor Sênior da UFPR.  
(http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2017/10/7--resoluo-16-17-cepe-professor-snior.pdf) 
15 Portaria CAPES 76/10: Regulamento do Programa de Demanda Social constante do Anexo a esta Portaria.  
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf) 
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Público Alvo 

Alunos de pós-graduação (mestrado ou doutorado) 

Objetivo Geral 

Concessão de bolsas de estudo para alunos regularmente matriculados em programas de pós-
graduação nível mestrado ou doutorado. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As bolsas são distribuídas a partir de critérios de seleção estabelecidos de acordo critérios 
próprios, de forma a contemplar, as características de cada área do conhecimento a que esses 
cursos estão vinculados. Em 2017 a UFPR passou a adotar uma rígida política de que 
nenhuma bolsa de mestrado e/ou doutorado seja distribuída sem que exista um processo 
seletivo que respalde o aporte do benefício. 

Resultados e Avaliação 

As bolsas têm auxiliado um número importante de estudantes a cursar os programas de pós-
graduação de forma que os mesmos possam manter dedicação exclusiva as atividades de 
pesquisa. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Aumentos de bolsas tem sido uma preocupação constante da comunidade acadêmica, porém, 
o contingenciamento nos recursos da união não tem permitido expandir a oferta que tem sido 
estável em relação a 2016. Ainda que tenham existido cortes importantes, o volume de 
bolsas se manteve relativamente estável e experimentou um aumento aproximado de 7,3% 
(181 bolsas) em relação ao montante disponibilizado em 2016. 

Bolsas de Estudo no País e no Exterior nos cursos de Pós-Graduação - 2012-2017 

Ano DS(1) PICDT(2) CNPq Total 

2012 2363 0 312 2675 

2013 2249 1 309 2559 

2014 1949 0 288 2237 

2015 2130 0 295 2425 

2016 2123 0 332 2455 

2017 2590 0 46 2636 

(1) Bolsa CAPES Demanda Social 
(2) Programa Institucional de Capacitação de Docentes e Técnicos 

Nome do Programa 

Programa de Pós-Graduação em História da UFPR (PPGHIS-UFPR). 

Responsáveis pela Execução 

Marcella Lopes Guimarães 

Maria Cristina Parzwski 

Renan Frighetto 
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Público Alvo 

Alunos do PPGHIS-UFPR. 

Objetivo Geral 

Atuar com padrões de qualidade na produção do conhecimento histórico comprometendo-se 
com uma qualificação de alto nível no ensino e na pesquisa histórica visando à formação de 
professores e pesquisadores. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Formação de quadros (mestrado, doutorado e pós-doutorado). 

Fomento à pesquisa. 

Idealização de eventos, convênios e parcerias. 

Promoção de interlocuções/intercâmbios nacionais e estrangeiros. 

Planejamento. 

Resultados e Avaliação 

Tendo conquistada a manutenção da nota 5 pela CAPES, reafirmamos nossa posição de 
referência nacional, projetando, entretanto, ações que deem estabilidade ao investimento que 
já temos feito para alcançarmos a referência internacional, quanto novas ações que sustentem 
e engrandeçam esses investimentos. Assim, encontramo-nos renovados para o binômio 
formação e pesquisa. Investindo em nossos alunos e na continuada formação de nossos 
pesquisadores docentes, com bolsas de doutorado sanduíche e estágios de pós-doutoramento, 
respectivamente, mas também em convênios efetivos, cotutela e investimento na 
interlocução científica com grupos brasileiros e estrangeiros. Hoje, temos cotutela, 
aprovação em editais nacionais, convênios; ano passado (2017), cinco de nossos alunos 
realizaram doutorado sanduíche e atualmente temos 6 doutores realizando estágio de pós-
doutorado no PPGHIS. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Temos formado quadros de excelência, desenvolvido mecanismos de acompanhamento de 
egressos, fomentado a pesquisa; tem trabalhado com afinco para promover a sua 
internacionalização (tendo já auferido resultados) e tem procurado dar visibilidade a suas 
iniciativas. 
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II.5 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC 

 

II.5.1 Coordenadoria de Cultura - COC 

Nome do Programa 

Apresentações Culturais dos Grupos Artísticos da UFPR - 2017 

Responsável pela Execução 

Claudia Madruga Cunha 

Público Alvo 

Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa 
(sociedade em geral). 

Objetivo Geral 

Garantir a circulação da pesquisa de repertório realizada pelos grupos artísticos da UFPR por 
meio de, pelo menos, duas temporadas oficiais durante o ano. Viabilizar o atendimento a 
convites da comunidade interna e externa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os Grupos Artísticos da UFPR através dos servidores técnicos administrativos que o 
compõem, desenvolvem prática de formação e de aperfeiçoamento dos seus integrantes e dos 
seus participantes temporários (número dos membros não fixos), aqueles que foram 
selecionados por meio de audições no início do ano.  

 Ensino – na área do ensino oferecem oficinas, palestras, visitas técnicas a outros 
grupos artísticos da cidade (profissionais e/ou acadêmicos), nos campos de dança 
moderna, música orquestral e de câmara, teatro, música coral e música popular. 
Entende-se que o processo ensino e aprendizagem que promoveram se deu por meio 
da prática cotidiana dos ensaios, das apresentações, da aquisição de habilidades e de 
conhecimentos que permitam desenvolver certa execução ou performance de 
determinado repertório e de outras atividades que se referiram ao tema da pesquisa 
do grupo no decorrer do ano.  

 Pesquisa – na área da pesquisa construíram processos de investigação no âmbito da 
especificidade artística dos grupos, o que pode ser categorizado como pesquisa de 
repertório, seja essa última musical ou performática. Cada dirigente de grupo, junto 
com sua equipe, determina os temas para o desenvolvimento da pesquisa que será 
realizada durante o ano. Os procedimentos de pesquisa são circunscritos à área de 
interesse artístico e têm como objetivo a qualificação da performance das formações 
musicais, teatrais ou cênicas. No ano de 2017 os temas pesquisados na área da 
musica erudita abrangeram: o coro, a música de câmara e a operística brasileira, 
europeia e as músicas tradicionais africanas e a orquestra filarmônica os 500 anos da 
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reforma protestante e sua representação através da música. Na área da arte 
contemporânea o Grupo MPB tratou dos 50 anos do Tropicalismo; já o grupo de 
dança moderna, das opressões ligadas ao gênero feminino; por fim, o grupo de teatro 
aventou questões ligadas ao cenário social e político brasileiro. 

 Extensão – as atividades artísticas acompanhadas algumas vezes de palestras, os 
cursos de formação oferecidos se compõem de aulas práticas com especialistas se 
abrem as questões da diversidade cultural e dialogam com interesses da comunidade 
universitária e da sociedade em geral.  

 Gestão – a organização e a execução de tarefas e de atividades artísticas, dentro de 
um cronograma pré-proposto pelos próprios dirigentes dos grupos, levou em 
consideração as possibilidades e a viabilidade prática desses projetos; esse processo 
foi norteado pelas políticas públicas da cultura sob as quais se orienta a coordenação 
de cultura.  

Resultados e Avaliação 

As temporadas regulares aconteceram no Teatro da Reitoria e Teuni onde as apresentações 
das pesquisas de repertório foram divulgadas à comunidade acadêmica e sociedade em geral. 
Somado a isso, os grupos artísticos apresentarem-se em diversos recintos dentro da UFPR, 
além de participarem de mostras artísticas em diferentes espaços culturais de Curitiba. Entre 
outras atividades que caracterizam o trabalho dos grupos, foi a participação na programação 
do Festival de Inverno da UFPR. O Grupo de MPB promoveu um ciclo de oficinas com 
temas variados, a Companhia de Teatro PalavrAção realizou cursos de arte dramática, 
performances de rua e ciclos de debates e a Téssera Companhia de Dança, fez cursos de 
composição coreográfica, encontros de integrantes da companhia com artistas de fora, 
oficinas de aprimoramento em dança moderna e mostras internas resultantes desses 
trabalhos.   

A coordenação de cultura, por meio de sua pró-reitoria, mediou junto à Central de 
Transporte ligada a Pró-Reitoria de Administração/PRA, a execução de uma agenda de 
deslocamentos dos grupos, instrumentos e demais materiais de apoio para as performances 
para atingir as propostas desenvolvidas nos planejamentos dos gestores artísticos; também 
facilitou junto a Superintendência de Comunicação SUCOM-UFPR, a divulgação e 
comunicação nos meios impressos, audiovisuais e eletrônicos, correios eletrônicos e material 
de divulgação (cartazes, folders, banners, outros desenvolvidos pela Unigraf-PROEC e 
produzidos na Imprensa Universitária − UFPR) e por meio de página nas redes sociais 
“www.facebook.com/UFPRArteECultura”, das atividades realizadas dos grupos. Essas 
práticas de gestão da comunicação favorecem uma avaliação interna e externa das atividades 
dos grupos; doutra parte, o processo avaliativo ocorreu por meio de relatórios dos bolsistas e 
da apreciação dos dirigentes com relação aos processos e condições para a realização dos 
trabalhos e das atividades previstas em calendário. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

As metas dispostas nos objetivos estratégicos encontraram dificuldades para serem 
alcançadas, devido ao contingenciamento de verbas públicas destinadas a educação e a 
cultura.   
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Mesmo enfrentando a insuficiência de recursos para a manutenção das atividades de 
pesquisa, produção e execução de espetáculos os grupos artísticos cumpriram seu papel 
social junto à comunidade interna e externa da UFPR promovendo a fruição cultural a 
artística. 

Nome do Programa 

Festival de Inverno da UFPR – 2017 

 

Responsáveis pela Execução 

Eliana Mendes 

Leandro Franklin Gorsdorf  

Patrícia Guilhem De Salles 

Romilda Silva 

Rosana Soldi 

Público Alvo 

Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa 
(sociedade em geral) 

Objetivo Geral 

Criar um espaço de aprendizagem, prática, reflexão e produção artístico-cultural com foco 
no respeito à diversidade cultural e no desenvolvimento da cidadania através da interlocução 
entre a comunidade acadêmica interna da UFPR e as populações do litoral de Paraná numa 
perspectiva plural, dialógica e participativa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O 27º Festival de Inverno da UFPR reuniu em Antonina, professores, técnicos 
administrativos, colaboradores externos e estudantes de graduação envolvidos em produção 
de produtos culturais e projetos de pesquisa e extensão.  

Quanto ao ensino costuma desenvolver a integração acadêmica e, neste festival, esse 
processo permitiu que fosse dado aprendizagem desde a pré-produção, até o encerramento 
do evento.  Nas atividades de pré-produção e produção, o evento contou com a participação 
dos(as) alunos(as) bolsistas do Curso de Tecnologia em Produção Cênica da UFPR.  Além 
da participação dos alunos(as) desse curso, outros agregaram aos eventos, em momentos 
distintos, seja na participação das atividades oferecidas (oficinas, espetáculos e atividades 
paralelas), seja na proposição de atividades juntamente com professores(as) e técnicos 
administrativos da UFPR. Tendo desenvolvido e proposto à proposição de atividades 
diversas que incluem espetáculos de dança, teatro, música, circo, atividades de lazer e 
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entretenimento. Somado a isso, atividades de formação e oficinas possibilitaram o 
aperfeiçoamento ou o contato com técnicas, processos e temas diversos das áreas de 
expressão. Na construção de sua proposta anual o festival tomou por base um projeto 
gerador que é discutido com os grupos e coletivos de produção artística, a sociedade civil 
organizada, a universidade e as escolas. Com essa plataforma, o festival como evento 
cultural pensado como uma estratégia para promoção da participação cidadã. 

As atividades de pesquisa realizadas no festival se caracterizaram como um processo social e 
de criação de conhecimento, onde as habilidades individuais dos(as) alunos(as) 
transformam-se em aprendizados coletivos. Essas habilidades são desenvolvidas e mediadas 
por docentes e técnicos administrativos, entendendo que se trata de um processo contínuo 
que tem como propósito estimular a autonomia e a autocrítica dos estudantes participantes 
desse evento. Atentar para formas diferenciadas de socializar o conhecimento artístico em 
ambientes diferentes do acadêmico formal, num processo de integração com os mais 
variados segmentos da sociedade, bem como a descoberta e o aprofundamento da dimensão 
estética, servindo como elo entre as mais variadas áreas artísticas, questões ambientais na 
realização de eventos como o festival de inverno, significa explicitar as consequências não 
só ambientais, mas também aquelas socioculturais decorrentes da reunião de um número 
considerável de pessoas por um período de tempo curto, nas cidades sede do evento. Durante 
seis dias, a cidade de Antonina teve sua população ampliada em função do festival, a 
infraestrutura para tal acréscimo populacional foi oferecida pelos diferentes setores 
governamentais e pela iniciativa privada.  

A extensão acadêmica tomou por base um projeto gerador que é discutido com os grupos e 
coletivos de produção artística, a sociedade civil organizada, a universidade e as escolas. 
Com essa plataforma, o festival é pensado como uma estratégia para promoção da 
participação cidadã. 

Ofertou oficinas de educação e arte; artesanato e educação especial; além das oficinas 
específicas de música para os alunos da Banda Filarmônica Antoninense, são destinadas à 
comunidade local, e não houve nenhum custo para o participante, nem de inscrição, nem de 
materiais, além dos 40 espetáculos previstos, todos com entrada franca. Em relação ao uso 
de material reciclado, alguns professores utilizaram esses materiais em suas oficinas, 
ensinando a prática de reutilização, promovendo a consciência ambiental.  

Para a gestão as atividades do festival foram discutidas coletivamente com os gestores da 
UFPR e do município de Antonina, e teve como resultado a ampliação da abrangência 
geográfica do evento. Com o propósito de estimular o fomento turístico e gastronômico, a 
difusão da diversidade cultural, e da produção de bens culturais as cidades de Matinhos e 
Paranaguá também receberam ações do evento. Em relação à acessibilidade, conforme 
entendimento do artigo 27, do decreto No. 5761/0616, informamos que nos espetáculos 
realizados no Teatro Municipal e Igreja São Benedito (espaços com entrada controlada por 
medida de segurança) houve rampas de acesso e foi priorizada a entrada para pessoas idosas 
e portadores de deficiência. O palco principal ficou na rua de maior circulação da cidade, 

                                                 
16  Decreto 5761/06: Regulamenta a Lei 8313/91, estabelece sistemática de execução do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras providências. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5761.htm 
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que foi isolada, para evitar circulação de automóveis durante os espetáculos e com livre 
acesso a todos aos participantes. Quanto ao acesso à cultura para pessoas com deficiência, 
desde a primeira edição do projeto vem se desenvolvendo um trabalho junto às APAE's da 
região, em que são oferecidas oficinas específicas para professores e alunos. Todas as 
oficinas infantis são gratuitas. 

Resultados e Avaliação 

Esse evento tem servido como espaço de discussão para a construção de políticas públicas de 
desenvolvimento da cultura de democratização de saberes científicos e artísticos, com o 
propósito de valorizar tais saberes e gerar debate sobre a diversidade cultural, fortalecendo 
assim os processos de participação cidadã nas políticas públicas. O Festival de Inverno da 
UFPR se mantém como espaço de políticas públicas do país; tomando como prioridade a 
cidadania, o respeito às diferenças, o direito pleno ao livre acesso à educação como base para 
a construção de uma cidadania justa e solidária. Isso pelo fato de sua perenidade em 27 
edições ininterruptas, como conceito de estímulo e apoio ao fazer interagir ações turísticas, 
gastronomia, e sustentabilidade cultural com a sociedade paranaense. Esse evento cultural 
visa o estímulo e a garantia à socialização, o encontro multicultural, geracional e de gênero, 
na medida em que esses processos de compartilhamento de espaços, temas e práticas 
permitam a democratização sociocultural e educacional e a valorização dos direitos 
humanos. Diferentemente de outros festivais, o Festival de Inverno da UFPR tem como  
característica fundamental a diversidade cultural, as quais, lado a lado,  ao mesmo tempo em 
que compõem  um mosaico da produção contemporânea que se integram na formação de um 
panorama artístico-cultural e faz o resgate e a valorização do patrimônio cultural e do 
universo histórico local, assim como  com o artesanato e o turismo da cidade de Antonina; 
estimulando a expressão múltipla da arte num contexto de interdisciplinaridade. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa tem se preocupado com o resgate do fazer artístico e do universo histórico local, 
de acordo com os planos e metes possui formas diferenciadas de socializar o conhecimento 
artístico em ambientes diferentes do acadêmico formal, num processo de integração com os 
mais variados segmentos da sociedade, bem como a descoberta e o aprofundamento da 
dimensão estética, servindo como elo entre as mais variadas áreas artísticas. 

Nome do Programa 

TOM Caderno de Ensaios 
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Responsáveis pela Execução 

Patrícia Guilhem de Salles 

Ronaldo de Oliveira Corrêa 

Público Alvo 

Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa 
(sociedade em geral). 

Objetivo Geral 

Aprofundar a reflexão sobre temas de arte e cultura; estabelecer e consolidar o diálogo entre 
as ações realizadas na UFPR e as desenvolvidas por coletivos culturais, grupos artísticos e 
ou instituições culturais executoras de políticas públicas para a cultura em âmbito local, 
estadual e nacional. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto estabelece uma rede de estudantes, docentes e técnicos e técnicas que realizam as 
atividades a partir de um princípio colaborativo e de estímulo à autonomia dos participantes. 
Realizou-se no ano de 2017, no primeiro semestre, a participação voluntária de estudantes e 
docentes, articulando as práticas em sala de aula com as vivências promovidas pelas reuniões 
de discussão sobre o tema de cada caderno. 

Ensino − o TOM, como laboratório de linguagem e comunicação, é uma ação de difusão 
para a cultura desenvolvida pela equipe da Coordenadoria de Cultura da PROEC-UFPR, 
com o propósito de promover e fazer circular a crítica e a reflexão a respeito das produções 
artísticas e culturais com foco no respeito à diversidade cultural e cidadania;  

Pesquisa − tem por base a prática documental e de levantamento em arquivos. Como 
produtos o laboratório desenvolve e mantém uma página em rede social e publica, em 
plataforma digital, um caderno de ensaios. Para o ano de 2017 foi definido os temas LGBT e 
afro-brasileiro para serem desenvolvidos nas edições. Entende-se, ainda, que a relação entre 
ensino, pesquisa e extensão é privilegiada nas práticas realizadas no laboratório ao 
privilegiar os saberes e promover a autonomia dos/das estudantes em relação às atividades 
pretendidas em plano de trabalho;  

Extensão – como esse trabalho é desenvolvido a partir da parceria entre a instância 
administrativa e a instância de formação acadêmica, pode-se entender que há uma 
articulação entre ambas que se faz inovadora. Ademais, de envolver essas instâncias 
(administrativa e acadêmica) o projeto estabelece um profícuo diálogo com a comunidade 
externa à universidade. Entende-se que essas atividades foram desenvolvidas a partir dos 
princípios que orientam as atividades de extensão. Ao estabelecer a equipe de trabalho no 
laboratório privilegiou-se a interdisciplinaridade dos estudantes e orientadores, entendendo 
que essa diversidade de formações ajuda na problematização dos temas tratados e nas formas 
de abordá-los;  

Gestão – em função da adesão à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o 
projeto é realizado a partir do trabalho em equipe multidisciplinar – composta pelas 
disciplinas do design, comunicação, produção cênica –, em interação com os convidados e as 
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convidadas para realizar a curadoria do número. No que se refere à gestão do programa, ela é 
desenvolvida internamente à Coordenadoria de Cultura e em caráter de experimentação das 
ferramentas de acompanhamento e gerenciamento das atividades do programa. 

Resultados e Avaliação 

No ano de 2017 a Revista TOM desenvolveu uma série de atividades vinculadas aos dois 
produtos:  

 página em redes sociais: https://www.facebook.com/UFPRArteECultura; 

 histórico das edições anteriores do Caderno de Ensaios;  

 estratégias de divulgação para o lançamento do TOM, número 5;  

 estratégias de divulgação do Tom, número 6, em que várias notas sobre o tema do 
caderno e seus curadores;  

 divulgação do lançamento do TOM, número 6; 

 TOM, caderno de ensaios: https://issuu.com/tom_ufpr; 

 organização das reuniões com os curadores e equipe do laboratório para discutir os 
temas e encaminhamentos para a produção dos números do caderno para 2017; 

 desenvolvimento de dois canais para circulação de imagens/vídeos e som/música 
vinculados ao caderno de ensaios;  

 acompanhamento da construção dos números;  

 e articulação entre colaboradores (articulistas, artistas, colaboradores, entre outros) 
organização do lançamento dos números (agosto e dezembro). 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A Revista TOM se caracteriza como uma ação de comunicação que visa formas 
diferenciadas de socializar o conhecimento artístico em ambientes diferentes do acadêmico 
formal, num processo de integração com os mais variados segmentos da sociedade, bem 
como a descoberta e o aprofundamento da dimensão estética, servindo como elo entre as 
mais variadas áreas artísticas. 

Nome do Programa 

Museu de Arte da UFPR - MusA 

 

Responsáveis pela Execução 

Claudia Madruga Cunha 
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Deise Colucci  

Guadalupe Aparecida Boesing 

Lidiane do Nascimento Silva 

Ronaldo Santos Carlos 

Público Alvo 

Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa 
(sociedade em geral) 

Objetivo Geral 

Ser um museu-escola e museu-laboratório, um centro de pesquisa e referência em arte para 
estudantes e pesquisadores. 

Constituir um acervo de artes visuais do período moderno e contemporâneo focando a 
produção brasileira.  

Preservar, documentar e promover o estudo e a difusão do acervo e promover o intercâmbio 
cultural e de pesquisa com instituições afins. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O espaço cultural intitulado Museu de Arte da UFPR com o apoio do seu grupo gestor, 
curadores e técnicos administrativos as seguintes atividades: 

Ensino – as mostras organizadas no museu, assim como as atividades didáticas e 
pedagógicas que acompanham essas exposições de arte na UFPR, tem se realizado pela 
intervenção dos professores, técnicos administrativos e estudantes, outras ações foram 
realizadas através do projeto de extensão universitária “Educação em Museus: Núcleo de 
Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR (NEMU)”. Ambos promovem atividades de 
organização e execução de exposições e nas atividades relacionadas ao acervo que decorrem 
em práticas de ensino, mediada pela ação em campo, tem como propósito estimular a 
autonomia e a autocrítica dos estudantes que participam do programa. 

Pesquisa – tem por base a prática documental e de levantamento em arquivos e na reserva 
técnica do museu.  As leituras e discussões preparam os estudantes/bolsistas para a reflexão 
sobre os temas da arte, da cultura e da educação, em especial das exposições e do projeto de 
extensão. As pesquisas que realizadas tomaram por tema obras, exposições e catálogos de 
museus, na perspectiva de construir ações no projeto de extensão universitária, intitulado 
“Educação em Museus: Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR (NEMU)”. 
Também utilizou documentos que foram acessados em língua local, derivados de outras 
instituições museológicas estrangeiras. 

Extensão – o MusA realizou diversas atividades, como mesas-redondas, palestras, 
mediações, oficinas, etc. – vinculada, ou não, ao projeto de extensão universitária “Educação 
em Museus: Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR (NEMU)”.  

Gestão – a gestão das atividades do Museu de Arte da UFPR tem sido realizada pelo 
coordenador(a) de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e pelo Conselho 
Deliberativo, considerando-se o planejamento e a viabilidade das propostas de atividades. 
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Resultados e Avaliação 

No ano de 2017 foram realizadas: 

 Seis exposições, sendo 05 temporárias e a primeira exposição de longa duração do 
acervo do museu, com a publicação de 01 catálogo; 01 palestra, 02 encontros e 01 
workshop – vinculados ao projeto de extensão universitária “Educação em Museus: 
Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR (NEMU)”;  

 Uma roda de conversa e um debate – eventos isolados registrados no SIGEU; 

 Participação na programação da XV Semana Nacional de Museus do Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM) − órgão vinculado ao Ministério da Cultura (MinC), 
com a realização de 03 performances artísticas, 01 oficina, 01 curso  e  01 encontro; 

 Participação na programação da 11ª Primavera dos Museus do Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM) – órgão vinculado ao MinC, com 01 encontro, 01 contação de 
histórias e 01 visita guiada às exposições do MusA; o público total do ano de 2017 
foi de 2570, o público diminuiu consideravelmente (mais de 50%) em relação ao ano 
anterior em virtude de período fechado (devido corte das bolsistas seniores e de 
funcionário terceirizado), da redução do horário de abertura do museu de 44 para 30 
horas semanais e do fechamento da portaria da Rua XV de Novembro (Curitiba) do 
prédio histórico (principal acesso ao museu); 

 Iniciaram-se as atividades do projeto de extensão universitária “Educação em 
Museus: Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR (NEMU)”, o que 
possibilitou a participação de 06 bolsistas e 02 voluntários vinculados às ações do 
projeto. O projeto também contou com a colaboração da Téssera Companhia de 
Dança da UFPR; 

 Foi realizada uma reconfiguração dos espaços expositivos do museu, sendo que uma 
das salas permaneceu para exposições temporárias e a outra está sendo utilizada para 
a exposição de longa duração; 

 O museu adquiriu mais uma sala, localizada no subsolo do prédio histórico da Praça 
Santos Andrade (Curitiba), porém, a mesma necessita de reformas para um total 
aproveitamento do espaço, que poderá ser utilizado pelo Núcleo de Ação Educativa 
do MusA; 

 Foram incorporadas ao acervo do museu, por meio de doações, noventa e quatro 
obras de arte de diversos artistas 

Uma das questões que impedem a melhoria das atividades no museu é a inexistência de 
recurso específico para a realização das atividades (exposições, pesquisas e ações 
educativas), recurso para a manutenção de equipamentos e da reserva técnica. Essa 
infraestrutura é necessária para consolidação do museu e uma exigência do IBRAM/MinC 
para a inclusão do Museu de Arte da UFPR como um arquivo público. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Política de valorização e divulgação das ações culturais que objetiva a transformação social 
através da mostra de apresentações e exposições, que oportunizam o diálogo entre a arte o 
corpo acadêmico, preparado para o processo permanente de educação e interação dialógica 
com a comunidade interna e externa. 

Nome do Programa 

Mutirão - Mais Cultura na UFPR 

 

Responsáveis pela Execução 

Aline Soares 

Amanda Nicole dos Santos Falcon 

Ana Josefina Ferrari 

Ary Fábio Giordani 

Beatriz Leite Ferreira Cabral 

Caroline Cruz Melnick 

Claudia Cunha Madruga 

Deise Cristina de Lima Picanço 

Francisco Rocco S. Rocha 

Gabriel Tonetti 

Giliane Sanfelice L. Batista 

Giovana Zaleski Ludige 

Glaucia dos Santos Abreu 

Gyuri Menghini Ballalai 

Júlio Cezar Marques da Silva 

Kim Alan Vasco 

Laura Perez Gil 

Leandro Franklin Gorsdorf 

Lucas Ribeiro All Sant’ana 
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Luiz Rogerio Oliveira da Silva 

Marcia Cristina Rosato 

Maria Tereza Ferreira Lima de Almeida 

Maria Virgínia Filomena Cremasco. 

Marília Hermes Flores 

Nadyne Nicole W. Matos 

Naila Maina L. Oliveira Faria 

Paula Cristina Stopa 

Priscilla Nadolny 

Rafael Munhoz Machado 

Rafael Pereira das Neves 

Raquel dos Santos Vieira 

Rayza de Oliveira do Carmo 

Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça 

Rogério Reis Palácio 

Romilda Aparecida da Silva 

Sandro Miguel Mendes 

Vitor Pavan 

Ytalo Augusto Rosa dos Santos 

Público Alvo 

Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa 
(sociedade em geral) e comunidades populares do litoral do Paraná. 

Objetivo Geral 

Implementar ações que reconheçam, desenvolvam, valorizem e divulguem a cidadania e a 
diversidade cultural do litoral do Paraná, articulando as comunidades locais, os poderes 
públicos municipais, estadual e federal e, as universidades públicas, a partir do princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O Projeto Mutirão – Mais Cultura na UFPR é desenvolvido por meio de programas, projetos 
e eventos de extensão, onde as ações culturais articulam com outras atividades de formação e 
intercâmbio de experiências. No ano de 2017, o projeto original sofreu uma reconfiguração 
em seu planejamento inicial em virtude da posse da nova gestão da Reitoria, e por 
consequência da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, como também pela transferência de 
recurso financeiro do Ministério da Cultura que se encontrava pendente. Para a formulação 
das ações propostas no Projeto Mutirão considerou-se os eixos: 
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1. Educação básica; 

4. Diversidade artístico-cultural; 

6. Economia criativa, empreendedorismo artístico e inovação cultural; 

7. Arte e cultura: formação, pesquisa, extensão e inovação; 

8. Memória, museus e patrimônio artístico-cultural. 

Tais eixos tiveram como propósito o estímulo de articulação entre sociedade civil, poder 
público e a universidade a fim de estabelecer as bases para um debate plural entre os 
diferentes atores que têm protagonismo na área de cultura, educação e direitos humanos.  

As atividades realizadas tiveram o protagonismo de professore(a)s, estudantes e técnico(a)s 
administrativo(a)s que constituem os quadros da UFPR junto às comunidades populares do 
litoral do Paraná e outros coletivos que atuam na circulação e difusão de conteúdos e bens 
culturais e de garantia ao direito à memória e ao patrimônio.  

Dentre as atividades viabilizadas pelo projeto, estão as reuniões, os encontros com 
comunidades populares do litoral paranaense e as oficinas formativas de professore(a)s e  
aluno(a)s da rede pública de ensino fundamental e médio que integram as comunidades 
caiçaras. Esse processo formativo além de instrumentalizar esses atores, coletivos e 
instituições para a ampla participação na elaboração e na execução de políticas públicas que 
reduzam a desigualdade preservando a diversidade cultural brasileira, espera-se que também 
ocorra a ampliação do acesso aos direitos fundamentais da pessoa humana com articulação 
às diferentes práticas culturais em experiências de aprendizado formais e informais. 

Resultados e Avaliação 

No Projeto Mutirão – Mais Cultura na UFPR espera-se o fortalecimento institucional, visto 
que suas ações articulam com instituições de gestão cultural e do patrimônio, ONGs e a 
sociedade civil organizada, poder público e comunidades populares. No ano de 2017, o 
projeto viabilizou o curso de formação em turismo comunitário denominado “Anfitriões da 
Baía de Guaratuba”, cujo objetivo é fortalecer as comunidades populares para a gestão 
familiar do turismo, da diversificação dos produtos turísticos e o fomento ao 
empreendedorismo local da região de Guaratuba-PR. Ações de resgate cultural do saber 
popular como a construção da canoa de um pau só, as técnicas de pesca artesanal, a produção 
de farinha de mandioca, o cultivo de ostras e manguezais, confecção de artesanato local e a 
VIII Festa do Fandango na cidade de Paranaguá-PR. As visitas entre comunidades populares 
ocorreram com o acompanhamento de professore(a)s e aluno(a)s da UFPR, cujo objetivo foi 
proporcionar o intercâmbio cultural entre as diferentes comunidades, oportunizando aos 
participantes a apresentação de outros modelos de organização da atividade turística, 
comunitária e de práticas de geração de renda. Para as ações de preservação cultural, 
professore(a)s e aluno(a)s realizaram visitas técnicas com a finalidade de mapear as práticas 
culturais da região. As visitas aconteceram nas comunidades indígenas das aldeias mbya-
guaraní das regiões de Sambaqui e Pontal do Paraná e Kuaray Haxa no município de 
Guaraqueçaba; no município de Antonina as comunidades visitadas foram do bloco Boi 
Barroso e as que estão localizadas em torno das capelinhas da região; e no município de 
Guaraqueçaba as visitas foram realizadas na comunidade quilombola de Batuva. No âmbito 
institucional o projeto viabilizou ações para a implantação do Plano Institucional de Cultura 
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(PIC), como reuniões de apresentação da proposta inicial do PIC, reuniões com alunos 
bolsistas para planejamento das atividades de mapeamento e diagnóstico cultural da UFPR; 
no se refere ao processo de implantação da creditação da extensão na UFPR foi realizado o I 
Encontro da Creditação da UFPR que teve como objetivo dialogar, apresentar o diagnóstico 
de evolução dos programas e projetos desenvolvidos por setor e curso, bem como o número 
de docentes envolvidos de acordo com o número de professores lotados nos setores/campus 
da UFPR entre os anos de 2010 e 2016, como também informar sobre o panorama da 
creditação da extensão em outras IFES aos representantes dos Comitês Assessores de 
Extensão (CAEX) e coordenadores de programas e projetos de extensão da UFPR. Nesse 
encontro estiveram presentes 86 pessoas de 33 cursos distintos dos campi de Curitiba, 
Jandaia do Sul, Palotina, Centro de Estudos do Mar (CEM), Toledo e Litoral que atuam 
diretamente nas ações extensionistas, e também representantes da Pró-Reitoria de Graduação 
e Educação Profissional (PROGRAD), Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) e 
estudantes representantes no CAEX. As divulgações e resultado das ações do projeto 
Mutirão estão disponíveis nos sítios eletrônicos: 
http://www.proec.ufpr.br/maiscultura/index.html, 
http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/projeto-promove-turismo-de-base-familiar-em-
guaratuba/  
https://gshow.globo.com/RPC/Plug/noticia/muito-alem-da-praia-confira-8-roteiros-
turisticos-para-fazer-na-baia-de-guaratuba.ghtml 
https://www.facebook.com/MutiraoMaisCulturaUFPR/. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação proposta oriunda de uma estratégia nacional do MEC/MINC tem garantido a 
comunidade acadêmica imersão e experiências culturais de referência para o estado do 
Paraná, em especial do litoral. Tem fortalecido as ações de preservação e difusão dos saberes 
populares das comunidades locais do litoral, mas também, criar um campo de intercambio. 
Por ultimo a ação tem servido como base para a construção do Plano Institucional de 
Cultura, meta 32 do PDI. 

II.5.2 Coordenadoria de Extensão - COEX 

Nome do Programa 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) 

 

Responsável pela Execução 

Sandro Miguel Mendes 
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Público Alvo 

Agricultores familiar, alunos de diversos cursos de graduação e pós-graduação, comunidades 
quilombola, comunidades caiçaras, alunos de outros países. 

Objetivo Geral 

A ITCP da UFPR vem atuando na organização de grupos populares e na consolidação de 
empreendimentos cooperativos de pequeno porte, bem como desenvolvimento territorial, 
através de ações de educação continuada de forma a possibilitar aos participantes o 
conhecimento sobre a importância da gestão territorial e de empreendimento coletivo tendo 
por base a doutrina, os valores e princípios da economia solidária do cooperativismo e da 
autogestão. Essa ação visa dotar esse público de instrumentos que permitam compreender a 
estrutura e funcionamento destas organizações e a maneira de assumir o protagonismo destas 
estruturas. Neste sentido, a ITCP constituída como programa, estreitou a atuação da 
universidade em relação aos movimentos sociais e organizações comunitárias e passou a 
atuar no território de Cidadania “Vale do Ribeira” trabalhando em sete municípios. 
Atualmente, a ITCP/UFPR trabalha com o objetivo de oferecer apoio e orientação técnica e 
científica, no processo de consolidação e organização de grupos populares e 
empreendimentos cooperativos ou associativos de pequeno porte, além de assessoramento a 
instância de governança “Fórum de Desenvolvimento do Vale do Ribeira” envolvendo o 
trabalho de técnicos, professores orientadores e alunos bolsistas em nível de graduação, 
mestrado e doutorado. Como consequência desse panorama, a proposta metodológica de 
atuação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP/UFPR permanece 
amparada nos eixos do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. No que diz respeito a 
extensão a ITCP atua em comunidades e empreendimentos através de processos de formação 
em gestão, organização comunitária, educação, cidadania entre outras demandas 
apresentadas pelos empreendimentos, pautados pelos princípios do cooperativismo, 
associativismo e economia solidária, ampliando o foco para as famílias dos beneficiários, 
suas propriedades e a comunidade na qual estão inseridos 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em parceria com o Comitê de Processos Cooperativos e Associativos – PROCOAS/AUGM, 
a Escola de verão 2017, discutiu o cooperativismo e o associativismo como estratégia para o 
desenvolvimento rural, o grupo foi formado por docentes e alunos de pós-graduação e 
graduação de diversas áreas de conhecimento, com a participação de 29 alunos, oriundos de 
diversos países (Chile, Uruguai, Argentina e Brasil). O curso foi dividido em encontros 
teóricos e visitas técnicas, na parte teórica foram abordados os seguintes temas: (i) 
Paradigmas de Cooperação; (ii) Teorias de Desenvolvimento e Economia Social; (iii) 
Território e Territorialidade; (iv) Desenvolvimento Rural e Cooperativismo; (v) Políticas 
Públicas e Relações com o Meio Rural; (vi) Metodologia de Intervenção – princípios 
básicos; Metodologia de Intervenção (por que? para que? como?); (vii) As ITCP´s: Educação 
Popular, Ativismo Social, Educação Permanente para Autogestão; (viii) Tecnologias Sociais; 
(ix) Estratégia e Circuitos Curtos de Comercialização. 

Foram dez dias, mais de 80 horas de trabalho e de convivências imersas em um espaço de 
troca de experiências, de integração cultural numa mistura de atenção, expectativas e entrave 
entre dois idiomas que resultaram em questionamentos, novos conhecimentos, amizades, 
desejos de reencontros, novas experiências com pessoas diferentes e em países diferentes. 
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Em encontros semanais, envolvendo bolsistas e convidados, desenvolve-se um processo 
formativo sobre os temas a serem trabalhando nas comunidades atendidas pelo Programa 
ITCP, temas ligados à economia solidária, economia circular, cooperativismo, metodologia 
de incubação, metodologia de intervenção no território, metodologia para trabalhos 
acadêmicos e artigos científicos são apresentados e debatidos pela equipe e convidados.  

No primeiro semestre de 2017 foi produzido o trabalho para apresentação do Programa 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares no 16º Encontro de Extensão em Cultura 
(ENEC) foram quatro bolsistas que apresentaram o trabalho, destacando as atividades 
desenvolvidas, e também a importância dos processos formativos, a troca de experiência 
com as comunidades, o trabalho interdisciplinar, e o impacto na vida acadêmica e 
profissional.  

Em outubro do corrente ano representamos a UFPR na XV Reunião Anual do Comitê de 
Cooperativismo e Associativismo – PROCOAS da Associação das Universidades do Grupo 
Montevidéu, na Universidade do Estado de São Paulo, onde fizemos o relato da Escola de 
Verão/2017 e, planejamento a realização da Escola de Verão 2018 na Argentina, também 
participamos do XIII Seminário Internacional Procoas de 09 a 11 de outubro em São Paulo. 

Participamos no encontro anual da Rede Nacional de ITCPs, que ocorreu em São Paulo, 
nesta ocasião o representante da ITCP/UFPR foi eleito o coordenador da Regional Sul da 
Rede ITCPs, e, em abril, estivemos em Brasília no Seminário Nacional do Programa 
Nacional de Incubadoras - PRONINC, e no Encontro Nacional da Rede ITCPs. Ainda em 
abril o programa ITCP recebeu a Profª. Laura Pegoraro, Universidad Nacional del 
Nordeste/Argentina, pelo Programa ESCALA Docente/AUGM, a qual ficou 07 (sete) dias 
fazendo o intercâmbio e troca de experiências acadêmicas. 

Durante o exercício de 2017 foi estabelecido parcerias para troca de experiências e 
apresentações do trabalho da ITCP e representantes dos empreendimentos atendidos pelo 
projeto da ITCP como os Programas de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – MADE e Programa de Pós-Graduação e Contabilidade – PPGCONT.  

Grupo de Estudo Economia Circular, a equipe da ITCP participou do Curso sobre Economia 
Circular, oferta pela Escola de Sustentabilidade de Curitiba, também participaram o evento 
promovido pela FIEP sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODS. 

Apresentação do Programa no CLAA-PET, neste exercício de 2017. 

Em 09 de junho, participamos do Encontro no Núcleo de Ecossocioeconomia (NEcos), com 
a presença dos membros do Projeto: Ecossocioeconomia Urbana: arranjos socioprodutivos e 
autogestão comunitária visando o desenvolvimento territorial sustentável – coordenado pelo 
Prof. Dr. Mário Procopiuck (PPGTU). Estiveram também presentes o Prof. Dr. Carlos 
Alberto Cioce Sampaio – UFPR, a Profª. Drª. Francisca de Paula dos Santos da Silva – 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB e o Prof. Dr. Silvio José de Lima Figueiredo 
Universidade Federal do Pará – UFPA, após o encontro os professores estiveram visitando a 
ITCP/UFPR. 

Em agosto e outubro, estivemos no Encontro da Rede Paranaense de Incubadoras – RIU-
PARANÁ, trabalhando na Oficina de Planejamento Estratégico da Rede, presentes 
representantes da ITCP/UFPR, TECSOL/UTFPR, IESOL/UEPG e TRILHAS/PUC. 
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Participação no 1º Encontro da Creditação da UFPR 2017 - discussões sobre a extensão 
promovidas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura. Em novembro participamos do 
seminário ITCP/UFPR - "Perspectiva para a economia solidária em momentos de crise 
econômica", com a participação de professores, técnicos, alunos e membros de outras 
organizações.  

No início de 2017 a ITCP foi convidada a executar algumas ações dentro dos eixos: 4 − 
diversidade artístico-cultural e, 6 – economia criativa, empreendedorismo artístico e 
inovação cultural. No Segundo semestre iniciaram os trabalhos. Este trabalho consiste em 
visitas técnicas, elaboração de diagnóstico, planejamento das ações que serão executadas no 
primeiro semestre de 2018. 

Em novembro estivemos reunidos com as técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego − 
MTE, Regina Figueiredo e Grasiele Camargo, na pauta discussão sobre o Cadastro de 
Empreendimentos Solidários - CADSOL, parcerias com MTE e Seminário ITCP/UFPR, 
Economia Solidária em Tempos de Crise. 

Atualização do Plano de Desenvolvimento Vale do Ribeira, a equipe da ITCP trabalhou 
durante o ano todo na assessoria ao Fórum de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, 
participando de encontros, levantamento de dados, oficinas e audiências com a finalidade de 
atualização do Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, os encontros aconteceram nos 
municípios de Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Bocaiúva do Sul, 
Tunas do Paraná e Adrianópolis.  

Apresentação ENEC – No primeiro semestre de 2017 foi produzido o trabalho para 
apresentação do trabalho Incubação de empreendimentos econômicos e solidários e 
desenvolvimento local, no 16º Encontro de Extensão em Cultura − ENEC, foram quatro 
bolsistas que apresentaram o trabalho, destacando as atividades desenvolvidas, e também a 
importância dos encontros formativos, a troca de experiência com as comunidades, o 
trabalho interdisciplinar, e o impacto na vida acadêmica e profissional.  

Apresentação PROCOAS, a ITCP apresentou trabalho no XIII Seminário Internacional 
PROCOAS, EM São Paulo na USP, o trabalho “Políticas Públicas como Incentivo para a 
Agricultura Familiar – O Trabalho da ITCP no Vale do Ribeira”, foi apresentado no GT 
(Grupo de Trabalho) de Políticas Públicas. 

Projeto Meliponicultura, em parceria com dois pesquisadores, sendo um do Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia/UFPR, e outro da Faculdade Tuiuti, está sendo desenvolvido 
um curso de extensão em Meliponicultura (abelha sem ferrão) com intuído de melhorar a 
cadeia produtiva do mel no Vale do Ribeira e conseguintemente a melhoria de renda aos 
pequenos produtores rurais. 

Aluno Mestrado UFSC – em uma parceria com a UFSC, o mestrando Adevan Pugas, do 
Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas da Universidade Federal de Santa 
Catarina, esteve durante um período de 10 dias trabalhando na pesquisa com agricultores 
orgânicos, com diferentes perfis, nas regiões metropolitanas das três capitais do Sul do 
Brasil. "Agroecologia e comercialização de alimentos: qual agrobiodiversidade e qual 
autonomia dos agricultores familiares?" 

O projeto teve apoio de bolsista a partir de segundo semestre, com a contratação de três 
bolsistas “Mais Cultura”, dois “Bolsista 100 anos”, e uma bolsista PIBIC. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

135 

Durante o exercício de 2017 o projeto não obteve financiamento externo a UFPR, portanto, 
sendo desenvolvido apenas com apoio da PROEC.  

A ITCP da UFPR vem atuando na organização de grupos populares e na consolidação de 
empreendimentos cooperativos de pequeno porte e resgate cultural, através de ações de 
educação continuada de foram a possibilitar aos participantes o conhecimento das formas de 
gestão de um empreendimento coletivo tendo por base a doutrina, os valores e princípios do 
cooperativismo e da autogestão. Essa ação visa dotar esse público de instrumentos que 
permitam compreender a estrutura e funcionamento deste modelo de gestão, aliado a 
compreensão do mundo do negócio e do trabalho. Nesse sentido o referido projeto trabalha 
as possibilidades da economia solidária na cadeia produtiva do turismo. Guaraqueçaba e 
Superagui no litoral norte do Paraná, tem sido o espaço do trabalho das possibilidades do 
turismo como perspectiva de incubação de empreendimentos econômicos solidários e do 
fortalecimento da comunidade local. Soma se ainda duas ações: o acompanhamento dos 
trabalhos de incubação de empreendimento solidários no município de Guaraqueçaba, e os 
trabalhos de troca de experiências junto com a Universidad Austral de Chile, através do 
Centro de Estudos Ambientais – CEAM – UACH. O presente projeto pretende contribuir 
para a construção de um marco teórico sobre o processo de incubação na cadeia produtiva do 
turismo, bem como articular as ações do projeto com as políticas públicas de Economia 
Solidária e do Turismo. 

Formação Bolsistas – Toda sexta feira é realizado encontro formativo com o os bolsistas e 
convidados, este encontro consiste em efetuar um processo formativo sobre os temas a serem 
trabalhando nas comunidade atendidas pelo Programa ITCP, temas ligados à economia 
solidária, economia circular, turismo de base comunitária, cooperativismo, metodologia de 
incubação, metodologia de intervenção no território, metodologia para trabalhos acadêmicos 
e artigos científicos são apresentados e debatidos pela equipe e convidados. 

Apoio técnico para organização da IX Festa do Camarão Sete Barbas em Superagui, o apoio 
da equipe se deu através de comunicação por meios eletrônicos e telefônicos, uma vez que 
no primeiro semestre de 2017 não houve recursos para viagem.  

Giro de Estudo Brasil/Chile, foi realizado e 8º Giro de Estudo Brasil/Chile, as atividades 
ocorreram em Curitiba e na Ilha de Superagui, onde 26 estudantes chilenos estiveram 
conhecendo as atividades desenvolvidas pela ITCP no Litoral do Paraná, além de trocas de 
experiências culturais com a comunidade caiçara, através de apresentações de fandango 
caiçara e danças típicas chilenas.  

Orientação para projeto de mestrado em turismo, durante o período que precedeu as 
inscrições para o teste seletivo do Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFPR, 
efetuamos, orientamos e, prestamos informações sobre turismo de base comunitária, para 
auxiliar na elaboração de pré-projetos de pesquisa, os quais foram apresentados no processo 
seletivo 2017. 

Apresentação ENEC – No primeiro semestre de 2017 foi produzido o trabalho de Economia 
Solidária e Turismo no Estado do Paraná – ETUR, para apresentação no 16º Encontro de 
Extensão em Cultura – ENEC. Foram quatro bolsistas que apresentaram o trabalho, 
destacando as atividades desenvolvidas, e também a importância dos processos formativos, a 
troca de experiência com as comunidades, o trabalho interdisciplinar, e o impacto na vida 
acadêmica e profissional. 
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A Equipe da ITCP participou de bancas na XXIV SEPATUR − Semana Paranaense de 
Turismo, realizada pelo Curso de Turismo da UFPR, com apoio na avaliação de trabalhos. 

Resultados e Avaliação 

A extensão universitária vivencia um momento extremamente importante para sua 
consolidação como fazer acadêmico, social e articulador da universidade, entretanto o 
grande ganho se dá pelas práticas sociais através do próprio fazer extensionista e das 
vivências com as comunidades atendidas. O trabalho refere-se na complexidade como 
proposta de educação emancipadora favorecendo a reflexão do cotidiano, o questionamento 
e a transformação social. Com o olhar na transformação social busca conhecer comunidades 
e a partir de amplo diálogo e visitas periódicas provoca mudanças que vão refletir não 
somente na vida dos moradores, mas na vida dos acadêmicos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Discutir e consolidar a política de inovação da UFPR; atualizar as resoluções sobre inovação 
da universidade; difundir a política de inovação da UFPR; elaborar mecanismos de apoio a 
implantação da Política de Inovação da UFPR. Consolidação da cultura do 
empreendedorismo e da inovação na universidade. Realização de cursos e oficinas sobre 
empreendedorismo; implantar programas de apoio ao surgimento e desenvolvimento de 
novos modelos de negócios; apoiar negócios de base tecnológica e/ou impacto social; 
contribuir para a formação continuada de professores com a temática de empreendedorismo 
e inovação; fortalecer o programa de incubação e pré- incubação. Criação do Centro de 
Empreendedorismo e Inovação da UFPR. Elaboração do espaço para coordenar as ações de 
empreendedorismo e inovação; Integrar outras ações sobre empreendedorismo e inovação 
dos diversos campi da universidade; criação do espaço de incubação de empresas; pré-
incubação e prototipagem. A extensão tem uma enorme representatividade com a ITCP. 

Incentivar projetos e programas de extensão assimiláveis aos currículos. Esse objetivo visa 
atender ao disposto na meta 12.7 do PNE (Plano Nacional de Educação) 2014-2024 (Lei 
13.005/2014), que determina a destinação de 10% da carga horária dos cursos de graduação 
para atividades de extensão. Será necessário, para tanto, a multiplicação do número de 
projetos e programas de extensão passíveis incorporação aos currículos vigentes. A meta 
será, até 2021, expandir esse número a uma taxa de, no mínimo, dois novos projetos ao ano, 
para cada 200 alunos matriculados no curso – tomando como base uma duração média de 
dois anos para cada ano. 

Nome do Programa 

Aperfeiçoamento no Gerenciamento de Processos e Ações Desenvolvidos no Âmbito da 
COEX (Coordenadoria de Extensão), do CAEX (Comitê Assessor de Extensão) e dos CSEX 
(Comitês setoriais de Extensão). 

Responsável pela Execução 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Público Alvo 

Comunidade interna e externa, coordenadores de atividades extensionistas, bolsistas e 
voluntários, equipe COEX, CAEX, equipe PROGRAD. 
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Objetivo Geral 

Desenvolver com prestatividade, eficiência e transparência as ações previstas nas funções da 
COEX e do CAEX – Comitê Assessor de Extensão, avaliando, propondo e implementando 
decisões, procedimentos, recursos e instrumentos que contribuam para a inovação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − A análise de ações e procedimentos no âmbito da formação dos alunos, a partir de 
reflexões conjuntas com os Comitês de Ética, abordando o diagnóstico e a integração de 
atividades, fortaleceu a integração com o Ensino, na medida em que a indissociabilidade foi 
tônica nos encaminhamentos. As análises das propostas de financiamento com FDA, de cujo 
comitê a PROEC participa, fortaleceram a integração com as atividades de ensino. Foram 
realizadas reuniões específicas de orientação e discussão sobre ética, ensino, pesquisa e 
extensão. 

Pesquisa − O diagnóstico da extensão, realizado junto aos servidores docentes, técnicos 
administrativos, discentes e CAEX, para avaliação da atuação e formulação de sugestões de 
melhorias no âmbito formativo e gerencial, foram integrados às discussões éticas que 
apresentam estreita vinculação com os programas e projetos de extensão, principalmente 
aqueles que atuam integrados com a pesquisa. 

Extensão − Todas as modificações em procedimentos e normas, realizadas em 2017, 
fortaleceram as atividades extensionistas, nos diversos âmbitos. Orientações específicas aos 
coordenadores estreitaram os vínculos entre os diversos níveis das atividades extensionistas. 
Foram realizadas visitas aos Setores que favoreceram a integração entre os diversos níveis de 
atividades.   

Gestão − Foram constituídas comissões no âmbito do CAEX 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; houve orientação a docentes sobre a participação no Projeto Rondon; 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). A elaboração de roteiros com orientações específicas para a formulação de 
propostas e de relatórios SIGEU 2017, organizados em vídeos de curta duração, favoreceu a 
adesão dos coordenadores e a diminuição de erros de preenchimento. A interação com a 
PROGRAD para definição de ações conjuntas (cursos e projetos), agilizaram ações 
específicas. 

Resultados e Avaliação 

As reuniões com CAEX, COEX, servidores docentes e técnicos administrativos e, discentes, 
permitiram a avaliação e o encaminhamento de soluções para vários problemas relacionados 
ao funcionamento do SIGEU, do CAEX e do CSEX, assim como ao funcionamento da 
COEX na interação com outras unidades internas, e também em estreita vinculação com a 
PROGRAD, potencializando as ações de integração da extensão com coordenadores, setores 
e público atendido. Houve reformulação em procedimentos e instrumentos de avaliação da 
Extensão que aprimoraram o gerenciamento da extensão em todos os níveis. A elaboração de 
vídeos de orientação teve excelente repercussão junto aos coordenadores de programas e 
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projetos de extensão. Diversos programas ou projetos foram contemplados com recursos do 
FDA. Os certificados de programas e projetos passaram a ser entregues dentro do ano de 
avaliação dos relatórios e os certificados de cursos passaram a ser entregues no mês 
subsequente à aprovação do relatório. Os dados da extensão fornecidos pela PROEC 
passaram a integrar o modelo de alocação de vagas. Está em discussão a implantação da 
certificação digital com o apoio da PRA/CCE. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Aumentar a capacidade de gestão das coordenações de curso. O primeiro passo será sempre 
estreitar as relações entre as coordenações de curso e as unidades da PROGRAD/PROEC 
responsáveis pela gestão acadêmica: COPAP e COPEG. Para tanto, até 2019, deverá estar 
estruturada uma rotina de capacitação e qualificação das coordenações de curso, com ênfase 
na gestão dos currículos, dos programas institucionais e dos procedimentos administrativos a 
cargo das coordenações. Essa rotina de capacitação e qualificação deve ser implementada 
localmente (por setor ou por campus) e ofertada de maneira continuada. Isso deve refletir na 
construção de ferramentas mais eficazes para a avaliação institucional. Esta ação contribui 
para o cumprimento do "Fortalecimento das atividades de Extensão na UFPR” ao promover 
a discussão e a constituição de Comissões específicas no CAEX para propor minutas de 
resolução sobre SIGEU, critérios de avaliação; e também com a diretriz "Fortalecimento da 
integração entre ensino, pesquisa e extensão", e as diretrizes gerais da PROEC como a de 
“inovar, expandir e consolidar as atividades de extensão”, “esclarecer a comunidade 
universitária sobre o conceito de extensão, possibilidades de ação, bem como sobre sua 
relevância para a formação acadêmica”, além de “aperfeiçoar a infraestrutura para 
coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades de extensão”. 

Nome do Programa 

Revista Extensão em Foco - issn 2358-7180. 

 

Responsáveis pela Execução 

Eduardo Luis Cupertino Ballester 

Gabriela Kaiana Ferreira 

Leandro Franklin Gorsdorf  

Luciano Caetano de Oliveira 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Roberta Chiesa Bartelmebs 
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Público Alvo 

Servidores docentes e técnicos administrativos de diversas instituições de ensino, públicas, 
privadas ou comunitárias, bem como discentes e integrantes de comunidades parceiras. 

Objetivo Geral 

Divulgar ações extensionistas, fomentando a reflexão sobre fundamentos e práticas que 
possam consolidar a socialização de conhecimentos advindos das atividades extensionistas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − A publicação de artigos abordando atividades extensionistas é um grande incentivo 
para o fortalecimento do ensino, integrando as ações de extensão. Os artigos podem 
fundamentar reflexões importantes sobre novos tópicos a serem integrados às disciplinas e 
podem fomentar a criação de disciplinas. 

Pesquisa − A publicação de artigos e o incentivo para a formação de estudantes capazes de 
transformar as ações em textos científicos é um dos objetivos de revistas que abordem não 
apenas produtos de pesquisa, mas neste caso, produtos de extensão. 

Extensão − A formação para extensão envolve também a orientação aos docentes e discentes 
para ampliar e socializar as experiências e a fundamentação das ações extensionistas. O 
incentivo à publicação favorece o aprimoramento da qualificação da equipe extensionista, 
provendo orientação e formação mais abrangente. 

Gestão − Houve a designação de Comitê Editorial para o biênio 2017-2018. Foi realizada 
orientação geral sobre o funcionamento da revista. Foi realizada chamada para artigos.  

Resultados e Avaliação 

A designação de novo Comitê Editorial ampliou a participação de docentes da UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Aumento do número de publicações em revistas com impacto a suporte e à submissão de 
artigos científicos - processo de revisão de artigos de pesquisadores da UFPR. 

Prospecção de publicações internacionais. 

Incentivo às publicações dos discentes como forma de melhorar o processo formativo. Esta 
ação contribui para o cumprimento das diretrizes- “fortalecimento das atividades de extensão 
na UFPR”, na medida em que os conhecimentos podem ser socializados, podendo gerar 
novas parcerias, seja no âmbito do ensino, da pesquisa ou da extensão;  

Fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão ao “esclarecer a comunidade 
universitária sobre o conceito de extensão, possibilidades de ação, bem como sobre sua 
relevância para a formação acadêmica”, na medida em que facilita o acesso a informações 
promovendo sua divulgação "utilizar a Revista Extensão em Foco também na veiculação de 
trabalhos que difundam experiências de integração ensino e pesquisa com extensão". Apoio 
aos periódicos da UFPR. Auxílio às atividades relacionadas aos processos editorias e de 
publicação dos periódicos da UFPR. 
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Nome do Programa 

Programa Docente Sênior Extensão – PDSE na Universidade Federal do Paraná. 

Responsáveis pela Execução 

Maria Virgínia Filomena Cremasco  

Equipe PROEC e CAEX. 

Público Alvo 

Docentes aposentados da UFPR, demais servidores docentes e técnicos administrativos, 
estudantes de graduação e pós-graduação, comunidade. 

Objetivo Geral 

Possibilitar ao docente aposentado pela UFPR, por tempo de serviço ou implemento de 
idade, a atuação como membro da equipe de programa ou projeto de extensão, estando essas 
atividades em conformidade com a Resolução 72/11 CEPE, que rege a Extensão na UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − A integração de docentes aposentados incrementa as ações formativas, permitindo 
aos estudantes uma formação ampla e integrada refletindo sobre as interações entre a 
extensão e o ensino. O docente integrado ao PDSE orienta os alunos para articular as 
dimensões presentes nas atividades extensionistas. 

Pesquisa − O PDSE incentiva a formação dos alunos para a fundamentação teórica das 
ações, para a redação de textos e apresentação de trabalhos em eventos, fortalecendo o 
espírito crítico e o diálogo entre a experiência e a ciência. 

Extensão − O PDSE permite a ampliação da formação dos estudantes a partir da experiência 
anterior do docente, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão.   

Gestão − Após integração de dois docentes ao programa, foi designada comissão, no âmbito 
do CAEX, para revisão da resolução e normas específicas para o PDSE. 

Resultados e Avaliação 

Uma docente foi integrada ao PDSE. A avaliação indicou a necessidade de revisão em 
normas e procedimentos. A integração de docentes aposentados demanda definições não 
previstas anteriormente, que devem ser implementadas para 2018. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Esta ação contribui para a diretriz do PDI: "Fortalecimento das atividades de extensão na 
UFPR”, na medida em que os conhecimentos advindos dos docentes aposentados ao mesmo 
tempo em que estreita relações, oportuniza o diálogo, a articulação de saberes e a construção 
do conhecimento. Também contribui para elevar o número de projetos registrados na medida 
em que os docentes mais experientes mantém projetos e ações que poderiam deixar de ser 
executadas por falta de experiência de novos docentes na área de atuação. 
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Nome do Programa 

Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS) 

 

Responsáveis pela Execução 

Leandro Franklin Gorsdorf  

Maria Vrgínia Filomena Cremasco 

Equipe COEX. 

Público Alvo 

Coordenadores de Programas e Projetos, bolsistas e voluntários, servidores técnicos 
administrativos e docentes. 

Objetivo Geral 

Organizar delegação da UFPR para participar do 35º SEURS na UNILA, em Foz do Iguaçu, 
incentivando, definindo critérios, selecionando programas e projetos, acompanhando e 
avaliando sua participação no evento. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − A participação no SEURS promove a formação de estudantes em relação à 
apresentação de trabalhos, desde o planejamento, o treinamento, até a execução; ao mesmo 
tempo incentiva a formação cidadã, pelo papel de representação da IES que cada estudante 
assume ao compor a delegação; também deve ser valorizado o aspecto formativo em relação 
ao intercâmbio de experiências. 

Pesquisa − A participação no SEURS permite que a pesquisa possa ser incentivada a partir 
das demandas das comunidades onde os programas e projetos atuam; também permite o 
aprimoramento na linguagem e redação científica para a apresentação e composição dos 
trabalhos apresentados; permite a publicação de resumos ou textos completos em anais. 

Extensão − A participação no SEURS não apenas divulga os trabalhos extensionistas 
realizados pelas universidades públicas da região sul do Brasil como também fortalece a 
integração e a participação da comunidade universitária, fomentando novos trabalhos ou 
parcerias entre as IES. 

Gestão − Foram realizadas as seguintes atividades para compor a delegação da UFPR: 
elaboração de chamada interna para participação no 35º SEURS; seleção de propostas; 
articulação com a Universidade organizadora do 35º SEURS; orientações aos integrantes da 
delegação, em relação à apresentação dos trabalhos, formalização de inscrições e demais 
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procedimentos; acompanhamento da delegação; avaliação da participação da UFPR no 
evento. Houve formação dos técnicos integrantes da COEX para sua inserção na delegação. 

Resultados e Avaliação 

Este programa possibilitou o desenvolvimento de um espaço de aprendizagem e de 
intercâmbio de conhecimentos e metodologias entre extensionistas das universidades 
públicas da região sul, promovendo a integração dos participantes e das universidades junto 
à comunidade.  Ao mesmo tempo, divulgou os trabalhos extensionistas desenvolvidos na 
UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Ampliar espaços de diálogo e construção coletiva. Organizar eventos sobre assuntos 
estudantis e inclusão, e diversidade a fim de incentivar a participação discente, ampliando 
ações com foco na qualidade de vida no campus (oficinas, intervenções, eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer). Criar um espaço de discussão e troca de vivências 
universitárias, envolvendo toda a comunidade da UFPR e estimulando a participação nos 
eventos. Sensibilização da comunidade estudantil em relação ao compromisso social da 
universidade e de seu papel enquanto instituição pública, gratuita e de qualidade.  

Fomentar a promoção de interações culturais, artísticas e esportivas entre membros da 
comunidade acadêmica. Estabelecer parceria entre a PRAE, PROEC, CED e comunidade 
estudantil objetivando oportunizar à comunidade da UFPR a participação em atividades 
artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Possibilitar condições para que diferentes formas 
de arte sejam construídas e exercidas pela comunidade acadêmica e descentralizando ações 
culturais, artísticas e esportivas para os campi do interior. Esta ação contribui para o 
cumprimento: "fortalecimento das atividades de extensão na UFPR”, e também envolve 
diretrizes gerais da PROEC de aperfeiçoar a infraestrutura para coordenação, 
acompanhamento e avaliação das atividades de extensão; e de inovar, expandir e consolidar 
as atividades de extensão; oportuniza tanto a integração entre ensino, pesquisa e extensão, 
como a integração e diálogo entre os programas e projetos de extensão em desenvolvimento 
e o diálogo entre discentes, técnicos administrativos e docentes dos diversos departamentos, 
cursos, setores e campi da UFPR e, principalmente o intercâmbio com outras universidades 
da Região Sul. 
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Nome do Programa 

9ª Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão (SIEPE) e 16º Encontro de Extensão e 
Cultura (ENEC) 

 

Responsáveis pela Execução 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Equipe COEX 

Equipe do Setor Financeiro da PROEC 

Obs.: trata-se de um evento realizado pelas três pró-reitorias responsáveis pela formação dos 
estudantes: PROGRAD, PRPPG e PROEC. 

Público Alvo 

Comunidade da UFPR, coordenadores de programas, projetos, e demais atividades 
extensionistas, bolsistas e voluntários, membros do CAEX e equipe COEX. 

Objetivo Geral 

Realizar a 9ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, na qual está 
integrado o 16º Encontro de Extensão e Cultura, organizando a apresentação de trabalhos 
relativos a todos os Programas e Projetos de Extensão em desenvolvimento no ano de 2017. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − A SIEPE é um evento que divulga e integra as ações básicas formativas: ensino, 
pesquisa e extensão. Em 2017 a integração entre as atividades de extensão, ensino e pesquisa 
(não formalizada como IC) foi consolidada em bancas que privilegiavam a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Pesquisa − As atividades de pesquisa desenvolvidas pelos estudantes foram apresentadas 
durante o evento, e aquelas não registradas na IC puderam ser apresentadas de forma 
integrada em bancas que abordavam as três ações. 
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Extensão − O evento congrega ações e consolida o princípio extensionista da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fortalece a integração entre as unidades 
responsáveis pela formação dos estudantes e permite compartilhar experiências em 
diferentes âmbitos (setores, áreas de conhecimento, metodologias, avaliação, parcerias, 
financiamento). 

Gestão − A COEX integra a Comissão de Organização (logística, financeira, acadêmico-
científica) da SIEPE com a principal função de organizar as apresentações de ações de 
extensão e cultura orientando os participantes. Em 2017 for organizado Edital conjunto 
(PROGRAD, PRPPG, PROEC) para as inscrições. As inscrições foram realizadas em 
conjunto com o CCE, que desenvolveu um programa para este objetivo. Houve o 
planejamento e execução de sistema para recepção de inscrições e Avaliação dos resumos. 
Foram definidos critérios de avaliação dos resumos e orientação ao CAEX para execução da 
avaliação. Foi planejado e executado o treinamento de avaliadores. Houve participação da 
COEX e dos coordenadores e diretores da PROEC em palestras e mesas redondas. 

Resultados e Avaliação 

Neste ano a participação foi altamente expressiva, resultando em um público de 7791 
pessoas, destes participantes 6495 em Curitiba, 692 em Palotina e 124 em Jandaia do Sul, 
entre convidados, estudantes bolsistas, voluntários, docentes e servidores e servidor técnico 
administrativo. Foram inscritos 2314 trabalhos durante a 9ª SIEPE, dos quais 2236 foram 
aprovados; sendo 1326 trabalhos no EVINCI, 128 no EINTI, 450 no ENAF e 332 no ENEC. 
O evento permitiu aos participantes a vivência da interdisciplinaridade e indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão universitária. A avaliação da SIEPE em 2017 indica três 
avanços importantes: (i) edital único; (ii) participação de servidores técnicos administrativos 
nas Bancas avaliadoras dos trabalhos dos estudantes nas diversas modalidades;(iii) 
consolidação das atividades em uma semana.  A integração entre os eventos das três pró-
reitorias foi consolidado com um único Edital, indicando um avanço permanente em direção 
à indissociabilidade entre os três pilares da vida universitária. 

A participação de servidores técnicos administrativos nas bancas avaliadoras fomentou a 
integração entre diferentes saberes, além de propiciar aos técnicos o conhecimento sobre o 
resultado das atividades que constituem a formação dos alunos, nas diferentes áreas de 
conhecimento e com a qual eles atuam direta ou indiretamente; os depoimentos dos técnicos 
indicam a valorização do seu trabalho frente à formação dos estudantes e o reconhecimento 
do seu saber como capaz de dialogar com essa formação. A delimitação temporal da 
realização da SIEPE em uma única semana, mesmo que em cidades diferentes, aprimorou a 
distribuição dos trabalhos e consolidou a concentração das atividades com definição no 
calendário anual da UFPR, permitindo a participação dos alunos nas demais atividades 
durante a semana.   

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Organizar eventos sobre assuntos estudantis e inclusão e diversidade a fim de incentivar a 
participação discente, ampliando ações com foco na qualidade de vida no campus (oficinas, 
intervenções, eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer). Criar um espaço de 
discussão e troca de vivências universitárias, envolvendo toda a comunidade da UFPR e 
estimulando a participação nos eventos. Sensibilização da comunidade estudantil em relação 
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ao compromisso social da universidade e de seu papel enquanto instituição pública, gratuita 
e de qualidade. Fomentar a promoção de interações culturais, artísticas e esportivas entre 
membros da comunidade acadêmica. Estabelecer parceria entre a PRAE, PROEC, CED e 
comunidade estudantil objetivando oportunizar à comunidade da UFPR a participação em 
atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Possibilitar condições para que 
diferentes formas de arte sejam construídas e exercidas pela comunidade acadêmica e 
descentralizando ações culturais, artísticas e esportivas para os campi do interior. Esta ação 
contribui para o cumprimento do PDI: "Fortalecimento das atividades de extensão na 
UFPR”, e também envolve diretrizes gerais da PROEC de “aperfeiçoar a infraestrutura para 
coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades de extensão”; e de “inovar, 
expandir e consolidar as atividades de extensão”; ademais, tal ação contribuiu para a diretriz 
“Fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão” - “Na Semana Integrada de 
Ensino, Pesquisa e Extensão elevar em 10%, a integração com os campi fora de sede”. 

Nome do Programa 

Fortalecimento de Relações Institucionais Relativas à Extensão e Internacionalização da 
Extensão. 

Responsáveis pela Execução 

Leandro Franklin Gorsdorf 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Equipe COEX. 

Público Alvo 

Comunidade interna e externa à UFPR, coordenadores de programas, projetos, cursos e 
eventos de extensão e de atividades de prestação de serviço extensionistas, bolsistas e 
voluntários, equipe COEX. 

Objetivo Geral 

Fortalecer a política de extensão na UFPR; estabelecer e fortalecer cooperação e parcerias 
com outras instituições sociais e de ensino superior, nacionais e internacionais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − No âmbito do ensino esta ação fortalece a formação integrada dos estudantes, pela 
participação em experiências locais, nacionais e internacionais, articuladas às diretrizes da 
extensão conforme as diretrizes do FORPROEX ou pelo conhecimento advindo dessas 
experiências. 

Pesquisa − No âmbito da pesquisa esta ação fortalece a realização de atividades integradas e 
a socialização do conhecimento por intermédio do incentivo à publicação de artigos 
científicos nas revistas de extensão. 

Extensão − No âmbito da extensão essa ação fortalece a participação da equipe da UFPR em 
fóruns de discussão e formação extensionista como as reuniões do FORPROEX e do 
FORPROEX-SUL, SEURS, AUGM, bem como propicia o intercâmbio de experiências com 
a participação de docentes e técnicos em eventos de outras instituições, como a Escuela de 
Verano/AUGM . 
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Gestão − Esta ação é operacionalizada por meio da divulgação e fortalecimento das ações de 
extensão da UFPR; de participação em eventos, grupos e fóruns relacionados à extensão, 
nacionais e internacionais; de divulgação de possibilidades de parcerias, convênios e 
participação em editais; de visitas aos setores; da integração com a PROGRAD e PRPPG. A 
PROEC participou de reuniões do Fórum de Pró Reitores de Extensão das Instituições de 
Ensino Superior Públicas Brasileiras (FORPROEX-SUL), do 35º SEURS e do FORPROEX 
Regional SUL, e também da Comissão Permanente de Extensão da AUGM, além dos 
Congressos na área. Também financiou a participação de servidores extensionistas (docentes 
e técnicos administrativos) em cursos de formação. 

Resultados e Avaliação 

A participação nessas reuniões e atividades permitiram a integração da extensão realizada no 
âmbito da UFPR com as diretrizes nacionais, ao mesmo tempo em que foi possível divulgar 
as ações extensionistas e a política de extensão da UFPR aos demais membros dos fóruns 
nacional e regional, para o fortalecimento e o intercâmbio de experiências. A participação da 
PROEC nos diversos comitês e fóruns de discussão fortaleceu a extensão na UFPR. A 
participação de servidores docentes e técnicos em ações extensionistas nacionais e 
internacionais permitiu a integração em diversos níveis, divulgando a extensão da UFPR e, 
ao mesmo tempo, permitiu o intercâmbio de experiências. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A criação da Agência UFPR Internacional, cujo regimento foi aprovado no início de 2017, 
sinaliza a importância dada ao tema Internacionalização. A UFPR entende que para atingir 
excelência os programas de graduação e de pós-graduação devem contar com ações de 
internacionalização que vão da mobilidade acadêmica à cooperação internacional e a 
definição de políticas linguísticas. Em sintonia com as ações do MEC e as diretrizes da 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) foram debatidas a 
implantação de programas que visam colocar a UFPR em posição de relevância no cenário 
internacional nas diversas áreas do conhecimento. As metas de Internacionalização propostas 
neste PDI foram estabelecidas pela AUI − Agência UFPR Internacional em conjunto com a 
PRPPG − Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação − sendo estas as unidades institucionais 
responsáveis pela execução das ações de internacionalização, bem como pela proposição de 
atividades, projetos e programas estratégicos da Universidade nessa área. O Plano de 
Internacionalização da UFPR é baseado nos programas de cooperação internacional, 
mobilidade acadêmica e políticas linguísticas. As metas de internacionalização, estabelecidas 
com base no Plano de Internacionalização da UFPR, para o quadriênio são:  

Atração de recursos humanos internacional altamente capacitado. Detalhamento: 
implantação do PIPD − Programa Internacional de Pós-doutorado, que visa atrair jovens 
doutores do exterior, com comprovada competência, para atuar no ensino, pesquisa, extensão 
e inovação no país. Por outro lado, os jovens doutores formados em centros de excelência 
internacionais podem ser uma solução atrativa para que se possa trazer talentos científicos 
para o país, tendo em vista que, em alguns casos, possuem reduzidas possibilidades de 
inserção no mercado ou na academia de seus países. A atração desses jovens pesquisadores 
para o país pode trazer vários benefícios como, por exemplo, a necessidade de que os 
discentes e docentes da pós-graduação aperfeiçoem suas habilidades em outros idiomas, a 
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possibilidade de aumentar a oferta de disciplinas em outros idiomas aos alunos brasileiros e 
estrangeiros, maior facilidade para que os manuscritos sejam produzidos em outros idiomas, 
maior visibilidade e reciprocidade entre os programas desta universidade com os centros de 
pesquisa no exterior e maior interação com esses centros. Modificação das resoluções para 
atração de professores visitantes internacionais; 

O programa para atração de professores visitantes prevê agora visitas de curta duração. 
Aumento da produção intelectual qualificada e com parcerias internacionais, por meio de 
ações em conjunto com o Centro de Apoio à Produção Acadêmica – CAPA. Captação de 
recursos de editais nacionais e internacionais para cooperação internacional. Capacitação do 
quadro docente para participação de editais internacionais; 

Prospecção de programas e chamadas internacionais adequadas para as vocações da UFPR 
por parte da coordenação de Cooperação Internacional da AUI. Mobilidade acadêmica 
internacional, dentre as ações básicas estão o incentivo e apoio no desenvolvimento de 
competências na produção e publicação – em língua portuguesa e línguas estrangeiras - de 
textos científicos, apresentações acadêmicas para seminários internacionais, capacitação de 
docentes e discentes para processos de ensino e aprendizado em língua estrangeira, 
ampliação do leque de disciplinas ofertadas em inglês, dentre outras línguas estrangeiras. 
Entende-se que a institucionalização de parcerias internacionais ativas confere visibilidade às 
ações desenvolvidas, o que permite à AUI planejar e definir estratégias futuras de 
cooperação internacional em maior escopo, envolvendo diversos pesquisadores e programas 
de pós-graduação em áreas temáticas afins, garantindo-se assim transversalidade na 
pesquisa. Esta ação contribui para o cumprimento do PDI - Elevar em taxa anual média 
maior ou igual a 5% a implantação de projetos de intercâmbio docente internacional; 

Também contribui com a diretriz do PDI: "Fortalecimento das atividades de extensão na 
UFPR”, e também envolve as diretrizes gerais da PROEC como a de “inovar, expandir e 
consolidar as atividades de Extensão”, por meio do fortalecimento das relações, via 
programas, projetos, convênios, parcerias, editais, ou ainda, pela representação e 
participação em fóruns e grupos relacionados à extensão universitária. 

Nome do Programa 

Feira de Profissões 2017 

 

Responsáveis pela Execução 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Equipe COEX. 

Público Alvo 

Futuros acadêmicos e comunidade interna da UFPR. 
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Objetivo Geral 

Apresentar a PROEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) e principalmente a extensão 
universitária da Universidade Federal do Paraná para nossos futuros acadêmicos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − No âmbito do ensino esta ação fortalece a formação integrada dos estudantes, pela 
participação em experiências locais, nacionais e internacionais, articuladas às diretrizes da 
extensão conforme as diretrizes do FORPROEX ou pelo conhecimento advindo dessas 
experiências. 

Pesquisa − A participação na feira do conhecimento dos diversos cursos de graduação, 
permite que a pesquisa possa ser incentivada a partir das demandas das comunidades onde os 
programas e projetos atuam; também permite o aprimoramento na linguagem e redação 
científica para a apresentação e composição dos trabalhos apresentados; permite a 
publicação de resumos ou textos completos em anais. 

Extensão − O evento congrega ações e consolida o princípio extensionista da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fortalece a integração entre as unidades 
responsáveis pela formação dos estudantes e permite compartilhar experiências em 
diferentes âmbitos (setores, áreas de conhecimento, metodologias, avaliação, parcerias, 
financiamento). 

Gestão − Esta ação é operacionalizada por meio da divulgação e fortalecimento das ações de 
extensão da UFPR; de participação em eventos, grupos e fóruns relacionados à extensão. 

Resultados e Avaliação 

Durante a feira houve visitação o dia todo e os alunos que estavam presentes deram 
informações sobre os seus projetos/programas e os servidores que estavam no estande 
explicaram o funcionamento da Coordenadoria de Extensão. Foi feito uma chamada interna 
para que os projetos e programas registrados e aprovados no SIGEU participassem com a 
promoção das suas atividades no estande da PROEC, foram inscritos dois programas e um 
projeto, são eles: (i) Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional, com a participação 
do aluno Eder Augusto Retka Costa e da aluna Viviane Vidal Pereira Dos Santos; (ii) 
Programa Plantas Medicinais com o aluno Rafael Henrique Senhorini; (iii) Projeto Fisiologia 
na Educação de Jovens Conscientes Para a Cidadania, com a Profª. Ana Maria Caliman 
Filadelfi, também foi enviado a todos os coordenadores e coordenadoras de projetos e 
programas um email, solicitando produtos de suas atividades para serem levados ao estande. 
Tivemos os seguintes materiais enviados: 

 banner e quebra-cabeça do Projeto Novos Conceitos E Perspectivas Futuras Da 
Odontologia da Profª. Yasmine Mendes Pipo; 

 cartilhas do Projeto Carcinicultura do Oeste Do Paraná do Prof. Eduardo Luis 
Cupertino Ballester; 

 apostila do Projeto Química Na Prática da Profª. Regina Maria Queiroz de Mello; 

 banner do Projeto Atenção À Saúde Da População: integração ensino-comunidade na 
Unidade Escola-promoção de Saúde da Profª. Sandra Mara Woranovicz Barreira; 
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 banner Ciência Para Todos do Prof. André Bellin Mariano; 

 folder do Programa Política Migratória E Universidade Brasileira do Prof. José 
Antônio Gediel; 

 folder (para imprimir- arquivo) do Projeto Cultura Material E Gênero: a história das 
mulheres no Museu Paranaense da Profª. Priscila Piazentini Vieira; 

 folder (para imprimir – arquivo) do Projeto Bonfim De Semana – Ação Social UFPR 
no bairro do Bonfim da Profª. Cristine Rodrigues; 

 folders, livros, cartilhas, livro de receitas, quebra-cabeça, amostra de ervas do 
Programa Plantas Medicinais da Profª. Patrícia da Costa Zonetti. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Organizar eventos sobre assuntos estudantis e inclusão e diversidade a fim de incentivar a 
participação discente, ampliando ações com foco na qualidade de vida no campus (oficinas, 
intervenções, eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer). Criar um espaço de 
discussão e troca de vivências universitárias, envolvendo toda a comunidade da UFPR e 
estimulando a participação nos eventos. Sensibilização da comunidade estudantil em relação 
ao compromisso social da universidade e de seu papel enquanto instituição pública, gratuita 
e de qualidade. Fomentar a promoção de interações culturais, artísticas e esportivas entre 
membros da comunidade acadêmica. Estabelecer parceria entre a PRAE, PROEC, CED e 
comunidade estudantil objetivando oportunizar à comunidade da UFPR a participação em 
atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer. Possibilitar condições para que 
diferentes formas de arte sejam construídas e exercidas pela comunidade acadêmica e 
descentralizando ações culturais, artísticas e esportivas para os campi do interior. Incentivar 
projetos e programas de extensão assimiláveis aos currículos. Esse objetivo visa atender ao 
disposto na meta 12.7 do PNE (Plano Nacional de Educação) 2014-2024 (Lei 13.005/2014), 
que determina a destinação de 10% da carga horária dos cursos de graduação para atividades 
de extensão. Será necessário, para tanto, a multiplicação do número de projetos e programas 
de extensão passíveis incorporação aos currículos vigentes. A meta será, até 2021, expandir 
esse número a uma taxa de, no mínimo, dois novos projetos ao ano, para cada 200 alunos 
matriculados no curso – tomando como base uma duração média de dois anos para cada ano. 

Nome do Programa 

Visita ao Projeto Mini Hospital Veterinário.  

Responsáveis pela Execução 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Equipe COEX 

Público Alvo 

Comunidade interna e externa à UFPR, coordenadores de programas, projetos, cursos e 
eventos de extensão e de atividades de prestação de serviço extensionistas, bolsistas e 
voluntários, equipe COEX. 
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Objetivo Geral 

Fortalecer a integração das atividades de extensão dos projetos e programas junto à equipe 
da COEX. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino – Inovar, expandir e consolidar as atividades da extensão junto aos cursos de 
graduação que atendam a peculiaridade e necessidade de cada área de atuação. 

Pesquisa – O acesso livre a bases de conhecimento tem contribuído para que discentes e 
docentes, individual ou coletivamente, se insiram como sujeitos autônomos nos processos de 
aprendizagem e de produção do conhecimento. 

Extensão – Incentivar ações pedagógicas baseadas em metodologias que mobilizem o 
potencial criativo e crítico dos estudantes e seus professores. O ensino pode se realizar 
apenas por meio da abordagem temática e explicação oral de um conteúdo, mas a 
aprendizagem para o desenvolvimento conceitual dos saberes acadêmicos precisa apoiar-se 
nas experiências e relações compartilhadas, nos problemas e desafios criados e nas ações 
realizadas. 

Gestão − A universidade possui por natureza uma vocação interdisciplinar: convivem no 
mesmo espaço uma pluralidade de ideias e concepções, porém, no caso da UFPR, a estrutura 
organizacional por setores, departamentos e cursos pode ser um fator limitador para as 
tentativas inovadoras de superação das rígidas demarcações disciplinares. O diálogo entre 
todas essas instâncias por meio da oferta de disciplinas capazes de integrar estudantes de 
diferentes cursos, setores e campus, pode ser uma forma de potencializar a 
interdisciplinaridade e buscar a flexibilização dos componentes curriculares. 

Resultados e Avaliação 

A equipe estava formada por 18 voluntários, dois bolsistas extensão, duas mestrandas e três 
médicas veterinárias recém-formadas e que já participavam do projeto. O mini hospital 
veterinário é uma ação do "Projeto de Educação em Guarda Responsável de Animais e 
Prevenção de Zoonoses" da Profª. Simone Tostes de Oliveira Stedile, é um subprojeto no 
qual é montado um hospital veterinário fictício, com bichinhos de pelúcia para ensinar 
crianças de 4 a 8 anos sobre cuidados com animais e zoonoses. O circuito é formado por 11 
estações de atividades, as crianças passam por cada estação onde recebem informações sobre 
vários temas do meio ambiente e de trato com os bichinhos de estimação, a cada estação que 
elas passam devem carimbar uma ficha onde indica por qual estação passaram. A interação 
com as crianças é imensa e a curiosidade bastante atiçada, um dos retornos percebido pela 
equipe é que as crianças cobram dos adultos, atitudes em relação ao lixo jogado nas ruas, ao 
trato com os animais, a não levar cachorros na praia, etc. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivar ações pedagógicas baseadas em metodologias que mobilizem o potencial criativo 
e crítico dos estudantes e seus professores. Valorizar a contínua interação entre teoria e 
prática.  Fomentar o diálogo entre todas essas instâncias por meio da oferta de disciplinas 
capazes de integrar estudantes de diferentes cursos. Identificar a interculturalidade como um 
processo multidimensional que deve integrar todas as etapas do desenvolvimento acadêmico 
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dos estudantes. A formação dos alunos não pode ser pensada como uma atividade apenas 
intelectual. Esse objetivo visa atender ao disposto na meta 12.7 do PNE (Plano Nacional de 
Educação) 2014-2024 (Lei 13.005/201417), que determina a destinação de 10% da carga 
horária dos cursos de graduação para atividades de extensão. Será necessário, para tanto, a 
multiplicação do número de projetos e programas de extensão passíveis incorporação aos 
currículos vigentes. A meta será, até 2021, expandir esse número a uma taxa de, no mínimo, 
dois novos projetos ao ano, para cada 200 alunos matriculados no curso – tomando como 
base uma duração média de dois anos para cada ano. 

Nome do Programa 

Projeto Rondon 

 

Responsáveis pela Execução 

Leandro Franklin Gorsdorf 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Equipe COEX. 

Público Alvo 

Alunos universitários, coordenadores de projetos e programas de extensão. 

 Objetivo Geral 

Possibilitar a participação da UFPR no Edital Projeto Rondon que contribui para a formação 
do universitário como cidadão integrando-o ao processo de desenvolvimento nacional, com 
ações participativas sobre a realidade do País, com responsabilidade social, coletiva na 
produção de projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Contribui para a formação do universitário como cidadão integrando-o ao processo de 
desenvolvimento nacional, com ações participativas sobre a realidade do País, com 
responsabilidade social, coletiva na produção de projetos coletivos locais, em parceria com 
as comunidades assistidas. 

Este programa visa possibilitar a participação da UFPR no Edital Projeto Rondon 
coordenado pelo Ministério da Defesa. Trata-se de um projeto de integração social que 
envolve a participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem 
estar da população.  

                                                 
17  Lei 13005/14 Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm 
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A participação nesse programa possibilitaria o desenvolvimento de um espaço de 
aprendizagem e de intercâmbio de conhecimentos e metodologias entre extensionistas das 
universidades de todo Brasil, promovendo a integração dos participantes das universidades 
junto à comunidade. 

Resultados e Avaliação 

Dois projetos foram enviados para o Edital 65/201718 de setembro/outubro com operação 
para julho de 2018. Fomos classificados em uma das operações denominada “Operação 
Palmares”, porém ficamos em 18º lugar e foram selecionadas apenas até o 10º. Ainda é 
reduzido o número de professores da UFPR interessados em apresentar propostas para este 
programa. Há previsão de capacitação técnica de servidores para 2018 para o gerenciamento 
do Projeto Rondon implicando em maior esclarecimento aos professores, orientações e 
divulgação do edital. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivar projetos e programas de extensão assimiláveis aos currículos. Esse objetivo visa 
atender ao disposto na meta 12.7 do PNE 2014-2024 (Lei 13.005/2014), que determina a 
destinação de 10% da carga horária dos cursos de graduação para atividades de extensão. 
Será necessário, para tanto, a multiplicação do número de projetos e programas de extensão 
passíveis incorporação aos currículos vigentes. A meta será, até 2021, expandir esse número 
a uma taxa de, no mínimo, dois novos projetos ao ano, para cada 200 alunos matriculados no 
curso – tomando como base uma duração média de dois anos para cada ano. 

Nome do Programa 

Planejamento Estratégico da Coordenadoria de Extensão. 

Responsáveis pela Execução 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Sandro Miguel Mendes.  

Equipe COEX. 

Público Alvo 

Equipe COEX. 

Objetivo Geral 

Organizar as ações da COEX, evitando desperdícios de energia, recursos e tempo, para que 
em 2018, consiga-se motivar a equipe e atingir os objetivos da UFPR, conforme o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2021. 

                                                 
18 Edital 65/2017 do Ministério da Defesa, DOU 04/09/2017 seção 3, pg 31: Chamamento público do processo 
de seleção e da participação das Instituições de Ensino Superior (IES) para as Operações de julho/2018, do 
Projeto Rondon, Operação "Pantanal' e Operação "Palmares" 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

Durante o exercício de 2017 a COEX promoveu reuniões semanais com a equipe, realizadas 
às quintas-feiras na qual foi realizado um levantamento de atividades e a apresentação pelos 
servidores dos fluxos de trabalhos de cada unidade, a equipe em conjunto com a 
coordenação da COEX, definiu ser importante à formulação do planejamento estratégico da 
COEX, o qual iniciou em 27 de outubro do corrente ano, com uma oficina trabalhando os 
conceitos de planejamento, identificando “O que somos”, “O que queremos ser”, “Público 
alvo” e os “Processos”. Nesta etapa do processo de planejamento iniciamos o nivelamento 
das etapas do planejamento estratégico: 

 Definição de valores da organização, como visão e missão; 

 Análise do ambiente externo: as oportunidades e ameaças; 

 Análise do ambiente interno, mais concretamente as forças e fraquezas; 

 Definição de objetivos e metas, ou seja, o que a unidade pretende alcançar. Onde e 
quando pretende chegar. Importante saber identificar o público-alvo de cada ação e 
cada objetivo; 

 Formulação e implementação da estratégia, na qual se escolhe o plano para alcançar 
as metas e objetivos definidos previamente. Na formulação das estratégias, 
importante verificar os recursos disponíveis para a implementação da estratégia, e 
definir quais recursos se aplicam mais adequadamente à estratégia escolhida. 

Resultados e Avaliação 

O trabalho se deu de forma democrática, onde todos os membros da equipe puderam 
escrever suas ideias e compartilhar no momento do debate a construção das frases, em um 
segundo momento, foi criada uma planilha onde todos puderam hierarquizar os processos, 
atribuídos conceitos de “1” a “3”, sendo que: 1- pouco importante; 2 - média importância; e 
3 - muito importante. Após a etapa de escolha do público alvo e identificação dos processos, 
no segundo encontro trabalhamos a construção da “missão” e “objetivo geral” da COEX. A 
partir desta fase, foi trabalhado o processo de análise SWOT (Forças, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças, em inglês), quando também de forma democrática foi dado a 
oportunidade, de todos escreverem suas sugestões e construído a matriz com as informações 
prestadas pela equipe. Após construção da matriz da análise SWOT a equipe também 
hierarquizou as informações atribuído conceitos de “1” a “3” para cada quadrante. No 
terceiro encontro o grupo trabalhou a elaboração do organograma e a possível redistribuição 
de pessoal dentro das unidades da COEX. No quarto encontro, realizado em 07/12/2017, a 
equipe trabalhou a construção de “Metas” e “Ações”. Todos opinaram em relação à 
indicação das metas e, na sequência, à indicação de ações para atingir a meta, neste momento 
não foi possível especificar as tarefas e atribuições de cada membro da equipe nas ações, 
mas foi possível distribuir a força de trabalho dentro de cada unidade proposta na fase de 
elaboração do organograma da COEX. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivar projetos e programas de extensão assimiláveis aos currículos. Esse objetivo visa 
atender ao disposto na meta 12.7 do PNE 2014-2024 (Lei 13.005/2014), que determina a 
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destinação de 10% da carga horária dos cursos de graduação para atividades de extensão. 
Será necessário, para tanto, a multiplicação do número de projetos e programas de extensão 
passíveis incorporação aos currículos vigentes. A meta será, até 2021, expandir esse número 
a uma taxa de, no mínimo, dois novos projetos ao ano, para cada 200 alunos matriculados no 
curso – tomando como base uma duração média de dois anos para cada ano. 

Nome do Programa 

Creditação da Extensão na UFPR  

Responsáveis pela Execução 

Dione Maria Menz 

Leandro Franklin Gorsdorf 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Público Alvo 

Professores, técnicos administrativos e estudantes dos diferentes setores da UFPR. 

Objetivo Geral 

Cumprir a estratégia 12.7 do PNE 2014-2024 que consiste em “assegurar, no mínimo, dez 
por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 
grande pertinência social". 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As ações deste ano de 2017 se concentraram na mobilização e conscientização da 
comunidade universitária acerca da necessidade de cumprimento da estratégia 12.7 do PNE 
2014-2024. Entre as ações foram realizadas várias reuniões entre PROEC e PROGRAD que 
possibilitaram a construção de estratégias e planos de ação para condução do processo da 
creditação da extensão na UFPR, na perspectiva de dar visibilidade, mobilizar internamente 
e construir um processo democrático envolvendo diferentes segmentos da UFPR 
(professores, estudantes e técnicos). 

Destacam-se algumas ações específicas: 

 Entre os dias 05 a 07 de março, aconteceu em Belo Horizonte - UFMG - o 48º 
Forproex Sudeste, na ocasião a Profª. Drª. Maria Virgínia Cremasco, compôs a mesa 
sobre Creditação da Extensão, discorrendo sobre as perspectivas deste tema na 
UFPR; 

 No mês de maio, houve a participação da PROEC/Creditação na reunião constituída 
com coordenadores de cursos de licenciatura para esclarecimentos e informes sobre a 
proposta da creditação da extensão na UFPR; 

 Desde maio, a PROEC tem estabelecido diálogo com o curso de nutrição, com o 
propósito de estruturar as demandas do referido curso em torno da creditação da 
extensão, tendo em vista a sua reforma curricular;  
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 Foi realizado um estudo sobre as instituições de ensino superior que elaboraram 
alguma proposta referindo-se a creditação da extensão de acordo com a proposta do 
PNE no primeiro semestre de 2017; 

 Também ao longo do primeiro semestre foi realizado um diagnóstico da extensão na 
UFPR, cujo objetivo foi mapear os programas e projetos de extensão da UFPR a 
partir dos relatórios SIGEU 2016, identificando os campi, cursos, docentes e 
discentes envolvidos em programas e projetos de extensão na Universidade; 

 Participação na Feira de Profissões da UFPR; 

 1º Encontro da Creditação da Extensão da UFPR realizado em 15 de agosto, tendo 
como público alvo, representantes dos Comitês Assessores de Extensão (CAEX) e 
coordenadores de projetos e programas de extensão. Destaca-se que o evento foi 
gravado e transmitido para os Campi de Jandaia do Sul, Palotina, Litoral, Centro de 
Estudos do Mar e Toledo possibilitando a participação daqueles interessados que por 
ventura não puderam se fazer presentes no local do evento. Este seminário contou 
com a participação de oitenta e seis pessoas, de trinta e três cursos distintos; 

 

 2º Encontro da Creditação da Extensão da UFPR realizado em 13 de setembro, tendo 
como público alvo os estudantes da UFPR. Em ambos os espaços, o diálogo e a 
colaboração coletiva nortearam os trabalhos. 

 

 Participação do 35º Seminário da Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), 
realizado nos dias 30 de outubro a 01 de novembro, na Universidade Federal da 
Integração Latina Americana (UNILA). O evento propiciou estabelecer contato com 
outros pró-reitores, em especial com as equipes da UNILA e UTFPR, vinculadas à 
creditação naquelas instituições; 

 No mês de setembro, a PROEC realizou reunião junto aos servidores da PROGRAD, 
sobre a creditação da extensão; 

 O Pró-Reitor (PROEC), Leandro Gorsdorf, participou do 41º Encontro Nacional do 
FORPROEX, realizado na Bahia entre os dias 17 a 20 de maio. E entre os dias 16 e 
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18 de novembro, aconteceu o 42º Encontro Nacional do FORPROEX, em 
Florianópolis. 

Ainda, o site da PROEC - http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/creditacao.html - 
armazena as informações e contribuições de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da 
creditação da extensão. 

Resultados e Avaliação 

As ações visando a creditação da extensão em 2017 tiveram por objetivo a sensibilização e a 
conscientização dos docentes, discentes e técnicos administrativos acerca da estratégia 12.7 
do PNE 2014-2024, com a finalidade de construir de maneira dialogada e democrática, os 
processos de formalização da creditação da extensão na UFPR. Nesse sentido, se avalia 
positivamente as ações da creditação da extensão neste ano de 2017 uma vez que houve um 
estímulo à participação e ao debate na comunidade universitária acerca de toda a 
complexidade que envolve a inclusão da extensão nos currículos dos cursos de graduação. 
Dessa forma, a minuta construída em 2016, não seguiu para a apreciação dos conselhos 
superiores, para que em 2017 mais pessoas pudessem ser agregadas ao debate. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Cumpre diretamente os objetivos estratégicos 5 e 35 referente a implantação de atividades 
extensionistas nos currículos dos cursos de graduação. Além disso, a creditação da extensão 
também contribui de maneira indireta para a realização dos objetivos estratégicos 11, 12, 29, 
30, 33, 49 e 60. 

II.5.3 Editora da UFPR 

 

Nome do Programa 

Produção, Distribuição e Comercialização de Livros  

Responsável pela Execução 

Equipe da Editora UFPR 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica interna e externa à UFPR, e público em geral. 

Objetivo Geral 

Editar, distribuir e comercializar livros decorrentes de produções acadêmicas e culturais das 
comunidades interna e externa. 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

A produção da Editora UFPR e a disponibilização de livros de editoras universitárias do 
Brasil na livraria da editora, proveem material de estudo e contribuem para o 
desenvolvimento da pesquisa nos diferentes níveis de ensino. Além da distribuição nacional, 
via distribuidores e livreiros, a participação em feiras e eventos acadêmicos pelo Brasil 
multiplica o público dos livros produzidos. 

Resultados e Avaliação 

Em 2017, foram realizadas três sessões do Conselho Editorial e avaliadas 36 propostas de 
publicação, das quais 25 tiveram aprovação. Foram publicados 23 novos títulos impressos, 
além de 9 reimpressões. 

Após a extinção do antigo contrato com a FUNPAR e a obtenção de CNPJ de filial da 
UFPR, a Procuradoria Federal na UFPR emitiu pareceres referenciais para contratos de 
edição de livros impressos e de livros digitais gratuitos, com os quais a editora estabelece 
novos procedimentos de formalização de sua relação com os autores.  

Na área comercial, consolidou-se o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e de 
máquinas de emissão de cupom fiscal, com a inclusão do estoque da editora no SIAFI, 
implementados nos anos anteriores. Além disso, foi adquirido um novo módulo do sistema 
de gestão de estoque e de emissão de notas fiscais, que o integrará a um novo website, mais 
moderno, com mais facilidades de gerenciamento de vendas e de acessibilidade para compra 
por parte dos clientes. O site está em processo de elaboração e implantação e será lançado no 
ano de 2018.   

Acompanhando a tendência geral na área editorial, houve redução, ainda que pequena, nas 
vendas e no faturamento, com relação aos dois últimos anos, mas foram mantidas as 
parcerias comerciais.  

Na divulgação, além dos lançamentos locais com bate-papo (Livraria da Vila [foto 2], 
Capela Santa Maria [foto 1], Livraria Cultura, Associação Paranaense de Medicina, Museu 
de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá, Auditório do Setor de Ciências 
Jurídicas, entre outros), participamos do Congresso Internacional da Associação Brasileira 
de Linguística em Niterói, Feira de Livros da UFMG, III Semana de Direitos Humanos da 
Unicuritiba, I Seminário Cone Sul de Editoras Universitárias, em Guarapuava, da Feira de 
Cursos e Profissões em Curitiba, da 13ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, da 
Feira do Livro da UFSCar, da Reunião Nacional da Anped, do evento Cinema em 
Perspectiva (UFPR/Decom), do Colóquio Internacional Schopenhauer, na UFPR, da SIEPE, 
entre outros eventos, como o evento de extensão na ocasião do lançamento do livro “Tratado 
Sobre os Modos de Significar ou Gramática Especulativa de Tomas de Erfurt”, de 
Alessandro Beccari (Unesp), que contou com mesa redonda com os professores Carlos 
Alberto Faraco e José Borges Neto, na sala Homero de Barros. Quanto a eventos de grande 
repercussão no âmbito nacional, estivemos presentes na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, 
na Bienal do Livro de Alagoas e na Festa do Livro da USP. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A produção da Editora UFPR e suas todas as ações no sentido da melhoria das edições de 
livros, bem como de sua divulgação e comercialização, contribuem para ampliar o acesso ao 
conhecimento científico e à produção acadêmica das diversas áreas, aumentar a visibilidade 
da editora e da produção de conhecimento da UFPR e outras instituições importantes, o que 
contribui para o cumprimento das metas 31 e 32 do PDI 2017-2021. 

 

 

Nome do Programa 

Feiras do Livro Organizadas pela Editora UFPR. 

Responsável pela Execução 

Equipe da Editora UFPR 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica interna e externa à UFPR, e público em geral. 

Objetivo Geral 

Difusão, divulgação e comercialização de livros acadêmicos a preços mais acessíveis. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As feiras de livros de abril e setembro [foto 3] têm como principal objetivo tornar os livros 
acadêmicos acessíveis aos interessados, contribuindo para a formação de acervos pessoais de 
estudo. Os livros divulgam e alimentam as pesquisas, por isso a importância do incentivo à 
sua aquisição. As feiras são abertas ao grande público e de acesso livre, cumprindo 
importante função social de oferta de livros de qualidade a custo reduzido, já que os 
descontos oferecidos para os livros universitários são de, no mínimo, 40% no Feirão e 50% 
na feira de setembro. Neste mesmo mês, a programação variada, com diferentes expressões 
artísticas graças à parceria com o SESC/PR, contribui para atrair novos interessados. 

Resultados e Avaliação 

Ambas as feiras foram bem sucedidas em termos de público e de faturamento. Durante a 
feira de abril houve uma apresentação da banda Pollice Verso, composta por alunos da 
UFPR, a presença do reitor e pró-reitor, e uma sessão do Conselho Editorial, e a presença de 
uma grande quantidade de livrarias e editoras. Na feira de setembro, houve diversas sessões 
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de autógrafos, minicursos e oficinas organizadas e ministradas por membros da equipe da 
editora, e, pela primeira vez desde que a parceria com o SESC foi firmada para a realização 
conjunta da feira com a Semana Literária do mesmo SESC, a Editora UFPR foi chamada a 
compor uma comissão de curadoria das atividades culturais, escolha de tema, convidados, 
atividades etc., o que foi realizado ao longo do ano conjuntamente com a direção do SESC-
PR. Como destaques na programação, tivemos a presença de Zé Miguel Wisnik, André 
Vallias, Veronica Stigger, Marcelo di Renzo (presidente da ABEU), Richard Hunter, 
professor emérito da Universidade de Cambridge e autor de um livro traduzido pela Editora 
UFPR [foto 4], entre outros. 

A equipe da Editora UFPR se dedicou integralmente ao bom funcionamento de ambas as 
feiras - desde o convite e a negociação com as editoras participantes, a organização do 
espaço e da infraestrutura, montagem e desmontagem, organização de grupos de trabalho, a 
venda de livros em novos moldes, após implantação da NFe, passando pela divulgação 
intensa, política de promoções, seleção e separação de exemplares, transporte e segurança. 
As vendas nas feiras são importantes para a manutenção do convênio da editora com a 
FUNPAR.  

Além disso, a Feira do Livro de setembro permaneceu como o único grande evento dedicado 
à promoção do livro e da leitura em Curitiba. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A realização das feiras contribui para o cumprimento da meta 31 do PDI, ao disponibilizar 
para a comunidade e a preços acessíveis um número cada vez maior de publicações, 
favorecendo o desenvolvimento da C,T&I no Paraná, e da Metas 32, no que se refere à 
promoção de ações de cultura. 

 
 

Nome do Programa 

Fortalecimento Institucional da Editora UFPR 

Responsável pela Execução 

Diretoria da Editora UFPR 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica interna e externa à UFPR, e público em geral. 
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Objetivo Geral 

Difundir a marca e o trabalho da Editora UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017, a Editora UFPR completou 30 anos de existência, e realizou várias atividades e 
campanhas para celebrar a efeméride, bem como para aumentar sua visibilidade na 
comunidade acadêmica, tais como promoções (30% de desconto em todos os livros), livro do 
mês, livro da semana, chamadas na imprensa e nos meios de comunicação internos à UFPR, 
eventos (ex. mesa-redonda sobre a Editora UFPR na Semana de Letras da UFPR, oficina na 
Feira do Livro UFPR / Semana Literária SESC etc.). Além disso, a servidora Maria Cristina 
Périgo concebeu uma exposição histórica sobre o catálogo da editora nesses 30 anos, 
realimentada semanalmente, fisicamente presente na sede da editora com exemplares 
antigos, instrumentos de tipografia e imprensa etc. Posteriormente, a servidora e o restante 
da equipe elaboraram uma exposição com fotos e textos que ficou disponível em painéis 
trípticos na Feira do Livro, ao lado do estande da editora.  

A Editora UFPR participa com a ABEU −Associação Brasileira de Editoras Universitárias−, 
dos principais eventos de divulgação e de discussão sobre a produção editorial brasileira, 
bem como de pesquisas do setor editorial e livreiro. Em 2017, na reunião anual da ABEU, o 
então vice-diretor da Editora UFPR, atual diretor, Prof. Rodrigo Tadeu Gonçalves, foi eleito 
diretor da Regional Sul da Associação.  

Para divulgação de sua produção, são usados o site, o Facebook e o e-mail marketing. Em 
parceria com a UFPRTV, o Programa Quarta Capa entra na programação do canal, mas 
também é disponibilizado aos internautas em canal do YouTube, aproximando 
autores/tradutores do público e aprofundando informações sobre as obras publicadas. Os 
links dos programas são inseridos junto aos releases dos livros no site. O programa foi 
interrompido no ano de 2017, mas as negociações para seu retorno estão em andamento. 

Como ponto de destaque do ano, o livro "Atlas Anatômico e Histológico do Caranguejo-
Uçá", de Antonio Ostrensky, Diogo Barbalho Hungria, Gisela Geraldine Castilho-Westphal, 
Karin Cristina Escobar Yamashiro, Livia Blanche e Walter Antonio Boeger, ganhou o 
prêmio ABEU 2017 com o terceiro lugar na categoria “Ciências da Vida” [foto 5]. 

Resultados e Avaliação 

A Editora UFPR, além de ter tido seu diretor eleito para a diretoria da ABEU, participou do I 
Seminário Cone Sul de Editoras Universitárias, organizado pela Unicentro de Guarapuava, 
que discutiu a criação de uma câmara técnica ligada à Apiesp (Associação Paranaense das 
Instituições de Ensino Superior Públicas). A proposta, que visa estabelecer redes de 
cooperação e reforçar o caráter de relevância das editoras universitárias do estado, foi 
apresentada aos reitores das universidades estaduais do Paraná e aprovada.   

A editora manteve uma política de doações e cortesias levam a nossa marca para bibliotecas 
e instituições de todo o Brasil. 

O site da Editora UFPR e, em especial, a página no Facebook estão em constante 
atualização. Em, 2017, a editora estreou uma conta no Instagram e um programa semanal ao 
vivo na Rádio UniFM, com entrevistas com autores e tradutores da casa. As vendas tiveram 
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aumento, ainda que modesto, em virtude da nova política de comunicação e do estreitamento 
de relações com a Superintendência de Comunicação e com a UniFM. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A produção da Editora UFPR e todas as ações no sentido da melhoria das edições, bem 
como de sua divulgação e comercialização, aumentando a divulgação do conhecimento 
científico, acadêmico e cultural gerado na UFPR contribuem para o alcance das metas 31 e 
32 do PDI 2017-2021. 

Foto 5 

 

Nome do Programa 

Internacionalização e Digitalização do Catálogo da Editora UFPR. 

Responsável pela Execução 

Equipe da Editora UFPR 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica interna e externa à UFPR, e público em geral. 

Objetivo Geral 

Ampliar o acesso de professores e estudantes lusófonos a obras estrangeiras de interesse 
reconhecido e o acesso remoto da comunidade, por via digital, ao catálogo geral da editora. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

A Editora UFPR recebe e avalia propostas de tradução de diversas áreas e de diferentes 
línguas; se aprovadas, as propostas dão origem a negociações com editoras estrangeiras para 
obtenção dos direitos de publicação em português do Brasil.  

A digitalização é tanto uma exigência do público que pesquisa em meios digitais como uma 
determinação legal relativa à inclusão de pessoas portadoras de deficiência - assim, a editora 
prepara os arquivos cuja edição digital (gratuita) foi autorizada por autores ou seus herdeiros 
e encaminha a uma empresa licitada para a conversão em formato ePUB3. 

As traduções e a digitalização são objeto de convênio com a FUNPAR. 
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Resultados e Avaliação 

Foram lançados 3 títulos em tradução no ano de 2017, dos quais dois com contrato de 
direitos autorais e um de domínio público. Há atualmente mais 4 traduções em produção e, 
ao longo de 2017, foram aprovadas mais 9 propostas de tradução.  

Quanto aos livros digitais, do lote previsto no convênio com a Funpar para o período, de 33 
livros programados para sair em formato digital, em 2017 a Editora UFPR já disponibilizou 
26 livros gratuitamente em seu website, em ePUB3 e/ou PDF. Tal medida visa ampliar a 
presença do catálogo da editora, facilitar o acesso ao conhecimento produzido pela UFPR, e, 
de acordo com pesquisas de mercado a respeito da presença do livro digital, aumentar 
inclusive a venda dos livros impressos, uma vez que o acesso aberto ao conteúdo digital 
possibilita maior alcance e divulgação do livro para os interessados em adquirir cópias 
físicas. O plano para os próximos anos é aumentar substancialmente esse número, 
abrangendo a maior parte do catálogo. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A Editora UFPR contribui para o cumprimento das metas 31 e 32, ao disponibilizar cada vez 
mais publicações e em diferentes suportes - em temas de interesse para o desenvolvimento 
da C, T&I no Paraná. 

II.5.4 Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE 

 

Nome do Programa 

Unidade de Cultura e Saberes Populares. 

Responsáveis pela Execução 

Bruna Marina Portela 

Liliana de Mendonça Porto  

Público Alvo 

Alunos de graduação da UFPR; professores e pesquisadores; comunidade em geral. 

Objetivo Geral 

Organizar e divulgar o acervo de Cultura e Saberes Populares do MAE, além de 
proporcionar um melhor acesso aos pesquisadores, alunos e demais interessados nas 
coleções. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017 foram realizadas várias atividades pela Unidade de Cultura e Saberes Populares do 
MAE que corroboraram para que o objetivo geral fosse atingido. Foi inaugurada em 
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dezembro de 2016 a seção de Cultura Popular da exposição de longa duração na sede 
expositiva do MAE em Paranaguá. Neste ano de 2017, foram desenvolvidas atividades de 
manutenção e de divulgação desta exposição. Uma delas diz respeito à produção de um 
folder didático sobre os temas apresentados, voltado ao público escolar que visita o museu. 
As atividades e textos já estão escritos e a próxima etapa será a diagramação e a ilustração 
do material, atividade que será realizada em conjunto com outras unidades do MAE, nos 
quais alunos de Design Gráfico e Artes Visuais atuam. Além deste folder infantil, a equipe 
também se dedicou à pesquisa e produção de textos para uma Caixa Didática, elaborada em 
conjunto com o programa de ações educativas do museu, com o tema “Gênero”. Para isto, a 
cultura popular foi o eixo condutor das discussões propostas, como por exemplo: a produção 
de trabalhos artesanais e laborais por homens e mulheres e as implicações sociais desta 
divisão de tarefas. Esta atividade envolveu a busca e a leitura de textos referentes aos temas 
propostos, a fim de embasar as discussões e textos elaborados para o material. Além disso, 
houve um avanço na alimentação da base de dados do acervo, na qual são inseridas 
informações sobre as peças, tais como procedência, uso, data de entrada e condições de 
conservação. Este é um trabalho importante para a divulgação e melhoria no acesso ao 
acervo de Cultura Popular do MAE, uma vez que facilitará a pesquisa nos objetos tanto para 
a própria equipe do museu, quanto para pesquisadores externos interessados no tema da 
Cultura Popular brasileira. Para as bolsistas, este trabalho exigiu um conhecimento sobre 
alguns conceitos da museologia e também a busca por informações sobre as peças do acervo, 
a fim de complementar a base de dados. Outras atividades realizadas neste período dizem 
respeito ao dia a dia na reserva técnica do MAE, que consistem em manter as peças 
organizadas e higienizadas, além de atualizadas as informações sobre possíveis saídas de 
peças para exposição ou trabalhos de conservação e restauro. Este projeto, portanto, dedica-
se a promover a fruição do patrimônio cultural brasileiro, representado no acervo da Unidade 
de Cultura e Saberes Populares do MAE. 

É importante ressaltar que a extensão é ponto fundamental nas atividades do MAE. Sendo 
um museu universitário, atende tanto a comunidade interna à UFPR, quanto externa. A 
interação com o público e a exteriorização dos conhecimentos faz parte da função primordial 
dos museus. A Unidade de Cultura e Saberes Populares possui um projeto de extensão, 
aprovado pelo CAEX e em andamento, cujo objetivo é organizar o acervo e produzir 
materiais que são destinados ao público do MAE. As atividades aqui mencionadas foram 
possíveis de serem realizadas em função de termos um projeto de extensão, com alunos 
bolsistas vinculados a ele. Neste sentido, o Ensino também se faz presente nas atividades da 
unidade, uma vez que estes alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre as práticas 
cotidianas de um museu, possibilitando uma aproximação com a dimensão profissional de 
suas áreas. A partir da discussão de textos, do diálogo com os técnicos do MAE e do contato 
com o acervo, os bolsistas adquiriram conhecimentos que não teriam acesso em seus cursos. 

Resultados e Avaliação 

Um dos principais resultados deste projeto neste ano de 2017 foi a manutenção e divulgação 
da exposição de longa duração, seção Cultura Popular, instalada na sede expositiva do MAE 
em Paranaguá. Até novembro deste ano a visitação à exposição já chegou a quase 25 mil 
pessoas, entre estudantes dos ensinos fundamental e médio, bem como da comunidade em 
geral. O curto período e o pouco número de bolsistas neste ano, dificultou e impediu um 
avanço mais rápido das atividades do projeto. Entre os meses de janeiro a junho, o projeto 
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contou com apenas uma bolsista, e de julho a dezembro com duas. Ainda com essas 
limitações, atividades importantes foram realizadas, como a elaboração e escrita do material 
didático que complementa a exposição. Um momento importante de avaliação das atividades 
da unidade aconteceu na 9ª SIEPE, quando então as alunas bolsistas apresentaram os 
resultados do projeto de extensão vinculado à Unidade de Cultura e Saberes Populares. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Dentro dos Objetivos Estratégicos da Extensão e Cultura, este programa contribuiu para o 
fortalecimento das atividades relacionadas ao ensino no MAE, uma vez que agregou alunos 
bolsistas de cursos de graduação como História e Ciências Sociais, que adquiriram 
conhecimentos além de seus currículos de graduação. Além disso, a participação de uma 
docente do Departamento de Antropologia da UFPR nas atividades deste programa e do 
MAE também vai ao encontro dos objetivos estratégicos propostos. 

Nome do Programa 

Unidade de Arqueologia. 

Responsável pela Execução 

Sady P. Carmo Jr. 

Público Alvo 

Comunidade visitante dos locais de exposições e eventos no prédio histórico em Paranaguá 
ou na Sala Didático-Expositivo em Curitiba; e o público especialista, composto por alunos, 
professores e pesquisadores de toda comunidade acadêmica. 

Objetivo Geral 

Valorizar os bens arqueológicos do MAE UFPR, por meio de ações de curadoria, 
levantamento arqueológico e extroversão do conhecimento. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017 a Unidade de Arqueologia do MAE-UFPR executou o primeiro ano do projeto 
“Museu e Patrimônio: Levantamento Arqueológico, Educação Patrimonial e Curadoria do 
Acervo de Arqueologia do MAE.", vinculado ao Programa de Curadoria do Acervo do 
MAE.  O marco inicial deste projeto e, notadamente, o programa ao qual está vinculado, foi 
à necessidade e obrigatoriedade institucional e legal da organização do acervo do MAE, até 
então incipiente. Ambas as responsabilidades estão relacionadas à efetividade das atuações 
do MAE como museu universitário, pois a organização do acervo é, a um só tempo, 
condição e fonte geradora das de variadas ações de pesquisa, de educação patrimonial, e é, 
também, a face extensionistas da interdisciplinaridade que sustenta a existência do acervo e o 
decodifica em expografias, eventos e diferentes outros produtos gerados pelo museu. 

Destina-se a dar continuidade às ações iniciadas nas coleções científicas do MAE, agregando 
o grupo técnico-científico da curadoria, alunos-bolsistas e demais colaboradores, com uma 
demanda que abarcou três públicos distintos, o específico – voltado para o poder, 
professores, pesquisadores e demais profissionais da área; o público de estudantes – 
graduação e pós-graduação e; o público visitante − que através do direcionamento das ações 
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sobre o acervo, o público alvo é expandido para comunidade, seja nas exposições ou no 
apoio às ações educativas.  

As ações foram separadas em três frentes de ações complementares, que promovem a 
interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão no âmbito do 
gerenciamento do patrimônio arqueológico e cultural: (i) curadoria do acervo, (ii) 
georreferenciamento dos sítios e (iii) extroversão do conhecimento.   

Na frente de Curadoria do Acervo, as principais ações se voltaram para formulação da base 
do banco de dados, intercalando conhecimentos das áreas de museologia, arqueologia e 
conservação. Como teste para formulação do banco de dados, foi selecionado a Gruta de 
Wobeto, um sítio arqueológico escavado na década de 1960. Sendo assim, a pesquisa 
histórica sobre o sítio foi ampla, abrangendo outras instituições e pesquisadores, como o 
Museu Paranaense e o Prof. Dr. Igor Chmyz. O intuito vai além da organização do acervo, 
baseia-se na construção de um banco de dados com informações interconectadas e no 
preparo do acervo para atividades de pesquisa, ensino e extensão.  

A segunda frente de trabalho foi relacionada a tarefas relacionadas à localização, 
georreferenciamento e mapeamento dos sítios arqueológicos, bem como a visitação in situ de 
alguns sítios arqueológicos, uma perspectiva geoarqueológica. A proposta é que queríamos 
atualizar dados georreferenciais dos sítios e localizá-los no espaço. Para tanto usamos como 
pesquisa informações nas documentações do MAE, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional e nas bibliografias específicas. Trabalhamos também com fontes do 
Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná para localizar ou aproximar dos sítios 
arqueológicos. Após as referências plotadas, foram investidas a campo, com uma equipe 
multidisciplinar onde visitamos quatro sítios arqueológicos. 

Na sequência mais extensionistas das atividades, há o planejamento da Exposição 
Temporária sobre Sambaquis utilizando o acervo como fonte primária de interação Museu-
Comunidade. A inauguração da exposição será em agosto de 2018.    

Foi Organizado a V Semana de Oficinas em Arqueologia, evento anual que faz parte do 
calendário da unidade de Arqueologia. Tem como objetivo a difusão de conhecimentos 
práticos e teóricos relacionados à pesquisa arqueológica, atendendo às demandas de 
formação continuada de estudantes de graduação e pós-graduação, alunos-bolsistas, além de 
pesquisadores e interessados na área por meio de minicursos. 

Resultados e Avaliação 

Tivemos como principal resultado o trabalho de final de curso de uma das alunas envolvidas 
no projeto de extensão, a aluna de Ciências Sociais, Mayra Levandoski. A reformulação das 
informações contextuais sobre o acervo e as tratativas iniciais sobre as exposições de 2018 
envolvendo os temas.  

Foi delimitado também, um em todo de trabalho para visitas de campo, com 
georreferenciamento de quatro sítios clássicos da bibliografia arqueológica paranaense.  

Com o evento da V Semana de Oficinas em Arqueologia, em parceria com a Semana de 
Antropologia e Arqueologia do Departamento de Antropologia, conseguimos atrair um 
público de quase 30 alunos entre os dois cursos ofertados. Uma interação importantíssima 
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entre a academia e população, já que parte dos inscritos não são alunos, e sim profissionais e 
interessados na disciplina. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Por meio das ações desempenhadas pelo projeto de extensão, foi ampliado o acesso da 
população e da comunidade acadêmica, fortalecendo o papel do MAE-UFPR como 
instituição de ensino, pesquisa e extensão. E também a continuidade dos projetos que 
possuem um perfil de fluxo contínuo e perpetuam a atuação de docentes e de estudantes nas 
unidades. 

Nome do Programa 

Unidade de Etnologia 

Responsáveis pela Execução 

Laura Pérez Gil 

Equipe Técnica do MAE 

Público Alvo 

Pesquisadores, professores, estudantes de ensino fundamental, médio e superior, comunidade 
interna; à UFPR, comunidade externa de amplo alcance. 

Objetivo Geral 

Realizar processos curatoriais relativos ao acervo de etnologia do MAE, abrangendo um 
amplo leque de ações que envolvem a catalogação e organização das peças no espaço físico 
da reserva técnica, a sistematização de informações a elas relativas e a pesquisa sobre as 
mesmas. Realização de ações para divulgação do acervo entre a comunidade externa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Foi dada continuidade à organização do acervo de etnologia com a finalidade de maximizar 
o espaço na reserva técnica e garantir a conservação das peças, procurando melhores 
soluções de acondicionamento. O trabalho envolve a capacitação dos alunos bolsistas nos 
procedimentos museológicos e no conteúdo da etnologia indígena associado ao acervo.  

Desenvolvimento das atividades previstas no projeto de extensão: “Patrimônio e Museus – 
Curadoria das coleções etnográficas do MAE” - Número na PROEC: 000074/2017:  

Está em andamento a organização de uma exposição sobre a cultura guarani. Trata-se de 
uma exposição definida a partir de uma curadoria compartilhada com as comunidades 
guarani do litoral paranaense. Até o momento foram realizadas entre setembro e novembro 
de 2017 visitas a 6 aldeias guarani, localizadas em 5 terras indígenas diferentes nos 
municípios de Paranaguá, Morretes, Piraquara, Pontal do Sul e Guaraqueçaba. A finalidade 
das reuniões foi a de apresentar a proposta e fazer o convite para participar.  

Está em também, em fase de elaboração, uma publicação sobre a coleção Xetá existente no 
MAE. Trata-se de uma ação colaborativa com este povo indígena. A proposta do MAE é 
fazer uma publicação com peças e fotos escolhidas por vários representantes Xetá, incluindo 
as memórias, comentários e informações que os próprios Xetá desejem associar a elas. Para 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

167 

o desenvolvimento dessa ação, foram até agora realizadas as seguintes atividades: Visita de 
representantes Xetá à Reserva Técnica do MAE para conhecer a coleção lá acervada  
(17/05/2017); Visita de equipe do MAE às terras indígenas de São Jerônimo da Serra, junto 
com 5 alunos do Curso de Ciências Sociais e do PPG em Antropologia da UFPR  (15 a 
18/06/2017); Visita de dois representantes Xetá à reserva técnica do MAE para trabalhar na 
elaboração da publicação, com participação de alunos bolsistas do MAE e alunos que 
desenvolvem pesquisas de mestrado de doutorado em Antropologia (15 a 18/11/2017).  

Curso de extensão “Lugares das Memórias Contadas: Indígenas, Território, museus, objetos 
e musealização”, ministrado pelo pesquisador Kaingang Josué Carvalho (PPGMus-USP). 
Trata-se igualmente de uma ação colaborativa. Carga horária: 12h; datas em que foi 
realizado: 18/10, 25/10 e 1/11; número de participantes: 47. 

Evento: III Seminário em Etnologia e Museus, realizado no dia 9/11. O Seminário se realiza 
junto com a Semana de Antropologia e Arqueologia organizada pelo PPGA e, com o Curso 
de Arqueologia organizado pelo MAE. O evento contou com a presença de 30 assistentes.  

No dia 16/08/2017 foi desmontada a exposição Corpos & Objetos na Amazônia e o acervo 
exibido nela encaminhado e acomodado na Reserva Técnica em Curitiba. A exposição, em 
exibição na sede do MAE em Paranaguá desde 22/05/2015, recebeu 15965 visitantes entre 
janeiro e agosto de 2017. 

Foi dada continuidade à elaboração da Caixa Didática Corpos e Objetos, que forma parte dos 
materiais lúdico-pedagógicos do MAE que tratam temas da etnologia indígena. Foram 
elaboradas reproduções de vários dos objetos que estavam exibidos na exposição do mesmo 
nome, e foram revisados os textos e propostas de atividades. A "Caixa" será concluída e 
colocada à disposição dos professores de ensino fundamental e médio em 2018.  

Pesquisas sobre o acervo de etnologia do MAE: Foram concluídas 02 monografias de final 
de curso de alunos do Curso de Ciências Sociais; estão em andamento 02 pesquisas de 
doutorado do PPG em Antropologia; estão em andamento 02 pesquisas de IC sobre o acervo 
de etnologia. 

Resultados e Avaliação 

A unidade mantém uma atividade continuada no tempo em termos de ensino e pesquisa. As 
pesquisas associadas à IC, monografias de final de curso e pós-graduação tem aumentado 
nos últimos anos. 

Igualmente, é positivo o fato de termos mantido ao longo de três anos consecutivos o evento 
sobre etnologia e museus, e de termos conseguido realizar em 2017 o primeiro curso de 
extensão da unidade neste ano.  

O principal resultado que gostaríamos de ressaltar é o desenvolvimento de ações 
colaborativas com comunidades indígenas, que marcam um novo caminho de adequação das 
ações do museu aos princípios da museologia contemporânea.  

No que se refere aos processos avaliativos internos e externos, a equipe do projeto faz 
regularmente pequenas reuniões para avaliar o andamento das atividades e fazer os ajustes 
necessários no que se refere, principalmente, aos trabalhos internos da reserva técnica. 
Quanto às atividades realizadas junto com as comunidades indígenas, dado que ainda não 
foram concluídas, não foram feitas avaliações; entretanto, dado que são ações colaborativas 
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que exigem uma permanente negociação, o próprio processo em si implica uma valoração 
continuada. Finalmente, a apresentação do projeto no SIEPE envolve um processo avaliativo 
de um lado por parte da própria equipe, já que na preparação da mesma é necessário pensar o 
que foi realizado até o momento, e de outro por parte da banca e do público. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Por meio das atividades realizadas, A Unidade de Etnologia do MAE contribuiu com as 
seguintes políticas e diretrizes gerais da PROEC, registradas no PDI 2017-2021: 

 inovar, expandir e consolidar as atividades de extensão e cultura;  

 contribuir para a proposição e implementação de políticas relativas à preservação e 
fruição do patrimônio histórico-cultural e arquivístico na UFPR; 

 dar visibilidade ao conhecimento gerado em locais específicos como museus e 
espaços culturais; 

 igualmente, contribuiu com as seguintes diretrizes relativas à pesquisa e ao ensino; 

 fortalecer a pesquisa e o ensino no âmbito do Museu de Arqueologia e Etnologia; 

 promover uma maior integração das atividades de pesquisa com as atividades de 
ensino e extensão da UFPR; 

 estimular pesquisadores e aumentar o envolvimento estudantes de graduação no 
processo de investigação científica, artística e cultural da universidade.   

Nome do Programa 

Unidade de Documentação Textual, Sonora e Visual. 

Responsáveis pela Execução 

Bruna Marina Portela  

Equipe Técnica do MAE. 

Público Alvo 

Pesquisadores, professores, estudantes de ensino fundamental, médio e superior, comunidade 
interna à UFPR e comunidade externa de amplo alcance. 

Objetivo Geral 

Organizar, divulgar e dar acesso ao acervo da Unidade de Documentação Textual, Sonora e 
Visual, fazendo uso das normas de descrição arquivística e mantendo uma relação dialógica 
com as outras Unidades e projetos do museu. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Esta unidade é responsável pelo acervo textual, sonoro e visual do MAE, que abrange tanto a 
documentação produzida pelo próprio museu desde sua idealização na década de 1950, até 
coleções doadas por pesquisadores externos que têm pesquisas com temáticas afins às do 
MAE. Esses documentos complementam o acervo de objetos das demais unidades, quais 
sejam, arqueologia, etnologia e cultura popular. Justamente por isso, essa unidade tem um 
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alto potencial para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e de outras naturezas. Para 
tanto, organizar e publicisar esse acervo é fundamental para garantir o acesso a ele. Neste 
sentido, o trabalho desenvolvido neste ano de 2017 foi a elaboração e revisão do Guia de 
Fundos e Coleções do MAE. Este guia consiste em um instrumento de pesquisa que visa 
facilitar a busca na documentação da unidade. Cada conjunto documental tem uma planilha 
de descrição, baseada na Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) e traz 
informações gerais como número de documentos, âmbito e conteúdo, datas e local. Um 
esboço deste guia já havia sido feito, mas necessitava de uma revisão detalhada para 
aperfeiçoar as descrições nas planilhas, trabalho que foi feito ao longo deste ano. Além 
disso, também o acondicionamento dos documentos foi melhorado dentro dos armários 
deslizantes na sala climatizada que armazena o acervo. O trabalho foi executado a partir de 
um projeto de extensão vinculado à unidade, registrado no CAEX e em vigência, que 
possibilitou a vinda de duas alunas bolsistas, estudantes do Curso História, Memória e 
Imagem, além da participação de uma voluntária do mesmo curso. As alunas realizaram 
leituras de textos teóricos, bem como a pesquisa para complementar as informações no Guia 
de Fundos e Coleções. Este trabalho permitiu a elas um aprendizado para além da sala de 
aula e das disciplinas do curso, possibilitando um contato com questões relacionadas ao 
trabalho em um museu.  As atividades desenvolvidas no âmbito deste Programa, portanto, 
impactam tanto a própria equipe do museu, quanto à comunidade externa. 

Resultados e Avaliação 

O trabalho de revisão do Guia de Fundos e Coleções resultou em um importante diagnóstico 
do acervo desta unidade e deixou ainda mais evidente o seu potencial para pesquisa. Foi 
possível ter um conhecimento mais profundo de cada um dos conjuntos documentais 
existentes na unidade, o que por sua vez facilitará a busca nessa documentação. Um 
momento importante de avaliação do trabalho desenvolvido foi a apresentação do projeto de 
extensão na 9ª SIEPE, dentro do ENEC, em que as alunas tiveram a oportunidade de ouvir 
críticas e sugestões às atividades desenvolvidas até então. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Dentro dos objetivos estratégicos de extensão e cultura, este programa contribuiu para o 
fortalecimento da participação de estudantes de graduação nas atividades do MAE. Neste 
ano de 2017 três alunas bolsistas do curso de História, Memória e Imagem participaram das 
atividades e puderam adquirir conhecimentos que vão além das disciplinas de seu curso de 
graduação. Além disso, o acervo da unidade é procurado por pesquisadores, alunos de 
programas de pós-graduação, para desenvolverem seus trabalhos de conclusão de curso, 
dissertações e teses. O programa, portanto, fortalece o ensino e também a pesquisa dentro do 
museu, que é um espaço privilegiado para a formação de alunos e a participação de docentes 
da UFPR. 

Nome do Programa 

Ações de Produção Cultural do MAE-UFPR 

Responsáveis pela Execução 

Fábio Luis Gasparello Marcolino 
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Laura Pérez Gil  

Márcia Cristina Rosato 

Equipe técnica do MAE. 

Público Alvo 

Pesquisadores, professores, alunos de ensino fundamental, médio e superior, comunidade 
acadêmica e comunidade externa. 

Objetivo Geral 

Organizar e dar apoio a eventos, seminários e oficinas concernentes às temáticas trabalhadas 
pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em parceria com agentes da própria 
universidade (o que inclui alunos bolsistas de cursos de graduação da UFPR), como também 
com integrantes de comunidades representativas das temáticas propostas nos eventos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − Todas as atividades realizadas pelos alunos envolvem a participação de 
professores, de forma que os materiais e produtos desenvolvidos pelos alunos são ligados 
diretamente às suas áreas específicas de formação. Desta maneira, o projeto funciona como 
um laboratório para que os alunos apliquem as teorias e novas técnicas aprendidas em sala 
de aula nos materiais que eles desenvolvem e promovem.  

Pesquisa − Para cada evento realizado, é necessário a pesquisa de referências gráficas para as 
peças gráficas produzidas de divulgação para a comunidade. Desta forma, a pesquisa é 
inerente ao trabalho. 

Extensão − Neste ano foi realizado o evento Semana de Museus, com o tema “Dizer o 
Indizível em Museus: Violência Indígena”. Foram três dias de evento, que contou com a 
participação de professores, pesquisadores e representantes indígenas dos povos Guarani, 
Kaingang e Xetá, que debateram sobre os aspectos da história indígena contemplados no 
relatório da Comissão da Verdade. Outro evento realizado pelas ações do projeto é a abertura 
da exposição temporária “Deuses que Dançam”, que acontece em Paranaguá até maio de 
2018 e que apresenta a indumentária dos Orixás do Candomblé, numa parceria entre o MAE 
e o curso de licenciatura em artes da UFPR Litoral. Ainda aconteceram neste ano outros 
eventos que têm justamente a função de fazer o diálogo do museu com a comunidade interna 
e externa à UFPR. Foi o caso da participação do MAE-UFPR na Primavera de Museus 
(organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM), com a realização de seu “1º 
Encontro de Memórias do MAE-UFPR”, onde foi apresentado e discutido aspectos 
históricos e atuais do museu com a comunidade externa a partir das experiências de diretores 
de gestões anteriores e dos alunos que acompanharam o desenvolvimento do MAE nos 
últimos anos. Houve também a participação do projeto na promoção do III Seminário de 
Etnologia e Museus e da V Semana de Oficinas em Arqueologia, bem como da Mesa 
Redonda “Experiências Quilombolas na UFPR” em Paranaguá, que aconteceu na Semana da 
Consciência Negra, integrante da programação da UFPR em parceria com a Secretaria de 
Cultura do Estado do Paraná. O curso “Lugares das Memórias Contadas” aconteceu em 
outubro e foi ministrado pelo professor convidado kaingang Dr. Josué Carvalho, pós-doutor 
em museologia na USP, que tratou sobre as apropriações nativas do conceito de museu, e 
também sobre os desafios, no campo da museologia, relativos à constituição de museus com 
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o outro — especificamente com aquele de quem se fala nos chamados “processos de 
curadoria compartilhada”. Os alunos participantes do projeto também colaboraram nas 
discussões sobre revisão da exposição de longa duração do MAE. Esses últimos eventos 
foram todos realizados em parceria com o Programa de Curadoria do Acervo do MAE-
UFPR. Em parceria com o Programa de Ações Educativas do MAE, o projeto também 
auxiliou na divulgação dos seguintes eventos: 10º JOGARTA, um evento que dispôs mesas 
de jogos analógicos relacionados à temática de Africanidades no espaço do Museu em 
Paranaguá, a 36ª Semana Literária SESC e XV Feira do Livro Editora UFPR, onde o MAE 
esteve presente mostrando seus produtos educativos em um stand ofertado durante a semana 
na Feira e no 27º Festival de Inverno, em que o MAE ofertou uma série de atividades, entre 
elas uma sessão de jogo em Live-Action baseado no RPG do MAE Jaguareté: O Encontro em 
seu espaço em Paranaguá. Além disso, integrantes do projeto puderam colaborar no 
desenvolvimento de jogos eletrônicos do programa, como o jogo de vestir do MAE a ser 
aplicado nas atividades dos jovens visitantes do museu que acontecem após as visitas 
guiadas e o início do desenvolvimento de um software para criação de personagens para 
facilitar a participação do RPG do MAE Jaguareté: O Encontro em eventos. 

Resultados e Avaliação 

Uma avaliação importante deste projeto de extensão aconteceu no 16º ENEC, dentro da 9ª 
SIEPE, ocorrida nos dias 03 e 04 de outubro de 2017. Na apresentação, os alunos bolsistas 
tiveram a oportunidade de falar sobre as atividades que desenvolveram e de receberem 
críticas e sugestões. Para além da apresentação no ENEC, os orientadores do projeto 
realizaram discussões diárias com os bolsistas para avaliação do andamento de cada 
atividade, discutindo com eles sobre a aplicação de seus conhecimentos em sala de aula a 
serviço da comunidade externa visitante do museu e participante de seus eventos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Metas 32, 40, 42 e 44 do PDI: por meio de interação com as comunidades alvo dos projetos 
no sentido da valorização social. Interação entre docentes, técnicos e alunos na busca por 
realizar produtos de relevância acadêmica; fortalecimento das atividades de extensão na 
UFPR; fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão; fortalecimento das 
ações artísticas e culturais; aprimoramento da infraestrutura para integração entre práticas 
acadêmicas e serviços de à comunidade; fortalecimento do museu como instituição 
acadêmica, cultural e disseminador dos conhecimentos gerado pela pesquisa na UFPR; 
fomento da preservação do patrimônio histórico-cultural e valorização dos vínculos da 
comunidade acadêmica com a comunidade externa. 

Nome do Programa 

Exposições 

Responsáveis pela Execução 

Ana Luisa de Mello Nascimento 

Gisele Kliemann 
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Público Alvo 

Professores e alunos das escolas da rede pública e privada do Paraná, especificamente da 
região de Paranaguá (e Ilhas adjacentes), Curitiba e Região Metropolitana; bem como 
turistas e pessoas da comunidade local de Paranaguá, cidade onde está situada o antigo 
Colégio dos Jesuítas sede expositiva do MAE UFPR. 

Objetivo Geral 

Realizar exposições com temáticas que englobam as Unidades Científicas do MAE 
(Arqueologia, Etnologia e Cultura Popular) dentro e fora do MAE-UFPR, promovendo 
parcerias com universidades, escolas e outros museus. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ao longo do ano de 2017 o projeto realizou ações que visavam integrar o público e o MAE. 
Neste sentido, o projeto deu continuidade às ações de elaboração e montagem de exposições, 
as quais são realizadas em parceria. Assim, no dia 26/06/2017, foi aberta a exposição 
“Deuses que Dançam” na Sede Expositiva do MAE em Paranaguá. A exposição é fruto de 
uma parceria com Lab.Artes (Laboratório de Criação e Produção Artística) − projeto de 
extensão do Curso de Licenciatura em Artes da UFPR - Setor Litoral, e teve curadoria de 
Milah Gouveia (aluna do Curso de Artes do Setor Litoral) e da Profª. Gisele Kliemann. A 
mostra apresenta os Orixás, segundo o Candomblé, ancestrais africanos responsáveis por 
proteger as forças que regem a natureza, representados na exposição por manequins que 
“vestem” as divindades dançantes. O tema da mostra foi escolhido a partir de uma 
perspectiva dialógica, ou seja, a partir de reuniões realizadas com diversos grupos da 
comunidade de Paranaguá (Movimento Aqualtunê, IFPR Paranaguá, UNESPAR Paranaguá, 
Núcleo Regional de Educação do Litoral) que estavam inseridos na programação da Semana 
da Consciência Negra de 2016. O tema em questão foi sugerido pelo grupo devido à escassez 
de material e informações sobre a religiosidade negra, especialmente no âmbito escolar. 
Desta forma, a proposta da exposição elaborada pelas curadoras é de trazer, independente de 
crença religiosa, um pouco da estética da cultura proveniente do Candomblé, como suas 
danças e sua música. Busca também possibilitar o conhecimento de seu universo, 
apresentado na mostra com cada elemento presente em suas manifestações — objetos, cores, 
enfeites, contas, comidas, bebidas, músicas, trajes típicos, gestos e coreografias. 

Ainda no ano de 2017 foi aberta a exposição “Nos Passos da Humanidade” em 15/09/17, 
uma parceria do MAE com o Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso (Ponta 
Grossa). Esta exposição trata das origens e do desenvolvimento de diversas espécies de 
hominídeos que resultaram, a partir de milhares de anos de evolução, no aparecimento do 
homo sapiens sapiens. A exposição tem como objetivo mostrar, por meio das réplicas e dos 
fac-símiles, as principais alterações físicas que foram surgindo na anatomia ancestral, 
principalmente, o bipedismo e o aumento do cérebro. A abertura da exposição foi realizada 
no auditório do MAE-UFPR pelo Prof. Dr. Moacir Elias Santos e em seguida foi feita uma 
visita guiada conduzida pelo próprio professor. Para a abertura da exposição foram 
convidados os alunos da Escola Municipal Sully Vilarinho e, durante a visita, foi observado 
o grande interesse dos alunos pelo museu e suas exposições. A partir desta visita, a escola 
demonstrou interesse pelas atividades do projeto e, desta maneira, foi agendada uma reunião 
para a elaboração do cronograma das atividades do projeto junto com a escola no ano de 
2018. Assim, a ideia desta parceria será realizar, dentro de uma perspectiva dialógica, 
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atividades no museu e na escola, de forma que os alunos tragam para o espaço do MAE suas 
histórias e memórias. Como o calendário e as atividades ainda serão definidos, ainda será 
conversado com a direção e professores qual produto cultural seria mais interessante para 
eles (livro de contos, exposição, uma oficina, dentre outros). 

Resultados e Avaliação 

As avaliações das exposições são realizadas por meio de reuniões periódicas realizadas entre 
a equipe de alunos, técnicos administrativos e professores do museu. A outra parte das 
avaliações são realizadas pelo público visitante por meio dos Cadernos de Críticas e 
Sugestões do MAE, que fica disponibilizado na entrada do museu. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Metas 30, 32 e 34: por meio da promoção de exposições e ações em parceria com as escolas, 
o projeto promove fortalecimento da pesquisa e do ensino no âmbito do Museu de 
Arqueologia e Etnologia, além do investimento em ações artísticas, culturais, museológicas e 
extensionistas, fortalecendo e ampliando a rede de parceiros no âmbito da UFPR, e dos 
governos municipal, estadual e federal; Amplia o acesso da população e da comunidade 
acadêmica aos meios de produção cultural, bens e espaços culturais. 

Nome do Programa 

Unidade de Ações Educativas do MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. 

Responsáveis pela Execução 

Tamara Fernanda C. Evangelista 

Equipe Técnica do MAE. 

Público Alvo 

Estudantes, professores, pesquisadores da rede de ensino fundamental, médio e superior, 
profissionais de museu, agentes culturais, comunidade interna a UFPR e comunidade 
externa. 

Objetivo Geral 

Trabalhar ações educativas no espaço museológico do MAE com a perspectiva de promover 
e possibilitar uma leitura crítica do mundo social privilegiando as dimensões éticas, estéticas 
e da diversidade cultural da humanidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017 a unidade de Ação Educativa, executou as ações previstas nos projetos de extensão 
“Museu aberto: Interações entre o MAE e a escola” e “Conhecer, brincar e experimentar: 
produtos lúdico-pedagógicos do MAE”. Ao longo do ano foram realizadas 92 visitas guiadas 
nos espaços expositivos do MAE em Paranaguá com monitoria de nossos alunos bolsistas. 
Para a realização dessas atividades de mediação com o público, são realizados cursos de 
capacitação com os nossos bolsistas, oferecidos pela a equipe do MAE estruturados de forma 
interdisciplinar, envolvendo as áreas temáticas do museu: arqueologia, etnologia, cultura 
popular, assim como a museologia. Esse ano também, oficializamos a parceria com o Projeto 
Jogarta, que promove eventos culturais mensais gratuitos de jogos analógicos, onde o MAE 
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participa oferecendo uma mesa de RPG do jogo “Jaguareté: O Encontro”.  Em função dessa 
parceria, devido a grande divulgação do projeto nas mídias sociais, foi trazida a demanda da 
comunidade externa e interna o desenvolvimento de uma versão comercial do jogo de RPG 
elaborado pelo MAE “Jaguareté: O Encontro”, uma vez que, a sua primeira edição foi 
desenvolvida somente para a distribuição gratuita nas escolas públicas. Essa demanda 
resultou na revisão do livro para a reedição do mesmo. Ainda na realização das atividades 
extensionistas de comunicação e mediação com o público, a unidade participou na realização 
de eventos como o Festival de Inverno e a Feira Literária, Primavera de Museus, oferecendo 
atividades lúdico-pedagógicas proporcionando fruição do patrimônio a democratização do 
acesso à cultura. Foi dado também continuidade nos desenvolvimentos dos jogos eletrônicos 
que já estavam sendo desenvolvidos pelo museu, como: “jogo de vestir do MAE” e o jogo da 
“Bernúncia” que já está disponível para o download gratuito no Google Playstore. Também 
foi dado continuidade ao trabalho de elaboração das Caixas Didáticas em fase de construção: 
“Música, jogos e brincadeiras da cultura africana”, “Gênero”, “Corpos & Objetos”.  Estamos 
também na fase de pesquisa para a elaboração de cartilha voltada para os professores com 
metodologia para confecção de Caixas Didáticas. 

Resultados e Avaliação 

Os materiais lúdico-pedagógicos desenvolvidos pelo MAE são avaliados por nossos usuários 
através do livro de críticas e sugestões disponíveis na sede histórica em Paranaguá e na sala 
didático expositiva em Curitiba. Quando realizamos um empréstimo de uma caixa didática, 
além dos materiais pedagógicos, o professor recebe um questionário, na qual recebemos um 
feedback contendo a experiência do usuário. Uma avaliação importante deste projeto de 
extensão aconteceu no 16º ENEC, dentro da 9ª SIEPE, os alunos bolsistas tiveram a 
oportunidade de falar sobre as atividades que desenvolveram e de receberem críticas e 
sugestões. Periodicamente são realizadas reuniões com os alunos bolsistas para orientar e 
avaliar as atividades desempenhadas por eles. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Metas 30, 32 e 34: por meio da elaboração de materiais lúdico-pedagógicos; desenvolvendo 
ações de educação patrimonial; democratização do acesso e fruição do patrimônio cultural; e 
comunicação com o público dentro e fora dos espaços museológicos, estreitando a relação 
entre a UFPR e a comunidade interna e externa. As ações realizadas através de nossos 
projetos de extensão, contribuem para a formação acadêmica dos alunos bolsistas, eles 
desenvolvem pesquisas com a orientação dos docentes e técnicos envolvidos no projeto, o 
que gera o desenvolvimento de materiais lúdico-pedagógicos.   



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

175 

Nome do Programa 

2º Seminário de Prevenção ao Suicídio  

 

Responsáveis pela Execução 

Dione Maria Menz 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Público Alvo 

Professores, técnicos administrativos e estudantes dos diferentes setores da UFPR; 
profissionais de diferentes áreas de diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais 
(por exemplo, rede de ensino e atendimento de saúde); profissionais de instituições privadas 
e cidadãos da comunidade local. 

Objetivo Geral 

O evento teve como objetivo debater e propor formas de prevenção ao suicídio a partir de 
diálogos e discussões ativas acerca do tema. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

A mesa de abertura do evento contou com a participação de representantes da UFPR, 
Secretaria Estadual de Saúde do Paraná - SESA, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba - 
SMS e Centro de Valorização da Vida - CVV. A palestra de abertura foi realizada na sexta-
feira, dia 15/09/2017, pela Profª. Sabrina Stefanello do Departamento de Psiquiatria. 

Na manhã do dia 16/09/2017 os painéis envolveram discussões com os gestores de políticas 
públicas em saúde do município de Curitiba e do Estado do Paraná. Flávia Adachi, 
coordenadora de Saúde Mental da SMS, em sua palestra “Suicídio: Cenário Epidemiológico 
de Curitiba”, apresentou a série histórica de notificações de violência 
autoprovocada/autoinfligida no município. Segundo Adachi, foram notificados 2669 casos 
de autoagressões, automutilações, ideação suicida e tentativa de suicídio entre os anos de 
2012 a 2016. Destes, 985 casos referem-se às tentativas de suicídio, 60,8% dos casos foram 
acolhidos pelas UPA's e 30,7% pelos hospitais. O meio de agressão mais usado foi o 
envenenamento. Emerson Luiz Peres abordou o perfil epidemiológico do suicídio no Paraná. 
Segundo Peres, no ano de 2016, a faixa etária que mais cometeu suicídios foi a idosa, a partir 
de 80 anos, representando dentro do número total de casos, 28,5 % de homens e 1,1% de 
mulheres. Em relação à identificação dos suicidas conforme a sua raça e cor, 23,5% dos 
casos foram em indígenas, 14,3% em brancos, 10,7% em pretos, 7,8% em pardos e 3,3% em 
amarelos. Os municípios com maior incidência de suicídios foram os municípios de 
Francisco Beltrão e União da Vitória. Por fim, Flávia C. Figel apresentou a Rede de Atenção 
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Psicossocial no Paraná e sua relação com a prevenção ao suicídio. A rede conta com 52 
ambulatórios (19 regionais), 134 Centros de Atenção Psicossocial habilitados e divididos em 
CAPS I, II, III, AD I e AD III. Figel ressaltou que a Unidade Básica de Saúde é a porta de 
entrada do usuário ao SUS, onde é feita a identificação de comportamentos suicidas, o 
encaminhamento e o acompanhamento de casos pelos Agentes Comunitários de Saúde. O 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família também faz visitas domiciliares, inclui as pessoas em 
grupos de ajuda, promove ações de prevenção e elabora materiais educativos. Cabe ao CAPS 
o acolhimento e acompanhamento do caso de suicídio, assim como do cuidado integrado 
com a família, a ressocialização e busca ativa. Por fim, Figel destacou que a RAPS trabalha 
em rede intra e intersetorial, acompanhando continuamente o usuário e a família, atuando na 
prevenção.  

Na tarde do dia 16/09/2017, foram organizados cinco grupos de trabalho com os 
participantes, em que cada grupo tratou de um tema relacionado ao suicídio, relatando os 
problemas e as propostas para enfrentamento. 

Resultados e Avaliação 

As atividades que se desenvolveram no decorrer do seminário proporcionaram várias 
reflexões, a partir de dados científicos da realidade do suicídio em Curitiba e no Paraná, da 
necessidade de envolvimento na prevenção de doenças mentais, inclusive quanto à 
necessidade de um espaço para atender os alunos, professores e técnicos administrativos da 
UFPR que apresentem risco de suicídio, bem como a necessidade e o envolvimento na 
prevenção de doenças mentais. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este programa contribui com os objetivos estratégicos 14 e 58, uma vez que se trata de 
evento de desenvolvimento e divulgação de atividades de pesquisa e ao mesmo tempo possui 
caráter extensionista e de auxílio à promoção de saúde da comunidade universitária. 

II.5.5 Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição - NIED 

 

Nome do Programa 

Núcleo Interdisciplinar De Enfrentamento à Drogadição da UFPR - NIED 

Responsáveis pela Execução 

Alessandro Antonio Scaduto 

Araci Asinelli da Luz 

Cassia Regina Furtado Guimarães 

Dione Maria Menz 

Dulce Dirclair Huf Bais 
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Eduarda de Sousa Lemos 

Maria Virgínia Filomena Cremasco 

Rogerio Goulart da Silva 

Sabrina Stefanello 

Público Alvo 

Professores, técnicos administrativos e estudantes dos diferentes setores da UFPR; 
profissionais de diferentes áreas de diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais 
(rede de ensino e atendimento de saúde); profissionais de instituições privadas e cidadãos da 
comunidade local. 

Objetivo Geral 

Oferecer ações de ensino, pesquisa e extensão na temática das drogas para as comunidades 
interna e externa à UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas pelo NIED durante o ano de 2017 compuseram três grupos de 
ações permanentes, além de outras ações isoladas. As atividades permanentes foram: 

Ciclo de Debates do NIED: Consistiu na realização de debates abertos, direcionados a 
comunidade externa e interna, e abordou aspectos relacionados ao uso e abuso de substâncias 
psicoativas, contribuindo com a prevenção e ao mesmo tempo estabelecendo o intercâmbio 
da universidade com questões concretas da sociedade, permitindo a reflexão sobre o 
conhecimento produzido e ensinado. 

Foram realizados 6 debates com os seguintes temas: "Política Criminal sobre Drogas no 
Brasil", com a participação de 26 pessoas; "Uso de substâncias: interfaces com suicídio", 
com 34 pessoas; "Síndrome Alcoólica Fetal", com 36 pessoas; "Política de Redução de 
Danos: Novos olhares", que teve a participação de 37 pessoas; "População em Situação de 
Rua: Da Invisibilidade à Visibilidade", com 43 pessoas e “Medicalização da Infância e 
Direitos Humanos”, com a presença de 21 pessoas. Os debates foram conduzidos por 
pessoas de diversas áreas de formação e profissional, além de pessoas vinculadas a 
movimentos sociais. 

Reuniões do NIED: Mensalmente são realizadas reuniões de organização das ações do NIED 
e de debate de questões relacionadas ao enfrentamento à drogadição. As reuniões são abertas 
à comunidade. Ocorreram 9 encontros, com uma média de participação de 11 pessoas por 
encontro. 

Evento “Cuidando da População em Situação de Rua”: O objetivo do presente evento foi 
problematizar o cuidado da população em situação de rua. Como a maior parte dos presentes 
eram profissionais do Consultório na Rua, as ações foram direcionadas para dois objetivos: 
primeiro pelo auxílio aos profissionais de saúde que atendem pessoas em situação de rua 
quanto à tomada de decisões e condutas a serem adotadas em relação aos usuários atendidos 
e segundo o fortalecimento grupal desses profissionais, dada a condição de desgaste em 
decorrência das especificidades da atividade. A realização deste evento confluiu no curso 
“Atenção à População em Situação de Rua”. 
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Curso de extensão “Atenção à População em Situação de Rua”: Curso cujo objetivo é refletir 
sobre a política pública que envolve a população em situação de rua, oportunizando a 
discussão de casos e fortalecimento da equipe de cuidados. Destina-se a comunidade interna 
e externa à UFPR, interessada na temática, em especial profissionais vinculados às políticas 
públicas relativas ao campo da saúde e da assistência social. A média de participantes dos 5 
encontros foram 17 pessoas. 

Além das atividades permanentes o NIED ainda realizou algumas atividades pontuais e foi 
convidado a participar de espaços organizados por outros grupos. Um deles foi o Seminário 
de Prevenção ao Suicídio, evento realizado em parceria com o Laboratório de Psicopatologia 
Fundamental do Departamento de Psicologia, com a participação de 140 pessoas.  Outras 
ações e participações foram: Comissão de Prevenção ao Suicídio na UFPR, Mesa 9ª SIEPE 
Políticas Públicas sobre Drogas, Mesa 9ª SIEPE Suicídio como Laço Social, I Seminário de 
Saúde Mental da Casa 4, Semana do Curso de Educação Física, Palestra O Grupo 
Psicanalítico de Curitiba (GPC) e a formação psicanalítica nos moldes da International 
Psychoanalytical Association (IPA), III Jornada de Saúde Mental e Economia Solidária, 
Palestra Política Sobre Drogas no Brasil na UNINTER, webconferência na SESA Setembro 
Amarelo, Semana PREVIDA, Entrevista na Rádio Banda B pela Profª. Dione na Semana 
PREVIDA e Trabalho de prevenção ao uso e abuso de substâncias no CREAS de Almirante 
Tamandaré coordenado pela Profª. Dulce. Além disso, todos os materiais produzidos no 
NIED são disponibilizados na página do NIED no site da PROEC (proec.ufpr.br). 
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Resultados e Avaliação 

A reivindicação para a criação do NIED surgiu da própria comunidade em torno da UFPR 
em virtude de um aumento do consumo de drogas no centro de Curitiba e com a demanda da 
participação da UFPR como proponente nos debates sobre o tema. Assim, no dia 9 de 
dezembro de 2012, na Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi criado o 
Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição (NIED), tendo como objetivo 
catalisar as ações em ensino, pesquisa e extensão voltadas para a temática de drogas. 
Conferindo-lhe seu caráter interdisciplinar de ações – traço fundamental que leva em seu 
nome –, diversos órgãos já integraram e/ou integram o NIED: Diretoria de Política sobre 
Drogas da Secretaria Saúde de Curitiba, Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba, Ministério Público do Paraná, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania, Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná, SESI/FIEP e AMAAS 
(Associação de Moradores e Comerciantes do entorno da UFPR). O NIED, portanto, fornece 
subsídios para políticas públicas voltadas para o enfrentamento do uso prejudicial de 
substâncias psicoativas, bem como também constrói, de forma dialógica com a comunidade, 
os conteúdos e métodos de abordagem relacionados ao tema. Neste ano de 2017 houve uma 
ampliação da oferta de ações de ensino e de extensão pelo NIED para as comunidades 
interna e externa à UFPR, devido ao encerramento da parceria com Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas que financiou o Centro Regional de Referência para Formação em 
Políticas sobre Drogas da UFPR – CRR, que, por sua vez, concentrava ações de capacitação 
na temática da drogadição. Ressalta-se, por fim, que todas as ações obtiveram impacto 
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positivo e direto na comunidade, pois foram desenvolvidas a partir do levantamento de 
demandas das populações-alvo e avaliadas e reformuladas conforme interação dialógica 
comunidade/universidade. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O NIED contribui para o cumprimento dos objetivos 5, 11 e 35, uma vez que se trata de 
projeto de extensão interdisciplinar estratégico em nossa universidade que envolve discentes, 
docentes, técnicos administrativos e profissionais da comunidade externa de diferentes áreas 
do conhecimento. 
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II.6 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE  

 

II.6.1  Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor - CAISS 

Nome do Programa 

Programa SOS Pós-Graduação 

 

Responsável pela Execução 

Samantha de Toledo M. Boehs 

Público Alvo 

Estudantes regularmente matriculados em programas de Mestrado e Doutorado da UFPR. 

Objetivo Geral 

Auxiliar os estudantes da pós-graduação da UFPR no enfrentamento dos desafios trilhados 
nos cursos de mestrado e doutorado da instituição. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O programa que oferece semestralmente 25 vagas. É desenvolvido com a realização de 
quatro encontros quinzenais de duas horas e meia de duração cada. São realizadas dinâmicas 
de grupo e vivências que estimulam o fortalecimento da saúde mental dos alunos, 
promovendo um espaço onde eles se sintam à vontade para tratar com sigilo e privacidade 
angústias, ansiedades, stress, carreira e questões relacionadas à vida em geral enquanto estão 
envolvidos com a pós-graduação. 

Resultados e Avaliação 

No ano de 2017 participaram do SOS Pós-Graduação 26 alunos de mestrado e doutorado da 
instituição. Ao final do programa os participantes responderam ao formulário de avaliação 
do serviço ofertado. Em relação à avaliação da contribuição do programa Vida Sim para o 
bem-estar, considerando uma escala de 0 – 10, onde 0 seria equivalente a insatisfatório e 10 
muito satisfatório, 70 % dos respondentes avaliaram como muito satisfatória (10) a 
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contribuição do programa, 20 % assinalaram (9) e 10% marcaram (8). Quando questionados 
sobre o quanto sua queixa/demanda foi atendida com a realização do grupo, considerando 
uma escala de 0 – 10, onde 0 seria equivalente a insatisfeito e 10 muito satisfeito, 50 % dos 
respondentes avaliaram como muito satisfeito (10), 20 % assinalaram (9), 20% marcaram (8) 
e 10% consideraram como (7).   

Havia também ao final do formulário um espaço aberto para comentários onde foram 
recebidos elogios e agradecimentos pela oferta do programa como por exemplo: “A 
iniciativa do grupo SOS Pós-graduação foi ótima! Superou muito as minhas expectativas, e 
em conjunto com a terapia individual tem me ajudado demais. Precisa continuar, por que há 
muitos estudantes precisando de apoio”. (Participante do sexo feminino, 25 anos) 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Programa SOS Pós-graduação contribui para o desenvolvimento de uma política 
institucional efetiva de assistência estudantil, sob o olhar da inclusão, permanência e 
diversidade, garantindo a valorização e a permanência dos estudantes dando voz ao 
sofrimento e ao adoecimento produzido no contexto e pelas lógicas acadêmicas assim como 
os devidos enfrentamentos e encaminhamentos dessas situações. 

Nome do Programa 

Atendimento Social – Serviço Social da Unidade de Avaliação e Perícia em Saúde - UAPS 

Responsável pela Execução 

Raquel de Oliveira Rêgo Freire 

Público Alvo 

Servidores e servidoras, docentes e técnicos administrativos ativos encaminhados pela Junta 
Oficial em Saúde, por outras unidades da UFPR ou que buscam atendimento profissional de 
forma espontânea, por solicitação da Perícia Médica/UFPR, ou encaminhados por outras 
unidades da UFPR. 

Objetivo Geral 

Contribuir para avaliação pericial com parecer técnico especializado na área de serviço 
social, compondo equipe multiprofissional de suporte à perícia em saúde. 

Acolher, orientar e acompanhar o servidor em licença para tratamento de saúde. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O Serviço Social compõem equipe multiprofissional do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor – SIASS com objetivo de emitir parecer social visando à análise dos 
aspectos sociais que interfiram na situação de saúde do servidor e/ou pessoa da família. 

Emite parecer especializado nas situações de reversão de aposentadoria, horário especial, 
servidor em licença para tratamento de saúde, licença de servidor para acompanhamento de 
familiar em tratamento de saúde. 

Realiza avaliação o grau da deficiência utilizando o Índice de Funcionalidade Brasileiro 
(IFBrA) em conjunto com médico perito. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

183 

Realiza acolhimento, escuta qualificada e orientações ao servidor aposentado por invalidez. 

Realiza orientações sobre direitos sociais do servidor ativo/inativo. 

Realiza acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento ao servidor e sua família visando 
inserção dos mesmos em ações e programas desenvolvidos pela UFPR assim como 
encaminhamentos aos recursos sociais disponíveis na comunidade nas situações de 
enfrentamento/violência no ambiente laboral ou familiar; dependência de drogas lícitas e 
ilícitas, dificuldades ou não acesso a direitos sociais. 

Realiza visitas técnicas (institucionais, domiciliares e hospitalares); 

Realiza acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento de servidor em situação de 
vulnerabilidade social. 

Resultados e Avaliação 

O servidor ou servidora acolhido e atendido pela unidade passa a ser orientado e 
acompanhado diante das demandas apresentadas. Para isso se estabelece um plano de ação 
pelo Serviço Social junto com o servidor/servidora, na  busca de estratégias para resolução 
ou amenização da situação posta. Os servidores e servidoras atendidos pelo serviço social 
apresentam demanda por atendimento de profissionais da psicologia e psiquiatria e 
atendimentos emergenciais ocasionando fila de espera nos serviços ofertados pela UFPR que 
atende servidor, seus dependentes e alunos. Diante disso, é imprescindível a implantação de 
programas de promoção e  prevenção em relação a saúde mental, uso e abuso de álcool e 
outras drogas, violência institucional e familiar, assédio moral e, sobretudo, ampliação de 
profissionais na área de psicologia, psiquiatria e serviço social. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

As ações desenvolvidas pelo Serviço Social visam identificar demandas de saúde do 
servidor. 

Contribuir na trajetória resolutiva para as demandas apresentadas na perspectiva do cuidado 
em saúde. 

Contribuir com proposta de programa de promoção de saúde. 

Realizar encaminhamentos aos recursos internos e externos.  

Redução nos afastamento por motivo de saúde. 

Garantir acesso à informação na perspectiva dos direitos e dos deveres em relação à saúde. 

Contribuir na criação de ambientes de trabalho saudáveis. 
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Nome do Programa 

Programa de Preparação Para a Aposentadoria: “Vida Sim”. 

 

Responsável pela Execução 

Samantha de Toledo M. Boehs. 

Público Alvo 

Docentes e servidores técnico administrativos da UFPR que possuam mais de 50 anos. 

Objetivo Geral 

Ajudar os professores e servidores da instituição a refletirem e se planejarem para uma nova 
fase da vida. Da mesma forma que nos preparamos para entrar no mercado do trabalho, 
também precisamos fazer um planejamento para o desligamento oficial proporcionado pela 
aposentadoria. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O programa que oferece semestralmente 25 vagas. É desenvolvido com a realização de oito 
encontros quinzenais de três horas de duração cada. São realizadas dinâmicas de grupo e 
vivências que estimulam a reflexão e o planejamento de vários aspectos relacionados ao 
processo do “aposentar-se”. São trabalhados os seguintes temas: Significado do trabalho, 
significado da aposentadoria, aspectos jurídicos da aposentadoria, medos e angústias, 
planejamento de vida e carreira, saúde e bem-estar na aposentadoria, planejamento 
financeiro. 

Resultados e Avaliação 

No ano de 2017 participaram do programa 31 servidores, sendo 2 docentes e 29 técnicos 
administrativos. Ao final do programa os participantes responderam ao formulário de 
avaliação do serviço ofertado. Em relação à avaliação da contribuição do Programa Vida 
Sim para o bem-estar, considerando uma escala de 0 – 10, onde 0 seria equivalente a 
insatisfatório e 10 muito satisfatório, 18,2 % dos respondentes avaliaram como muito 
satisfatória (10) a contribuição do programa, 54,5 % assinalaram (9), 22,7% marcaram (8) e 
4,6% consideraram como (7) avaliação da contribuição do Programa Vida Sim para o Bem-
estar em uma escala de 0 a 10.  

Quando questionados sobre o quanto sua queixa/demanda foi atendida com a realização do 
grupo, considerando uma escala de 0 – 10, onde 0 seria equivalente a insatisfeito e 10 muito 
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satisfeito, 36,4 % dos respondentes avaliaram como muito satisfeito (10), 31,8 % 
assinalaram (9) e 31,8 x% marcaram (8). Havia também ao final do formulário um espaço 
aberto para comentários onde foram recebidos elogios e agradecimentos pela oferta do 
programa como por exemplo: “Agradeço imensamente a toda equipe pela ideia e pelo 
trabalho desenvolvido ao longo dos encontros”. (Participante do sexo feminino, 53 anos). 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa Vida Sim contribui com os objetivos estratégicos da UFPR no que se refere a 
atuação na Promoção da Saúde da comunidade universitária, tendo em vista que possui como 
foco a saúde mental dos servidores e docentes facilitando a criação de estratégias pessoais de 
enfrentamento e preparação para essa nova fase da vida. 

Nome do Programa 

Programa Educação em Saúde. 

Responsável pela Execução 

Viviam Mara Pereira de Souza. 

Público Alvo 

Servidores lotados na Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor - CAISS. 

Objetivo Geral 

Atualizar/Capacitar os servidores lotados na CAISS, de acordo com as necessidades 
identificadas, com vistas a incentivar o processo educativo e estimular a promoção à saúde e 
qualidade de vida, tanto do profissional, quanto dos usuários dos serviços. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Por meio da parceria com a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CDP) foram 
iniciadas diversas atividades com a participação dos servidores em palestras, encontros e 
cursos de atualização. 

Resultados e Avaliação 

Os resultados contribuem para a atualização dos servidores e para o incentivo às ações e 
práticas que visam à promoção da saúde na comunidade universitária  

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este programa está em consonância com os objetivos institucionais por meio do incentivo à 
atualização/capacitação dos servidores da saúde, considerando estes multiplicadores de 
informações e disseminadores de conhecimento e em essência, educadores em saúde. 

Nome do Programa 

Divulgação do Benefício Per Capita. 

Responsável pela Execução 

Douglas Patrick Ribeiro Utiyama 
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Público Alvo 

Todos os servidores ativos e inativos da UFPR assim como os pensionistas. 

Objetivo Geral 

Fazer a divulgação do benefício per capita para servidores ativos e inativos da UFPR assim 
como para pensionistas. Ela visa informar aos beneficiários sobre o ressarcimento que têm 
direito caso atendam todos os requisitos para receber o benefício – que pode ser solicitados 
para os dependentes (cônjuge, filhos, enteados). Também para informar os deveres que os 
beneficiários devem cumprir enquanto recebem o benefício. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Desenvolvimento de material para a divulgação do benefício per capita e das atividades 
exercidas pela UCSS, por meio de intranet, sites institucionais da UFPR e PROGEPE, envio 
de email, contato telefônico e correspondências, além da divulgação direta para servidores 
que comparecem na unidade principalmente os recém ingressos são direcionados a UCSS 
assim que tomam posse. Alguns exemplos: 

http://www.progepe.ufpr.br/progepe/?p=4219 

Resultados e Avaliação 

A divulgação da nova Portaria Normativa referente ao benefício per capita fez com que as 
pendências em relação às comprovações do pagamento do plano de saúde chegassem a 
níveis mínimos. Conseguimos atingir servidores aposentados e pensionistas que não estavam 
recebendo o benefício e tinham direito a ele. 

Estamos no início de um trabalho que ainda contará com novas ações junto a Imprensa 
Universitária, SUCOM e outros departamentos da UFPR que possam nos auxiliar na gestão 
do benefício. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Possibilitou um controle melhor da rubrica do benefício per capita.  

Aumentou a divulgação do benefício para pensionistas e servidores ativos e inativos. 
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II.6.2 Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDP 

 

Nome do Programa 

Programa de Capacitação em Línguas Estrangeiras Modernas. 

Responsável pela Execução 

Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas/Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Pessoas - PROGEPE 

Público Alvo 

Servidores das carreiras docente e técnico administrativo em educação ativos da UFPR. 

Objetivo Geral 

Preparar os servidores para a comunicação em língua diversa do português, desenvolvendo 
sua expressão oral, escrita e auditiva, com vistas a instrumentalizar, inclusive, servidores 
interessados em participar de programas de pós-graduação stricto sensu. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Aplicação do Termo de Compromisso e de Responsabilidade. 

Aplicação de teste de nivelamento. 

Atividades complementares. 

Aulas expositivas, práticas, simulações e conversação. 

Avaliações periódicas. 

Certificação. 

Edital de inscrições para o 1º e 2º semestre/2017. 

Formação de turmas e divisão em níveis de conhecimento. 

Pesquisa de satisfação. 

Resultados e Avaliação 

Por meio da Pesquisa de Satisfação, aplicada entre os participantes das capacitações em 
língua estrangeira, constata-se a contribuição positiva do programa para o desenvolvimento 
profissional dos servidores. Dentre os fatores citados destacam-se a inscrição online e a 
aplicação de pesquisa de satisfação que proporcionaram, respectivamente, a simplificação 
dos processos e o estabelecimento de um canal de diálogo com os servidores. Além do mais, 
a aplicação da pesquisa oportuniza melhoria na qualidade dos cursos oferecidos, atendendo 
as reais demandas da administração pública. Ao todo, 227 servidores foram capacitados em 
língua inglesa, espanhola e alemã. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A UFPR vem avançando na internacionalização de suas estruturas por meio de convênios 
com Instituições de Ensino de outros países, redefinindo o perfil da comunidade acadêmica. 
Nesse sentido, alunos e profissionais destas instituições procuram a UFPR no intuito de 
complementar suas atividades acadêmicas e, também, desenvolver novas pesquisas. Esse 
quadro indica a necessidade em se desenvolver novas metodologias e aprimorar 
instrumentos já existentes que capacitem os servidores para o acolhimento de alunos e 
profissionais estrangeiros, a fim de facilitar a interação e a comunicação entre as partes. 

Nome do Programa 

Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ 

Responsável pela Execução 

Unidade de Qualificação/Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - PROGEPE 

Público Alvo 

Servidores da carreira de técnico administrativo em educação do quadro ativo da UFPR. 

Objetivo Geral 

Promover o desenvolvimento dos servidores da carreira de técnico administrativo em 
Educação da UFPR, incentivando a qualificação por meio da concessão de benefício para a 
participação em programas de pós-graduação stricto sensu em outras instituições de ensino 
superior – IES. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Acompanhamento do trabalho realizado pela comissão de seleção do programa. 

Acompanhamento mensal e preparação da documentação necessária à concessão do 
benefício ao servidor contemplado. 

Elaboração do edital de seleção para inscrições no programa, em conformidade com a 
Resolução COPLAD nº 11/201219. 

Planejamento, organização, avaliação e monitoramento do programa por meio de reuniões 
periódicas com a equipe de trabalho. 

Resultados e Avaliação 

O desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento dos servidores técnicos administrativos, 
está relacionado diretamente com uma atuação profícua à missão da UFPR. Dessa forma, o 
referido programa tem contribuído para a proposição de novas intervenções profissionais dos 
servidores em seus ambientes de trabalho. 

 

                                                 
19  Res. COPLAD nº 11/12: Dispõe sobre o Plano de Incentivo à Qualificação da UFPR para participação em 
cursos de pós-graduação stricto sensu em outras Instituições de Ensino – PIQ. 
(http://www.progepe.ufpr.br/progepe/documentos/cdp/resolucao%20coplad%201112.pdf) 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Programa de Incentivo à Qualificação vem contribuindo em direção à formação acadêmica 
e profissional dos servidores técnicos administrativos em educação da UFPR que, das formas 
mais variadas, constroem, fomentam, aplicam e disseminam o conhecimento em diversas 
áreas do conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e para o desenvolvimento 
humano o que faz, por assim cumprir, a missão desta IFE. 

Nome do Programa 

Programa Rede de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública do Paraná 

Responsável pela Execução 

Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas/Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Pessoas - PROGEPE 

Público Alvo 

Servidores das carreiras docente e técnico administrativo em educação ativos da UFPR. 

Objetivo Geral 

Promover ações e atividades de pesquisa, capacitação e elaboração de projetos de 
aprendizado com vistas ao desenvolvimento de servidores na administração pública do 
Estado do Paraná. 

Principais Atividades Desenvolvidas  

Participação na Comissão Organizadora do I Seminário sobre Qualidade de Vida no 
Trabalho; Participação nos Grupos de Estudos: Qualidade de Vida do Trabalhador, 
Formação de Formadores e Comunicação; Compartilhamento de vagas em diversas ações de 
capacitação organizadas pelos órgãos/entidades participantes da Rede. 

Resultados e Avaliação 

A adesão à Rede de Desenvolvimento de Pessoas representa um avanço na implementação 
da política de desenvolvimento de pessoas da UFPR, tendo em vista os benefícios 
oferecidos, tais como: troca de experiências e compartilhamento de conhecimento entre os 
órgãos/entidades participantes, além de instrumentos e ferramentas de ensino a distância e 
presencial, estruturas físicas (auditório, salas de aula, laboratórios de informática), ofertas de 
vagas em cursos de áreas afins, docentes especializados na área de formação e capacitação 
profissional. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A Rede de Desenvolvimento de Pessoas é composta por 48 órgãos/entidades da 
administração pública do Estado do Paraná, nos âmbitos federal, estadual e municipal. É 
coordenada por um comitê gestor e atua por meio de grupos de estudos, disponibilização 
pelos partícipes de vagas remanescentes em ações de capacitação e organização de 
eventos/cursos de áreas afins. A UFPR faz parte da Rede desde julho/2017, após assinatura 
do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica. O trabalho em rede permite 
compartilhar objetivos e metodologias, além de interações com outras instâncias 
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institucionais que permitem a construção de conexões intersetoriais e complementaridade. 
As vantagens consistem na troca de experiência entre atores institucionais, disseminação de 
conhecimento e experiência. 

Nome do Programa 

Programa de Treinamento em Informática 

Responsável pela Execução 

Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas/Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Pessoas – PROGEPE 

Público Alvo 

Servidores das carreiras docente e técnico administrativo em educação ativos da UFPR. 

Objetivo Geral 

Capacitar os servidores da UFPR com vistas à eficiência administrativa no uso de 
tecnologias da informação e comunicação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Capacitação para uso do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, atendendo ao Decreto nº 
8.539/201520. 

Capacitação para a formação e atualização dos servidores em diversas áreas, tais como: 
produção de recursos educacionais, utilização de ferramentas do ambiente virtual – 
MOODLE – uso de TIC’s, mediação da aprendizagem a distância, utilização da ferramenta 
on-line Prezi. 

Resultados e Avaliação 

Os resultados apresentados contribuem para promover a utilização de meios eletrônicos com 
segurança, transparência e economicidade, bem como, para a ampliação do uso da tecnologia 
da informação e comunicação com vistas à efetividade da Instituição. 

 

                                                 
20 Decreto 8539/15: Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para realização do processo administrativo no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O programa contribuiu para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR, principalmente 
no tocante às melhorias na gestão e qualificação do quadro de pessoal com o aprimoramento 
dos usos das TIC´s e do SEI 

 

 

Nome do Programa 

Programa de Desenvolvimento em Gestão 

Responsável pela Execução 

Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas/Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Pessoas - PROGEPE 

Público Alvo 

Servidores das carreiras docente e técnico administrativo em educação ativos da UFPR. 

Objetivo Geral 

Capacitar os servidores da UFPR para o pleno exercício de suas atividades relacionadas à 
missão da instituição e com vistas à qualidade dos serviços prestados ao cidadão. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Promoção de ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento profissional e 
aperfeiçoamento dos servidores para o pleno exercício de suas funções, almejando a troca de 
conhecimento e o compartilhamento de informações. 

Resultados e Avaliação 

Os resultados obtidos por meio das avaliações dos cursos demonstram a importância do 
desenvolvimento das capacidades necessárias ao desempenho profissional, capacitação dos 
servidores para o aperfeiçoamento de suas funções, crescimento integral do servidor 
enquanto ator responsável pela qualificação institucional e valorização da função pública. 

 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A capacitação permanente e continuada dos servidores proporciona o aperfeiçoamento 
profissional necessário para incorporar um perfil profissional voltado à busca contínua da 
qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Esse processo envolve a aprendizagem de 
novas formas de trabalho que implicam em maior responsabilidade dos servidores, trabalho 
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em equipe e na necessidade permanente de atualização e multifuncionalidade da força de 
trabalho. 

II.6.3 Coordenadoria de Planejamento de Pessoal - CPP 

Nome do Programa 

Planejamento e Gestão das Atividades Referentes às Unidades Vinculadas à Coordenadoria 
de Planejamento de Pessoal. 

Responsável pela Execução 

Terezinha Milhorin de Britto Moretti 

Público Alvo 

Comunidade externa, unidades acadêmicas e administrativas. 

Objetivo Geral 

Planejar e gerir as atividades desenvolvidas pela Unidade de Movimentação de Pessoas e 
pela Unidade de Recrutamento de Pessoal vinculadas à Coordenadoria de Planejamento de 
Pessoal. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Planejamento e coordenação na alocação de vagas docentes e de técnicos administrativos da 
instituição. 

Coordenação das atividades relativas à movimentação de pessoal (movimentação interna de 
servidores, cessão, redistribuição, colaboração técnica, licenças e exercício provisório). 

Orientação e elaboração de propostas normativas relativas a concursos públicos da carreira 
dos servidores técnicos administrativos. 

Coordenação e orientação de atividades relativas a concursos públicos da carreira docente e 
técnica administrativa, bem como processos seletivos referentes à contratação de professores 
substitutos. 

Instrução de processos judiciais relativos a concursos públicos e demais processos relativos à 
movimentação de pessoal (remoção, redistribuição).  

Atendimento ao público interno e externo à UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Melhor acompanhamento e gerenciamento dos trabalhos realizados pela CPP, buscando 
atender de forma eficaz às demandas apresentadas. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação tem apresentado resultados que contribuem para o bom desenvolvimento dos 
trabalhos e atendimento das demandas e interesses da Instituição. 
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Nome do Programa 

Movimentação de Servidores Técnicos Administrativos. 

Responsável pela Execução 

Josiane do Rocio Mosson 

Público Alvo 

Servidores técnicos administrativo em educação, no âmbito da UFPR.  

Objetivo Geral 

Gerenciar e executar os procedimentos relativos à movimentação e acompanhamento de 
pessoas, no âmbito da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Abertura de processos. 

Efetivação de lotação funcional. 

Planilhamento de solicitações de movimentação. 

Mapeamento das necessidades, apontadas pelas unidades institucionais, no que diz respeito à 
alocação de servidores técnicos. 

Orientação e análise acerca de possibilidades de remanejamento interno de lotações 
funcionais.  

Atendimento para prestar informações sobre procedimentos de Gerenciamento de demandas 
existentes para atendimentos, de acordo com as disponibilidades do Quadro Referência de 
Servidores Técnicos Administrativos – QRSTA/UFPR movimentação.  

Atualização de planilhas e relatórios referentes a ingressos, saídas e movimentação de 
servidores técnicos na instituição. 

Elaboração de ofícios, relatórios e requerimentos.  

Entrevista admissional de estagiários. 

Resultados e Avaliação 

O modelo de gerenciamento de pessoas adotado pauta-se pela qualificação do desempenho 
funcional, consonante aos preceitos da legislação vigente e voltada à Administração Pública 
Federal. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Busca promover a distribuição das vagas dos cargos técnicos entre as unidades 
institucionais, de forma adequada às demandas quantitativas e qualitativas, respeitando as 
atribuições de cargos estabelecidas no Plano de Carreira de Cargos Técnicos Administrativos 
em Educação. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

194 

Nome do Programa 

Procedimento Voltado ao Recém Ingresso - Orientação, Definição de Perfil Profissional e de 
Lotação Funcional 

Responsável pela Execução 

Silvia Rocio Silva 

Público Alvo 

Técnicos administrativos em educação, aprovados em concursos públicos, ingressantes na 
UFPR. 

Objetivo Geral 

Informar o candidato aprovado e nomeado, através de concurso público recente, quanto aos 
objetivos, fins e meios da dinâmica institucional e o papel do ingressante neste contexto. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Entrevista ao funcionário recém ingresso, levantamento de perfil e indicação de lotação de 
recém ingresso.  

Contato com as unidades institucionais onde serão alocadas as vagas. 

Definição de lotação e encaminhamento do servidor. 

Resultados e Avaliação 

Os procedimentos de informação sobre carreira, sobre a instituição em sua abrangência, 
estrutura organizacional e diversidade tem se destacado como instrumento técnico desejável, 
afinado a modelo de gerenciamento de pessoas que, direta e indiretamente, vem sendo 
recomendado no âmbito da Administração Pública, no que diz respeito a normativas e ações 
de gestão e controle. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Atende a aspectos de gestão institucional, definidos no PDI. 

Nome do Programa 

Seleção, Contratação e Avaliação de Estagiários no Âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas. 

Responsáveis pela Execução 

Josiane do Rocio Mosson  

Djavan Fernando Santos 

Público Alvo 

Unidades da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Objetivo Geral 

Proceder à seleção de estagiários para atuação na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

Identificação e análise de perfil do candidato de acordo com as solicitações formalizadas por 
unidades administrativas. 

Identificação e análise do perfil dos candidatos. 

Manutenção de banco atualizado, dispondo dados de cadastramento de candidatos a estágio. 

Orientação aos cadastrados quanto à documentação necessária e ao desenvolvimento e carga 
horária de atividades do estágio. 

Contatos com supervisores de estágio e agendamento de entrevistas nas unidades. 

Abertura de processos específicos de estágio, com acompanhamento da entrega de 
documentos e envio da documentação para análise da Coordenação Geral de 
Estágios/PROGRAD/UFPR. 

Resultados e Avaliação 

A ação contribui para o desenvolvimento do estudante de ensino fundamental, médio e 
superior nas práticas de apoio administrativo junto às unidades da PROGEPE. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Atende às diretrizes definidas no PDI, relacionadas à legislação vigente sobre estágio. 

Nome do Programa 

Sistematização dos Procedimentos Referentes à Redistribuição de Servidor. 

Responsável pela Execução 

Dulcileia Gonçalves Rodrigues 

Público Alvo 

Servidores públicos das IFES. 

Objetivo Geral 

Orientar e executar os procedimentos relacionados à redistribuição de servidores públicos 
das IFES. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Análise dos pedidos. 

Encaminhamentos das solicitações às unidades interessadas, para consulta e manifestação. 

Emissão de pareceres e ofícios encaminhados às Instituições envolvidas e ao MEC para os 
procedimentos de efetivação. 

Instrução, às partes, sobre os procedimentos seguintes à publicação de portaria em Diário 
Oficial da União (DOU). Regularização da situação funcional do servidor redistribuído, 
junto à nova lotação e providências relativas a registros institucionais e transferência de 
Unidade Pagadora. 
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Resultados e Avaliação 

A ação está implementada na UFPR, apresentando resultados favoráveis, tendo em vista a 
agilidade na tramitação dos processos, números de redistribuições efetivadas, controle e 
registro dos quantitativos efetuados, distribuição das vagas, de acordo com as necessidades 
institucionais. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação tem apresentado resultados que atendem demandas e interesses da Instituição. 

Nome do Programa 

Colaboração Técnica e Docente, na UFPR e para outras IFES 

Responsáveis pela Execução 

Dulcileia Gonçalves Rodrigues 

Silvia Rocio Silva 

Público Alvo 

Servidores docentes e técnicos da UFPR e de outras IFES. 

Objetivo Geral 

Instruir procedimentos relacionados às solicitações de colaboração técnica e docente. 

 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Análise de solicitações apresentadas. 

Inclusão de documentos necessários. 

Instrução dos processos, contatos e encaminhamentos às áreas relacionadas. 

Entrevistas presenciais e à distância. 

Encaminhamento de processos. 

Verificação de publicações de portarias e providências administrativas de liberação e/ou 
acolhimento do interessado. 

Resultados e Avaliação 

As ações atendem os interesses institucionais, conforme fundamentos legais previstos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Programa atende as diretrizes de modernização e aperfeiçoamento da gestão de pessoas, 
definidas no PDI. 
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Nome do Programa 

Integra − Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Dados e Informações 
Referentes a Ingressos, Alocação e Mobilidade de Servidores Técnicos, no Âmbito da 
UFPR. 

Responsável pela Execução 

Djavan Fernando dos Santos 

Público Alvo 

Unidades da Universidade Federal do Paraná 

Objetivo Geral 

Organizar dados para emissão de relatórios customizados e atualizados. 

Mapear áreas para distribuição, adequação e alocação do quadro de vagas. 

Apresentar propostas relativas à distribuição de matriz de vagas em concurso público. 

Disponibilizar ferramentas para o gerenciamento e realização da avaliação de desempenho. 

Disponibilizar ferramentas para o cadastramento e gerenciamento do Auxílio Per Capita. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Mapeamento de requisitos, elaboração dos documentos de visão de negócio, de cenário de 
caso de uso, de diagramas de sequência, de caso de uso, de modelo de dados, de classes. 

Desenvolvimento do sistema. 

Implantação das fases de testes. 

Correções e manutenção do sistema. 

Resultados e Avaliação 

O Sistema Integra entrou em uma nova fase de desenvolvimento, devido à adoção dos 
Sistemas SEI e AFD pela UFPR, exigindo adequações aos novos padrões. 

As ferramentas necessárias para a Avaliação de Desempenho Institucional e do 
cadastramento e gerenciamento do Auxílio Per Capita, que estão sendo disponibilizadas pelo 
Sistema Integra, ficaram sujeitas as estas atualizações que, por sua vez, refletem no 
planejamento das ações futuras, relacionadas à integração das funcionalidades do Sistema. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto atende às diretrizes de modernização e aperfeiçoamento da gestão de pessoas 
definidas no PDI relacionadas aos aspectos de gestão institucional.   

Nome do Programa 

Acompanhamento e Controle Relativos à Mobilidade de Servidores na UFPR, nos Eventos 
de Cessão, Licenças e Exercício Provisório. 
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Responsáveis pela Execução 

Lorena Von Lisingen. 

Dulcileia Gonçalves Rodrigues. 

Público Alvo 

Servidores e Unidades da UFPR 

Objetivo Geral 

Acompanhar as mobilidades oficializadas, com controle, recebimento e registro das 
frequências mensais dos servidores em exercício em outros órgãos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Orientação e atendimento às solicitações relacionadas aos eventos de cessão, licenças e 
exercício provisório; 

Instrução de processos específicos. 

Contatos telefônicos, presencial, por e-mail ou por envio de correspondências junto aos 
órgãos externos ou servidores do quadro. 

Acompanhamento das publicações oficiais. 

Registros em planilhas. 

Contatos e encaminhamentos junto às partes interessadas. 

Controle de registros de frequências.  

Controle e registros dos retornos de afastamentos. 

Elaboração de relatórios periódicos. 

Resultados e Avaliação 

Atualização de dados, de forma ágil, mantendo o controle das frequências dos servidores que 
se encontram afastados. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto atende às diretrizes de modernização e aperfeiçoamento da gestão de pessoas 
definidas no PDI relacionadas aos aspectos de gestão institucional.   

Nome do Programa 

Gestão de Vagas Docentes (efetivos e temporários) e Banco de Professor Equivalente da 
UFPR. 

Responsável pela Execução 

Cristiane Sucheski Contin 

Público Alvo 

Comunidade externa, unidades acadêmicas e administrativas. 
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Objetivo Geral 

Gerir as vagas de docentes, bem como da pontuação do Banco de Professor Equivalente da 
UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Planejamento do manejo das vagas de docentes da instituição seja sua utilização por meio de 
concurso público, contratação de professores temporários e substitutos ou redistribuição de 
outras IFES. 

Instrução de processos judiciais referentes aos concursos públicos; atendimento ao público 
interno e externo à UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Atendimento eficaz às demandas das unidades acadêmicas da UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação descrita é essencial como base para o desenvolvimento das diretrizes de 
modernização e aperfeiçoamento de gestão de pessoas relacionadas à gestão institucional. 
Desta forma, com este programa é possível o desenvolvimento e organização da distribuição 
dos docentes da UFPR, contribuindo para as mais diversas atividades didáticas dos campi. 

Nome do Programa 

Controle e Administração de Vagas Docentes e Banco de Professor Equivalente. 

Responsável pela Execução 

Andreia Woitscheckovsky Alves 

Público Alvo 

Comunidade externa, unidades acadêmicas e administrativas da UFPR. 

Objetivo Geral 

Controle de vagas e do Banco de Professor Equivalente da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Manutenção das planilhas referentes ao Banco de Professor Equivalente e Vagas de docente 
da UFPR. 

Confecção e publicação de Editais de Concurso Público para docentes, instrução dos 
processos de abertura de concurso para docentes; atendimento ao público interno e externo à 
UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Atendimento eficaz às demandas das unidades acadêmicas da UFPR. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação descrita é essencial como base para o desenvolvimento das diretrizes de 
modernização e aperfeiçoamento de gestão de pessoas relacionadas à gestão institucional. 
Desta forma, com este programa é possível o desenvolvimento e organização da distribuição 
dos docentes da UFPR, contribuindo para as mais diversas atividades didáticas dos campi. 

Nome do Programa 

Controle e Contratação dos Professores Temporários e Substitutos da UFPR 

Responsável pela Execução 

Joice Gonçalves Rodrigues 

Público Alvo 

Comunidade externa, unidades acadêmicas e administrativas da UFPR. 

Objetivo Geral 

Contratos de professores substitutos e temporários 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Controle do quantitativo de professores substitutos e temporários da instituição. 

Confecção e publicação de editais para a contratação dos temporários, bem como a instrução 
de processos de contratação. 

Acompanhamento dos contratos e dos termos aditivos dos referidos docentes. 

Atendimento ao público interno e externo à UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Atendimento eficaz às demandas das unidades acadêmicas da UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação descrita é essencial como base para o desenvolvimento das diretrizes de 
modernização e aperfeiçoamento de gestão de pessoas relacionadas à gestão institucional. 
Desta forma, com este programa, é possível o desenvolvimento e organização da distribuição 
dos docentes da UFPR, contribuindo para as mais diversas atividades didáticas dos campi. 

Nome do Programa 

Nomeação e Provimento de Cargos Docentes 

Responsável pela Execução 

Débora Parreira da Silva 

Público Alvo 

Comunidade externa, unidades acadêmicas e administrativas da UFPR 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

201 

Objetivo Geral 

Instrução dos processos de homologação de resultados de concursos públicos para docentes, 
bem como dos processos de nomeação dos mesmos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Instrução dos processos e publicação dos editais de homologação dos resultados de 
concursos públicos para docentes. 

Instrução dos processos de nomeação. 

Controle de vagas docentes. 

Atendimento ao público interno e externo à UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Atendimento eficaz às demandas das unidades acadêmicas da UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação descrita é essencial como base para o desenvolvimento das diretrizes de 
modernização e aperfeiçoamento de gestão de pessoas relacionadas à gestão institucional. 
Desta forma, com este programa, é possível o desenvolvimento e organização da distribuição 
dos docentes da UFPR, contribuindo para as mais diversas atividades didáticas dos campi. 

Nome do Programa 

Nomeação e Provimento de Cargos de Técnicos 

Responsável pela Execução 

João Maria dos Santos 

Público Alvo 

Comunidade externa, unidades acadêmicas e administrativas da UFPR 

Objetivo Geral 

Convocação e instrução dos processos de nomeação de pessoal técnico administrativo para 
atuar na UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Controle das convocações de concursos de técnicos administrativos. 

Instrução dos processos de nomeação de pessoal técnico administrativo. 

Atendimento ao público interno e externo à UFPR. 

Resultados e Avaliação 

Atendimento eficaz às demandas das unidades acadêmicas da UFPR. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A ação descrita é essencial como base para o desenvolvimento das diretrizes de 
modernização e aperfeiçoamento de gestão de pessoas relacionadas à gestão institucional. 
Desta forma, com este programa, é possível o desenvolvimento e organização da distribuição 
de pessoal da UFPR, contribuindo para as mais diversas atividades didáticas dos campi. 
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II.7 Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN 

 

II.7.1 Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário – CPCO 

Nome do Programa 

Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário - CPCO 

Responsável pela Execução 

Orlando Cesar Devai 

Público Alvo 

Sub-Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, Administração Superior e Instâncias 
Deliberativas da UFPR, Unidades Orçamentárias da UFPR. 

Objetivo Geral 

Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à questão 
orçamentária no âmbito da UFPR de acordo com as políticas estabelecidas e aprovadas pela 
instituição. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Assessoria às unidades gestoras de recursos da UFPR na programação e controle das 
atividades, quanto ao aspecto orçamentário; Atualização dos módulos de programação e 
acompanhamento orçamentário do MEC - SIMEC e Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento do Governo Federal - SIOP; Elaboração de estudos relativos à execução e 
projeção de despesas para subsídios à Administração Superior quanto a melhor utilização de 
recursos dentro dos limites disponibilizados; Fornecimento de informações quanto ao 
aspecto orçamentário para a contratação de professores substitutos, formalização de 
contratos, convênios e abertura de processos licitatórios para aquisição de bens e serviços 
visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00); 
Transferência e controle do orçamento repassado à Unidades Orçamentárias Externas à 
UFPR, bem como o recebimento, identificação e alocação internamente dos recursos 
externos aportados através de destaques e descentralizações. Gerenciamento dos limites de 
empenho, visando o atendimento dos diversos programas de trabalho e ações desenvolvidas 
na instituição de forma equilibrada e distribuída no tempo durante o exercício. 

Resultados e Avaliação 

Utilização de 100% dos limites de empenho disponibilizados para a instituição. Melhoria 
contínua na administração e execução dos recursos públicos. Atendimento das necessidades 
de planejamento segundo programação do MEC com fornecimento de subsídios para 
elaboração da Proposta Orçamentária Anual da União - PLOA; Observou-se em 2017 um 
avanço na transparência e publicidade na distribuição e execução dos recursos destinados ao 
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financiamento das atividades da UFPR, com a participação mais efetiva das direções de 
setores, servidores técnicos e discentes. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A gestão do programa deu suporte ao atendimento das necessidades de financiamento para o 
funcionamento da UFPR, de acordo com as políticas estabelecidas e aprovadas pela 
instituição, atentando para os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência do gasto público. 
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II.8 Setor de Artes, Comunicação e Design 

 

Nome do Programa 

Ampliação e Difusão do Acervo Digital O Artista na UFPR – 2a Edição (projeto de extensão 
do DeArtes) 

Responsáveis pela Execução 

Bruna Krauze da Silva 

Claudia Gonçalves de Brito 

Luís Carlos dos Santos 

Paula Monise Gomes Celestino 

Tânia Bittencourt Bloomfield 

Público Alvo 

Artistas visuais, professores de arte dos três níveis de ensino, pesquisadores em artes visuais, 
alunos da UFPR e de demais instituições de arte de Curitiba, comunidade em geral 

Objetivo Geral 

Fomentar a discussão, a reflexão e a difusão de conhecimento sobre artes visuais, em geral, e 
sobre arte paranaense, em particular. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em 2017, foram realizados os seguintes eventos organizados e registrados em vídeo e em 
fotografia, pela articulação dos projetos O Artista na UFPR (DeArtes) e Arte em Vídeo na 
UFPR (Decom), respectivos bolsistas, voluntárias e coordenadores, para o estabelecimento 
da trialética pesquisa, ensino e extensão: 

05/04/17 – Palestra com o artista croata Robert Simrak, em atendimento à demanda da 
disciplina Oficina de Gravura, do curso de Artes Visuais da UFPR, ministrada pela Profª. 
Dulce Osinski, no DeArtes, Campus Batel, com público presencial. 

20/07/17 – Entrevista com o artista Maikel da Maia, no Centro Cultural Solar do Barão, 
Centro de Curitiba, sem público presencial. 

10/08/17 – Palestra do artista e professor Felipe Prando, em atendimento à demanda da 
disciplina Projeto Avançado Espaço, Tempo e Forma, do curso de Artes Visuais da UFPR, 
ministrada pela Profª. Tânia Bloomfield, no DeArtes, Campus Batel, com público presencial. 

22/09/17 – Entrevista com o artista da performance Fernando Ribeiro, no Prédio da 
Imprensa da UFPR, Campus Juvevê, sem público presencial. 

29/09/17 – Entrevista com o artista Felipe Prando, no estúdio de TV do Decom, Campus do 
Juvevê, sem público presencial. 

18/10/17 – Mesa-redonda Práticas Artísticas de Participação Comunitária: dois estudos de 
caso Colômbia-Brasil, com o artista colombiano Ricardo Moreno e o artista brasileiro 
Newton Rocha Filho (Goto), no DeArtes, Campus Batel, com público presencial. 
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20/10/17 – Entrevista com a artista Irene Belmonte, realizada pela Profª. Consuelo A. B. D. 
Schlichta (como um dos elementos que integrará a exposição no MusA - UFPR, em 2018), 
na Casa de Repouso Morada Feliz, em Santa Felicidade, Curitiba-PR. 

25/10/17 – Mesa-redonda "A Trajetória da Matéria", evento integrante do Circuito 
Universitário da Bienal Internacional de Curitiba – CUBIC, com a participação dos artistas 
Eliane Prolik e Estevan Reder, que contou com a mediação de Tânia Bloomfield, no Deartes, 
Campus Batel, com público presente. 

27/10/17 – Performance Trilogia do Tempo: Futuro, realizada pelo artista Fernando Ribeiro, 
no Prédio da Imprensa da UFPR, Campus do Juvevê, com público presencial. 

18/12/17 – Entrevista com a Profª. e curadora Stephanie Dahn Batista e com a aluna 
pesquisadora Aline Luize Biernastki, sobre a exposição Vestidos em Arte: Os nus nos 
acervos públicos dos museus de Curitiba, no estúdio de TV do Decom, Campus Juvevê, sem 
público presencial. 

Resultados e Avaliação 

O projeto de extensão buscou estabelecer pontes com o ensino e a pesquisa, por meio de 
diferentes eventos e atividades: atendendo demandas de disciplinas do curso de graduação 
em Artes Visuais, Oficina de Gravura e Projeto Avançado Espaço, Tempo e Forma, em que 
foram apresentados os artistas Robert Simrak e Felipe Prando, respectivamente; fornecendo 
material do acervo digital que serviu de fonte para 3 pesquisas de TCC dos alunos Elen 
Patrícia de Oliveira, Érica Storer de Araújo, e Guilherme Carriel; atendendo às solicitações 
das pesquisadoras e professoras Consuelo Schlichta e Stephanie Dahn Batista, em suas 
exposições preparadas para o MusA (que acontecerá em 2018) e para o MON (de 14/12/18 a 
25/03/18), respectivamente, abertas a um grande número de visitantes; colaborando com a 
organização da mesa-redonda A Trajetória da Matéria, ao Circuito universitário da Bienal 
Internacional de Curitiba - CUBIC. Particularmente à pesquisa, o projeto iniciou, no segundo 
semestre de 2017, a migração do acervo digital para o Repositório Digital do SIBI-UFPR, 
que ampliará, no tempo e no espaço, o acesso do público interessado em pesquisar processos 
criativos, eventos de artes visuais, ou trajetórias de artistas nacionais e internacionais que 
integram o acervo O Artista na UFPR. Do ponto de vista do ganho do público, o projeto 
buscou atender às demandas dos participantes de edições passadas, trazendo temas, artistas e 
linguagens de artes visuais ainda não apresentados pelo projeto como, por exemplo, a 
entrevista e posterior evento de performance do artista Fernando Ribeiro aberto ao público. 
Do ponto de vista do ganho das alunas que se engajaram como voluntárias e bolsista, ele 
incide na complementação de sua formação no campo das artes visuais, na lida com técnicas 
de captura e edição de vídeos que servirão para seus projetos de poética, assim como na 
aquisição de habilidades de organização de eventos e manutenção de um arquivo de fontes 
para pesquisa. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

No interstício em que o projeto de extensão Ampliação e Difusão do Acervo Digital O 
Artista na UFPR – 2a Edição atuará, de 2016 a 2020, a principal contribuição do projeto ao 
PDI da UFPR será disponibilizar, de forma remota, principalmente ao público externo, o 
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acervo digital do projeto na plataforma virtual do Repositório Digital do Sistema de 
Bibliotecas da UFPR. 

Nome do Programa 

Projeto de Extensão Permanente de Arte 

Responsáveis pela Execução 

Geraldo Leão Veiga Camargo 

Stephanie Dahn Batista 

Público Alvo 

Artistas visuais, estudantes e professores de arte, ou pessoas, maiores de 17 anos, 
interessadas no acompanhamento ou desenvolvimento de um projeto artístico. 

Objetivo Geral 

A Oficina Permanente de Arte tem como objetivos: 

Criar um local de discussão sobre artes visuais capaz de fornecer um cruzamento entre o 
ambiente acadêmico e as atividades teórico práticas desenvolvidas nos estúdios e ateliers 
fora da academia, possibilitar um espaço de formação continuada a agentes atuando fora dos 
meios acadêmicos, artistas e professores de arte e aos estudantes dos cursos de arte da 
UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto se desenvolveu a partir da apresentação dos participantes, com suas biografias 
variadas, seguidas do compartilhamento das ideias iniciais dos planos de trabalho. 
Inicialmente, o orientador apresentou as propostas de trabalho e solicitou a apresentação dos 
participantes, de modo a tornar público seus backgrounds profissionais e intelectuais. A 
partir daí, solicitou a elaboração de um plano de trabalho a ser desenvolvido no decorrer da 
oficina. No próximo encontro, os participantes passaram a relatar suas ideias iniciais e o 
grupo debateu a viabilidade e pertinência, técnica, teórica e artística de cada proposta. A 
partir disso, os participantes iniciaram a execução concreta dos projetos, que tiveram suas 
fases de elaboração igualmente discutidas por todos, até a finalização da obra ou projeto. Tal 
método permitiu, como planejado, o compartilhamento intensivo de conhecimentos 
empíricos e teóricos em que o grupo todo se beneficiou das ideias, insights e conhecimento 
acumulado de todos os participantes, com seus diferentes cabedais de conhecimento. 

Resultados e Avaliação 

O primeiro módulo do projeto de extensão Oficina Permanente de Arte transcorreu dentro 
das expectativas, com um ingresso de 16 participantes dos quais 9 eram alunos do DeArtes e 
os restantes artistas experientes e estudantes oriundos de outras instituições de ensino de arte 
de Curitiba. Os debates foram produtivos e resultaram na execução concreta de várias obras 
de arte, e na participação de vários estudantes em duas exposições que inauguraram no início 
de dezembro em Curitiba, abertas à visitação até fevereiro de 2018 no MusA - UFPR e na 
sala de exposições do SESC/Paço da Liberdade. Na exposição 10 Anos da MOSTRA 
DeArtes, no MusA, mostraram seus trabalhos os participantes Tereza Bossler e Yasmin 
Kozac. Na exposição "Em Caso de Soluço:" participaram: Ana Beatriz Artigas, Marina 
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Ramos; Carolina Bee Araujo; Tereza Bossler. Os demais participantes que finalizaram os 
trabalhos apresentaram obras construídas especialmente para a oficina, resultando numa 
amostragem plural e consistente com acabamento e densidade intelectual. Além das obras 
mostradas nas exposições muitas permaneceram na sala de exposição do DeArtes ou 
voltaram ao atelier dos seus criadores. O grupo, como esperado foi bastante heterogêneo, o 
que garantiu a diversidade dos pontos de vista postos em discussão, resultando num diálogo 
considerado proveitoso por todos os participantes. Foi gratificante para o proponente 
observar o desenvolvimento das ideias e suas modificações desde a apresentação pessoal dos 
participantes, suas tentativas iniciais e a materialização em obras tanto nas exposições 
oficiais fora do DeArtes quanto nos trabalhos expostos apenas para apreciação e discussão 
entre os participantes. 

Como boa parte dos participantes era composta por alunos do DeArtes, a coincidência do 
final do ano letivo com o final dos trabalhos da oficina acarretou na diminuição dos 
participantes acadêmicos por suas premências com suas disciplinas regulares, mas os 
participantes externos se mantiveram e o grupo inicial de 16 alunos finalizou os trabalhos em 
numero de 10 participantes que obtiveram os necessários 80% de frequência requeridos pelo 
curso para certificação. Numero considerado bastante normal, dada à exigência de 
participação intelectual intensa acompanhada de trabalho artístico concreto para 
apresentação a cada semana. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A Oficina Permanente de Arte contribui para o estabelecimento de laços concretos entre a 
produção acadêmica e o conhecimento empírico praticado por artistas e intelectuais externos 
ao ambiente universitário, possibilitando o enriquecimento mútuo e a interferência direta da 
UFPR nas práticas culturais da sociedade. 

Nome do Programa 

Projeto de Extensão: Espaços em Comum: Práticas Artísticas Emcaracter 

Responsável pela Execução 

Isabelle Catucci da Silva 

Público Alvo 

Alunos de artes visuais, professores, artesãos, artistas e profissionais de áreas correlatas 

Objetivo Geral 

Desenvolver propostas de intervenção artística para espaços públicos, tendo como eixo de 
pesquisa à cerâmica. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto realizou no ano de 2017 a terceira edição do ciclo de práticas e poéticas da 
cerâmica com uma série de oficinas que proporcionaram o conhecimento e aprofundamento 
da cerâmica. O programa completo está disponível na página do projeto: 
www.emcomumufpr.weebly.com e na página do Facebook: espaços comum: práticas 
artísticas em cerâmica. 
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No primeiro semestre foi finalizado um painel interativo em cerâmica, com alunos e 
participantes externos para a biblioteca do Campus Rebouças, da parceria firmada em 2015 
com o sistema de bibliotecas da UFPR. A instalação do painel ocorrerá concomitante à 
instalação completa da biblioteca, com a transferência dos livros e equipamentos. Como 
muitas das atividades do projeto de extensão envolvem pesquisa técnica e teórica na área da 
cerâmica, a participação de alunos e comunidade externa foi importante para a realização de 
propostas que colaboraram na inovação de práticas artísticas. 

Resultados e Avaliação 

Realização de quatro oficinas gratuitas, com 15 vagas cada.   

Finalização do painel interativo em cerâmica para o Campus Rebouças, de 2,50x1,50m. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Aproximação dos conhecimentos e pesquisas desenvolvidas no ambiente universitário para a 
comunidade externa. 

Complementação da formação dos alunos com desafios e experiências práticas na área de 
atuação escolhida. 

Aprofundamento de pesquisa no ensino da arte, da cerâmica e de propostas colaborativas.    

Nome do Programa 

Projeto de Extensão Ampliação e Difusão do Acervo Audiovisual Arte em Vídeo na UFPR 

Responsáveis pela Execução 

Aline Luize Biernastki. 

Douglas Lopes Alves de Souza 

Janyne Leonardi de Carvalho 

Luís Carlos dos Santos 

Tânia Bittencourt Bloomfield 

Público Alvo 

Público externo adulto (artistas visuais, pesquisadores de Arte e demais interessados na área) 

Público interno adulto (alunos, professores e técnicos administrativos) 

Objetivo Geral 

O escopo do projeto é a área de artes visuais. Isso se dá pelo registro em vídeo de palestras, 
debates, oficinas, cursos e demais atividades desenvolvidas pelo Departamento de Artes em 
suas ações na cidade de Curitiba e região. A taxa média de ampliação é de 8 produções/ano, 
sendo 2 presenciais e 6 em estúdio ou em externa. Para fomentar a discussão sobre Artes 
Visuais, os vídeos editados ficam à disposição das comunidades interna e externa 
fisicamente e no ambiente virtual do sistema de bibliotecas (em fase de implantação). 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

De forma cronológica, as principais ações do Projeto em 2017 foram: 

No mês de abril gravação em vídeo da palestra do artista visual Robert Simrak (Croácia), 
sobre seu trabalho artístico e docente na Universidade de Zagreb/Croácia. Departamento de 
Artes/UFPR; julho: gravação em vídeo da palestra do artista visual Maikel da Maia, no 
Centro Cultural Solar do Barão, Curitiba; setembro: produção e gravação em vídeo da 
entrevista com o artista visual Fernando Ribeiro, no Departamento de Comunicação 
Social/UFPR e, entrevista com o professor e artista visual Felipe Prando. Departamento de 
Comunicação Social/UFPR; outubro: gravação em vídeo da Mesa Redonda práticas artísticas 
de participação comunitária: dois estudos de caso Colômbia-Brasil, com os artistas visuais 
Ricardo Moreno (Colômbia) e Newton Goto, no Departamento de Artes/UFPR, entrevista 
externa com a artista visual Irene Paulis Belmonte, mesa Redonda “A trajetória da matéria”, 
com os artistas visuais Eliane Prolik, Estevan Reder e Tânia Bloomfield. Departamento de 
Artes da UFPR, registro da ação poética de performance “Trilogia do Tempo: futuro”, do 
artista visual Fernando Ribeiro, entrevistas com Stephanie Dahn Batista (Profª. do 
Departamento de Artes) e Aline Biernatski (aluna de Iniciação Científica) sobre a 
experiência de pesquisa e curadoria da Exposição “Vestidos em Arte".  De maio a outubro, 
parceria com o Projeto de Extensão “Estratégias de prevenção de fatores de risco para 
doenças cardiovasculares entre crianças de escolas do município de Curitiba”, coordenado 
pela Profª. Ariani Cavazzani Szkudlarek, do Curso de Fisioterapia da UFPR. Para a produção 
de uma série de 06 vídeos com a temática de cuidados com a saúde para o público infantil a 
ser apresentado e discutido nas escolas da rede municipal de Curitiba. De outubro a 
dezembro: parceria com o Projeto de Pesquisa “O Corpo no palco de gênero: representações 
corpóreas de feminilidades e masculinidades na arte brasileira no século XX e XXI”, 
coordenado pela Profª. Stephanie Dahn Batista, do Departamento de Artes.  

Maio/2017 – Início da conversão dos vídeos em mídia física para o formato digital 
compatível com o repositório do Sistema de Bibliotecas da UFPR, onde os vídeos ficarão 
disponíveis para consultas online. No repositório do Sistema de Bibliotecas (SiBi) os vídeos 
ficarão na videoteca da comunidade “O Artista na UFPR”. Além disso, o Projeto estabeleceu 
parcerias interessantes: com o Projeto “Estratégias de prevenção de fatores de risco para 
doenças cardiovasculares entre crianças de escolas do município de Curitiba” que, embora 
não faça parte do escopo de registro do Projeto (área de Artes Visuais), decidiu-se 
estabelecer a parceria quando a Profª. Ariani Cavazzani Szkudlarek, do Curso de 
Fisioterapia. 

Quanto aos bolsistas diretamente ligados ao projeto, tornam-se líderes na sala de aula quando 
alguma atividade em grupo na área de audiovisual era proposta, dada a experiência real que 
o projeto proporciona. Além disso, os alunos bolsistas tiveram a chance de aplicar os 
conceitos apresentados nas aulas de fotografia e audiovisual do Curso de Comunicação. 

Outra interação dialógica interessante aconteceu entre este Projeto e o Projeto de Pesquisa 
“O Corpo no palco de gênero: representações corpóreas de feminilidades e masculinidades 
na arte brasileira no século XX e XXI”, coordenado pela Profª. Stephanie Dahn Batista, do 
Departamento de Artes. Procurados pela Profª. Stephanie Dahn, que nos contou que havia 
feito uma série de entrevistas realizadas em seu projeto de pesquisa cujo objetivo era integrar 
uma exposição a ser realizada em dezembro/2017, mas que não tinha como dar finalidade no 
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material, por falta de conhecimento da área.  Em reunião no projeto, foi designado um dos 
bolsistas do Projeto Arte em Vídeo para auxiliar na produção dos vídeos. Ele participou de 
diversas reuniões com o grupo de pesquisas e trabalhou nas entrevistas por cerca de três 
meses. Ao longo do trabalho, acompanhamos o andamento e a edição dos vídeos. O aluno 
também teve a iniciativa de buscar opções para a legendagem do material, uma vez que seria 
exibido em uma sala grande, com diversas pessoas transitando, o que inviabilizaria a audição 
das entrevistas. Como resultado, as edições das entrevistas foram reunidas em um vídeo que 
integra a exposição “Vestidos em Arte, Os nus nos acervos de arte nos museus de Curitiba”, 
em cartaz no Museu Oscar Niemeyer (MON), de 14/12/2017 a 25/03/2018. 

Resultados e Avaliação 

No ano de 2017 foram gravados 09 vídeos relativos ao escopo do projeto (Artes Visuais) e 
que integrarão o acervo físico e o ambiente virtual (já citados no item “Principais 
Atividades”). Além disso, foram feitas duas parcerias: com o Projeto de Pesquisa “O Corpo 
no palco de gênero: representações corpóreas de feminilidades e masculinidades na arte 
brasileira nos séculos XX e XXI”; e com o Projeto de Extensão “Estratégias de prevenção de 
fatores de risco para doenças cardiovasculares entre crianças de escolas do município de 
Curitiba”. Ambas geraram produções em vídeo.  

Nessa parceria, as atividades são otimizadas, pois o acesso aos conteúdos dos eventos pode 
se dar, tanto de forma presencial, quanto pelo acesso às gravações realizadas por este 
projeto. O que se percebe no contato com as pessoas que frequentam os eventos e/ou as que 
acessam os conteúdos, é a unanimidade quanto à importância dessas iniciativas, tanto 
propiciando esse contato direto com os artistas (foco do Projeto Ampliação e Difusão do 
acervo digital O Artista na UFPR), quanto na possibilidade de poder acessar novamente 
esses materiais em vídeo, em um acervo audiovisual único em termos de documentação para 
pesquisas futuras (Projeto Ampliação e Difusão do acervo audiovisual Arte em Vídeo).  

Além disso, a partir de agora, com a inclusão dos vídeos no repositório do Sistema de 
Bibliotecas se poderá fazer uma verificação quantitativa sobre os acessos aos vídeos do 
projeto, por meio dos metadados gerados pelo sistema de gerenciamento. 

A avaliação dos alunos bolsistas, acontece pelo acompanhamento semanal do orientador 
sobre as atividades de edição, esclarecendo dúvidas e instruindo os alunos quanto às 
atividades desenvolvidas. Também pela discussão de aspectos como formato, linguagem, 
qualidade, eficiência e importância dos materiais produzidos. Quanto à relevância do projeto 
se deu de duas maneiras: Diretamente, pelo comentário dos alunos para a coordenação 
quanto ao aprendizado adquirido nas atividades do projeto, tanto no aspecto da área da 
Comunicação quanto do contato com outras áreas do conhecimento, especialmente artes 
visuais. E de outra maneira, pela avaliação direta do projeto pelos alunos por meio dos 
relatórios de bolsistas, anexados no item "Recursos Humanos". Esse aprendizado se reflete 
também, como registrado em edições anteriores, na maior capacidade dos alunos que passam 
pelo projeto em pleitear estágios na área de audiovisual, a partir dos conhecimentos 
adquiridos no projeto. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Sendo a Extensão um dos três fundamentos da Universidade podemos dizer que, o Projeto de 
Extensão Ampliação e Difusão do acervo audiovisual Arte em Vídeo na UFPR, contribui 
para o desenvolvimento, não só da Extensão, por meio de suas atividades, mas também do 
Ensino e da Pesquisa, como relatado nas atividades de parceria com outros projetos. Quanto 
ao ensino, se percebem duas coisas: o projeto complementa na prática os estudos didáticos 
teóricos e também a descoberta por parte de muitos alunos que as atividades de extensão são 
parte integrante da universidade, e que as conexões que se fazem dentro dos projetos de 
extensão entre universidade e comunidade são realmente muito importantes nas suas 
formações, propiciando situações de vivências interpessoais e profissionais que não teriam 
apenas no ambiente das salas de aula ou dos laboratórios. 

http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45634 

Nome do Programa 

Aprimoramento das Instalações, Recursos e Atividades do Curso de Música. 

Responsáveis pela Execução 

Danilo Ramos, Edwin Pitre 

Dante Luiz Zech 

Francisco Gonçalves de Azevedo 

Hugo Souza Melo 

Indioney Carneiro Rodrigues 

José Estevam Gava 

Leandro Gaertner 

Maurício Soares Dottori 

Rafael S. Ferronato 

Rosane Cardoso de Araújo 

Roseane Yampolschi 

Público Alvo 

Acadêmicos do Curso de Música, PPGMúsica e parte da comunidade local 

Objetivo Geral 

Formação abrangente dos acadêmicos do Curso de Música da UFPR. Mais integração com a 
pós-graduação e alunos de outros cursos do SACOD, e com a comunidade. Ampliação dos 
recursos bibliográficos, tratamento térmico das salas de aula, recuperação física de todo o 
campus. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Formação dos acadêmicos do Curso de Música da UFPR dentro dos parâmetros curriculares 
estabelecidos pela resolução 47/13 – CEPE que definiu o Currículo do Curso de Música – 
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licenciatura e bacharelado da UFPR, através de disciplinas ministradas pelos professores 
lotados nos Departamentos de Artes, Teoria e Prática de Ensino, Fundamentos da Educação, 
Planejamento e Administração Escolar e Libras, visando a excelência profissional com o 
domínio das técnicas necessárias para vivenciar o universo musical que o capacite para 
futuras decisões em termos de aperfeiçoamento e linha de atuação. 

Os alunos da licenciatura são formados para atuarem principalmente como professores de 
música. 

Os alunos do bacharelado na linha de produção musical aprendem a utilizar diversas 
ferramentas de software para composição, registro e tratamento sonoro, atuando na produção 
e elaboração de projetos culturais, e na pré-produção, produção e pós-produção musical em 
geral. 

Além do ensino de graduação, há atividades de extensão, como o Ensemble de Música 
Popular, o Grupo de Música Antiga da UFPR, o Grupo de Percussão, o Grupo de Jazz, o 
Coral DeArtes de música contemporânea, o Musicaos (programa de rádio) com 23 
programas produzidos em 2017, e 260 já produzidos, executados semanalmente em duas 
emissoras FM e uma AM com alcance geográfico de cerca de dois milhões de pessoas além 
dos acessos à pagina web do programa (http://programa-musicaos.blogspot.com.br/) e das 
páginas das rádios com a participação de 02 (dois) docentes e 09 (nove) acadêmicos. Há uma 
crescente integração com o PPGMúsica (Programa de Pós-Graduação em Música), e 
intercâmbio com instituições acadêmicas em Portugal, França, EUA, Canadá e países do 
MERCOSUL, com o Recebimento de dois alunos de intercâmbio internacional - Uruguai.  

A gestão é feita de forma colegiada com os docentes do curso com apoio de servidor técnico 
administrativo responsável pelos registros no sistema de controle acadêmico, abertura e 
tramitação de processos administrativos. 

Foram ministradas 6.360 (seis mil, trezentas e sessenta) horas aula, divididas em 2.055 (duas 
mil e cinquenta e cinco) horas de aulas teóricas, 330 (trezentas e trinta) horas de aulas 
práticas, 645 (seiscentas e quarenta e cinco) horas de estágio, 720 (setecentas e vinte) horas 
de orientações de trabalho de conclusão de curso e 2.610 (duas mil, seiscentas e dez) horas 
de laboratório. 

Ampliação da transparência com divulgação de mais informações. 

Ampliação física e do acervo da biblioteca. 

Instalação de um laboratório de cognição, com reforma física, elétrica, pintura, rede, para 
ampliação de pesquisa e ampliar a integração com a pós-graduação. 

Reforma do almoxarifado. 

Refeita a rede externa de esgoto do prédio, o acabamento da calçada interna, renovada a 
pintura horizontal do estacionamento. 

Reorganização das secretarias para ampliar o espaço compartilhado. 

Organização do espaço de convivência, equipado com geladeira, forno. 

Foram substituídas as impressoras instaladas em rede. 

Ampliação das atividades de recepção aos novos alunos. 
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Ampliação do número de eventos de integração entre alunos de música e artes visuais, com 
grande participação do centro acadêmico. 

 

Resultados e Avaliação 

Foram adquiridos para a biblioteca do DeArtes, via FDA, 108 exemplares de bibliografia de 
música, além de dezenas de doações que a biblioteca recebe regularmente. O acervo total 
ultrapassa 7.000 volumes. E estão sendo adquiridos mais títulos. A biblioteca foi ampliada 
para duas salas, para comportar o acervo, espaço de pesquisa, periódicos e mídias sonoras. 

Foram instalados 32 ventiladores nas salas de aula e laboratórios do prédio e iniciada a 
instalação de 25 luminárias de emergência. 

Houve um aumento do número de alunos concluintes, em relação ao ano anterior. 

Foram ofertadas turmas extras de algumas disciplinas para atender a alunos desperiodizados. 

O tempo médio de integralização deve cair com os resultados de 2017 e 2018. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Aumento do número de formados e das atividades de extensão. Redução da evasão. 
Ampliação da transparência, incluindo nas páginas do curso as atas de reuniões, informações 
atualizadas periodicamente sobre o ENADE, currículo, planejamento, PPC, grades, ementas, 
programas. 
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II.9 Setor de Ciências Agrárias 

 

Nome do Programa 

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo. 

Responsável pela Execução 

Volnei Pauletti. 

Público Alvo 

Alunos de pós-graduação. 

Objetivo Geral 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFPR tem como objetivo formar 
mestres e doutores de elevada qualificação científica e profissional em consonância com a 
geração de conhecimento inovador e de excelência na área de Ciência do Solo e Ambiente. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino − Atualmente estão desenvolvendo seus cursos de pós-graduação 34 alunos de 
mestrado e 33 alunos de doutorado. Dos 17 docentes permanentes do programa, 15 
ministram disciplinas em cursos de graduação (Agronomia, Biologia, Engenharia Florestal e 
Zootecnia da UFPR − Curitiba-PR, Agronomia da UFMT − Barra do Garças-MT e 
Agronomia da UNESP − Registro-SP), e atuam na orientação de discentes em atividades de 
iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, voluntariado e outros tipos de 
orientação.  

Pesquisa − Atualmente 17 projetos de pesquisa são coordenados pelos docentes do programa 
que mantém intercâmbio com várias instituições públicas e privadas para pesquisa e/ou 
período sanduíche para os discentes. O programa compartilha atuação com outros programas 
de pós-graduação, tanto da UFPR como externos, na forma de projetos de cooperação e/ou 
coorientações. E os docentes participam de grupos de pesquisa tanto da UFPR quanto de 
outras instituições como UEL, UEM, EMBRAPA, UFRGS, USP, UNESP, UNEMAT, 
EPAMIG, IAC, Museu Paranaense Emílio Goeldi, Fundação ABC, FAPA, entre outros, 
sendo líderes em grupos de pesquisa registrados no CNPq. 

Extensão − Entre outras ações de extensão, estão o Projeto Colhendo Bons Frutos e o 
Programa Solo na Escola. O primeiro tem por objetivo geral difundir conhecimentos e 
transferir as normas de boas práticas agrícolas e tecnologia de produção integrada, de forma 
a permitir a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais da região metropolitana de 
Curitiba e sua família. O Programa Solo na Escola é um premiado projeto de extensão criado 
em 2002 sendo o pioneiro no Brasil, que atualmente é coordenado por professores do 
programa de pós-graduação. Tal programa visa popularizar o conhecimento científico e 
tecnológico relacionado à ciência do solo, através de cursos ministrados aos professores de 
ensino fundamental e médio e de visitas orientadas de docentes e estudantes tanto do ensino 
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fundamental e médio quanto de estudantes de cursos técnicos e de pós-graduação. Além dos 
projetos e programas de extensão, os docentes e discentes do programa participam de 
eventos científicos e técnicos, apresentando seus trabalhos à comunidade ou proferindo 
palestras, popularizando os resultados de suas pesquisas. 

Resultados e Avaliação 

No âmbito do programa foram defendidas até 28/11/2017 392 dissertações de mestrado, 
sendo 15 em 2017 e 16 teses de doutorado (curso criado em 2012), sendo 8 em 2017. Muitos 
artigos científicos foram publicados pelos docentes vinculados ao programa artigos 
científicos (44 em 2014, 45 em 2015, 47 em 2016 e 46 em 2017). Em 2017 a Exposição 
Didática de Solos (vinculada ao Programa Solo na Escola) recebeu mais de 2.000 visitas de 
alunos do ensino fundamental, médio, técnico, especialização e de mestrado e doutorado; 
professores da educação infantil e básica; servidores da UFPR e alunos de cursos de 
graduação. Face ao ótimo desempenho no último quadriênio, o Programa alcançou em 2017 
o conceito 5 na CAPES. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A formação de mestres e doutores altamente capacitados, o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa vinculados à necessidade da comunidade e que auxiliam na captação de recursos 
para a qualificação das suas pesquisas, o envolvimento e formação de alunos da graduação e 
os projetos de extensão que levam à comunidade os conhecimentos produzidos, são algumas 
das contribuições do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPR, que tem como premissa de conduzir “suas 
ações de ensino, pesquisa e extensão compromissada com os anseios e as vocações da 
comunidade paranaense”. 

Nome do Programa 

Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar - RIDESA/UFPR 

 

Responsáveis pela Execução 

Depto. Fitotecnia e Fitossanitarismo: 

Bruno Portela Brasileiro 

Edelclaiton Daros 

Francisco Gerber 
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Heroldo Weber 

João Carlos Bespalhok Filho 

José Luis Camargo Zambon 

Lucimeris Ruaro 

Oswaldo Teruyo Ido 

Ricardo Augusto de Oliveira 

Público Alvo 

 produtores do setor sucroenergético;  

 produtores de muda de cana-de-açúcar;  

 produtores de açúcar mascavo, melado, cachaça e para a alimentação animal;  

 estudantes de graduação, pós-graduação (mestrado, doutorado, pós-doutorado) e 
supervisão de pós-doutorandos. 

Objetivo Geral 

Executar ações de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional voltadas à 
experimentação, manejo, desenvolvimento, reprodução, liberação e difusão de variedades 
RB de cana-de-açúcar, designado como Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-
açúcar no Estado do Paraná, desenvolvido junto ao Departamento de Fitotecnia e 
Fitossanitarismo da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Para continuidade do programa, em outubro de 2016 foi publicado em diário oficial (Nº201, 
Seção 3, 19/10/2016)21 o, com o objeto: Prorrogação de prazo do acordo original por 31 
meses, até a data de 12/2019. 

No ano de 2017, novos ensaios experimentais das diferentes fases do melhoramento da 
genética da cana-de-açúcar foram instalados em diversas áreas no Estado do Paraná, com a 
finalidade de continuidade dos processos de seleção para obtenção de novos clones 
potenciais, visando futuras liberações de novas cultivares, conforme detalhado nos 
resultados. 

Em relação aos resultados tecnológicos, o Programa de Melhoramento Genético protegeu 
três variedades RB de cana-de-açúcar no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - 
SNPC, com certificado emitido no dia 03/03/2017, com os respectivos números: 20170213 
para a cultivar RB036066, 20170211 para a cultivar RB036088 e 20170212 para a cultivar 
RB036099. Ambas com registro no RNC/MAPA - Registro nacional de cultivares em 2016. 

Em relação à pesquisa, foram instalados ensaios para duas teses de doutorado e duas 
dissertações de mestrado, com alunos que desenvolveram pesquisas vinculadas ao programa 
de melhoramento e que estão vinculados à pós-graduação. Essas ações tem a finalidade de 

                                                 
21 DOU Nº201, 19/10/2016, seção 3, p. 66 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=66&data=19/10/2016 
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dar continuidade com as orientações de alunos de graduação, pós-graduação, por meio de 
estágios e trabalhos de pesquisa relacionados com a cana-de-açúcar (área de manejo da 
cultura, melhoramento genético, estratégias de seleção, biotecnologia e fitopatologia) 

Foram ainda, realizados quatro dias de campo, sendo dois na Estação Experimental de 
Paranavaí, com a apresentação de resultados parciais, apresentação da performance de 
clones promissores; outro foi realizado em Cascavel na Fundetec, e outro em Morretes no 
Dia do Agricultor, com exposição dos trabalhos desenvolvidos. 

Houveram ainda quatro reuniões técnicas com a finalidade de divulgação das pesquisas 
realizadas pela equipe do programa de melhoramento da cana-de-açúcar, apresentado os 
novos clones promissores que poderão serem liberados como novas variedades. 

Nesse período, houveram ainda as participações em eventos como os workshops (Zarc em 
Brasília, Zarc em Maringá), os congressos (Congresso Brasileiro de Agrometeorologia) e o 
Simpósio de Agroenergia realizado em Pelotas-RS. 

Trabalhos de pesquisas sobre manejo da cana-de-açúcar, melhoramento genético e 
biotecnologia foram defendidos por alunos vinculados em pós-graduação e ao programa de 
melhoramento genético, sendo dois trabalhos de teses e duas dissertações, defendidas nesse 
período, contribuindo para a formação humana. 

Portanto, de fundamental importância que houve a manutenção das pesquisas relativas à 
cultura cana-de-açúcar pelo PMGCA/UFPR, com manutenção das parcerias entres as IFES e 
o Setor Sucroenergético; difusão das informações e significativa ampliação do conhecimento 
para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, com a publicação de diversos textos 
científicos. 

Resultados e Avaliação 

1. Obtenção de variedades RB de cana-de-açúcar do PMGCA/UFPR, com as seguintes ações 
realizadas: 

1.1. Fase T1: 

Produção de mudas de T1 RB17; 

Plantio de seedlings de T1 RB17–Sistema Tapetinho na Estação de Paranavaí, plantio de 
5.000.000 de mudas a campo; 

Plantio de T1 colmo RB16 a campo na Estação de Paranavaí – 5199 clones; 

Avaliação e colheita do T1 colmo RB15 - Sistema Tapetinho – 5189 clones; 

Avaliação do RB14 – cana-soca3 - Sistema Tapetinho – 5000 clones; 

Avaliação e seleção do T1 colmo RB13 – cana-soca3 - Sistema Tapetinho – 6250 clones. 

1.2. Fase T2: 

Plantio e avaliação T2 RB14 na subestação Ivaté - clones; 

Avaliação e corte do T2 RB13, cana-planta na subestação Alto Alegre; 

Avaliação e corte do T2 RB12, cana-planta na subestação Alto Alegre e cana-soca2 na 
subestação Ivaté; 
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Avaliação e corte do T2 RB11, cana-soca na subestação Alto Alegre;  

Avaliação corte do T2 RB10, cana-soca2 na subestação Alto Alegre.  

1.3. Fase FM-T2: 

Plantio e avaliação do FM-T2 RB13, nas subestações Paranavaí e Alto Alegre; 

Avaliação e corte do FM-T2 RB12, na Estação Experimental de Paranavaí e subestação de 
Ivaté; 

Avaliação e corte do FM-T2 RB11, nas subestações Renuka e Alto Alegre; 

Avaliação e corte do FM-T2 RB10, na Alto Alegre – origem T1 convencional. 

1.4. Fase T3: 

Avaliação e Corte do RB11 na Estação de Paranavaí, cana-soca; 

Avaliação e Corte do RB10 na Estação de Paranavaí, cana-soca3; 

Plantio do T3 RB08 e RB09, nas subestações Alto Alegre, Ivaté, Melhoramento e Iguatemi. 

1.5. Fase FM-T3: 

Plantio de RB12 (Seleção no cruzamento da variedade RB036066 X?), na Estação de 
Paranavaí; 

Avaliação e Colheita de RB11 (Seleção da Seleção dos Seedlings: Bom; Médio; Ruim) nas 
subestações de Alto Alegre, Iguatemi, Ivaté, Melhoramento e Estação de Paranavaí; 

Avaliação e colheita de T3 RB12 - biomassa, cana-soca, nas subestações Alto Alegre e 
Paranavaí; 

Avaliação RB Ifes12 na estação de Paranavaí. 

1.6. Fase FE: 

Plantio do RB06 e RB07, nas subestações Alto Alegre, Melhoramento, Iguatemi, Ivaté, 
Bandeirantes e Estação Experimental de Paranavaí; 

Avaliação e Seleção do FE RB03, RB04, RB05, RB10, em cana-planta, nas subestações: 
Alto Alegre, Ivaté, Melhoramento, Iguatemi, Bandeirantes, colhidos em três épocas (abril, 
julho, outubro); 

Avaliação e Colheita do FE RB96 a RB05, em cana soca3, nas subestações: Alto Alegre, 
Ivaté, Melhoramento, Iguatemi, Renuka, Paranavaí, Bandeirantes, colhidos em três épocas 
(abril, julho, outubro); 

Avaliação do FE RB10 cana soca3, em Paranavaí; 

Avaliação do FE RB10 (pet e convencional), cana soca3, em Paranavaí; 

Avaliação do FE RB (autofecundação), cana soca3, em Paranavaí; 

Avaliação e colheita do FE das Décadas, principais variedades no Estado do Paraná, 
Paranavaí, cana-soca; 

Plantio do FE Nacional 2016 com clones RB de cana-de-açúcar do PMGCA/RIDESA, das 
outras universidades, que compõem a RIDESA; 
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Avaliação e colheita do FE NACIONAL 2015, cana-soca, com as principais variedades 
liberadas em 2015. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar – RIDESA/UFPR contribuiu 
com as seguintes diretrizes: 

IV. Aumento da participação da UFPR em ações para o desenvolvimento da C,T&I no 
Paraná; 

IX. Fortalecimento das atividades de pesquisa na UFPR; 

XI. Fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

XV. Fortalecimento da atuação dos servidores docentes; 

XVI. Fortalecimento da atuação dos servidores técnicos administrativos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Apresentação de clones RB no Dia de Campo em Cascavel, Fundetec, em 
27 de julho de 2017. 

 

 
Dia de campo na Estação Experimental de Paranavaí - SCA-UFPR, em 
Paranavaí, 30 de março de 2017. 
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Reunião Técnica do PMGCA/UFPR/RIDESA, em 9 de novembro de 
2017. Iguatemi, Maringá, PR. 

 

 
Reunião Técnica do PMGCA/UFPR/RIDESA, em 10 de novembro de 2017. 
Colorado, PR 

Nome do Programa 

III Semana da Sustentabilidade 

 

Responsável pela Execução 

Carla Maria Camargo Corrêa  
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Público Alvo 

Comunidade Acadêmica e Externa 

Objetivo Geral 

Promover o debate sobre a sustentabilidade de segmentos do Agronegócio 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O evento ocorreu nos dias 16 e 17 de agosto de 2017, no auditório do CIFLOMA, Campus 
Jardim Botânico e promoveu a discussão de questões relacionadas à sustentabilidade, com a 
participação de diversos segmentos da sociedade.  

As atividades serão das 8 às 18 horas, nos dois dias. Entre os debates previstos estão: 

“Desafios e oportunidades em relação à sustentabilidade”, 

“Agronomia e sustentabilidade”;  

“Sustentabilidade nas atividades de base florestal” e  

“Energia & Sustentabilidade” 

Resultados e Avaliação 

O evento contou a participação de diversos segmentos da sociedade junto com a comunidade 
acadêmica (professores, pesquisadores, técnicos de laboratório, alunos de graduação e de 
pós-graduação), além de profissionais de diversas áreas e demais interessados. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este evento de extensão universitária, além de promover o debate junto aos diversos atores 
atuante no agronegócio, também oferece a oportunidade de apresentação das atividades de 
pesquisa desenvolvidas pelos cursos de pós-graduação do Setor de Ciências Agrárias. 

http://ufpr.pecca.com.br/iii-semana-da-sustentabilidade-16-e-17-de-agosto-2017-curitiba-
universidade-federal-do-parana/ 
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II.10 Setor de Ciências Biológicas 

 

II.10.1 Centro de Educação Física e Desporto - CED 

 

Nome do Programa 

"Movimenta UFPR - Atividades de Academia" 

Responsáveis pela Execução 

André Mendes Capraro 

Sandra Maria Fernandes 

Vinicius Ferreira dos Santos Andrade 

Público Alvo 

Acadêmicos e servidores da UFPR e comunidade externa, adultos. 

Objetivo Geral 

Oportunizar a prática de exercícios físicos por meio de aulas de musculação, para a 
comunidade interna e externa da UFPR, na forma da prestação de serviços, e também, 
exclusivamente para os acadêmicos da UFPR, via bolsas, em parceria com a PRAE − Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

 ensino; 

 pesquisa; 

 extensão: estimular a comunidade interna e externa da UFPR a prática em atividades 
físicas, beneficiando as funções vitais do organismo, trazendo um bem estar geral e 
um melhor desempenho nas atividades do dia a dia; 

 gestão. 

Resultados e Avaliação 

A prestação de serviços "Movimenta UFPR - Atividades de academia" desenvolveu 
programas de exercício físico utilizando a musculação. Os exercícios foram prescritos, 
orientados e corrigidos de forma individualizada, respeitando o objetivo do praticante e sua 
evolução, sempre com acompanhamento de técnicos desportivos e de bolsistas acadêmicos 
do curso de Educação Física. Estes puderam vivenciar o funcionamento de uma academia e 
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puderam aplicar os conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas. Além disso, o espaço 
físico em que o projeto é desenvolvido acolheu projetos de extensão, entre eles o "Projeto 
Sem Fronteiras" voltado para idosos e abriu campo para coletas de dados de mestrado e 
doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da própria universidade. Por 
fim, os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que a prestação trouxe 
benefícios para a qualidade de vida dos praticantes, preparou melhor os acadêmicos para o 
futuro profissional e possibilitou o avanço da ciência através das pesquisas que foram 
desenvolvidas.  

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Oportunizar vagas preferenciais vinculadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para 
alunos em situação de risco social (50 vagas); oportunizar vagas para os projetos de extensão 
do Departamento de Educação Física; oportunizar espaço para as práticas pedagógicas do 
Curso de Educação Física da UFPR da Disciplina de Atividades de Academia. 

Nome do Programa 

Atividades Esportivas Competitivas - Equipes Representativas da UFPR 

Responsáveis pela Execução 

André Mendes Capararo 

Luiz Savio Monteiro de Almeida 

Vinicius Ferreira dos Santos Andrade 

Público Alvo 

Alunos da UFPR. 

Objetivo Geral 

Proporcionar prática esportiva aos acadêmicos da UFPR, preparando para integrar as equipes 
representativas da UFPR mediante treinamentos técnicos, táticos e físicos, objetivando suas 
participações em diferentes competições universitárias. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

 ensino; 

 pesquisa; 

 extensão: as atividades de treinamento são realizadas semanalmente no Centro de 
Educação Física e Desportos - CED e no Departamento de Educação Física - DEF, 
de forma prática, visando a estruturação técnica e tática das equipes representativas 
da UFPR bem como atendendo aos aspectos de condicionamento físico por meio de 
exercícios adequados, ainda, há a participação em jogos amistosos bem como em 
demais competições oficiais universitárias; 

 gestão. 
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Resultados e Avaliação 

De uma maneira geral e dentro das possibilidades, foi um bom ano para o esporte da UFPR. 
Tivemos alguns problemas pontuais em algumas modalidades, mas nada que tirasse a 
essência positiva das equipes representativas.  Tivemos atletas e equipes representando o 
Estado em competições nacionais: Jogos Universitários Brasileiros / JUBs 2017 (Goiânia / 
GO), com a participação de 26 atletas da UFPR. Já nos Jogos Universitários do Paraná / 
JUPs 2017 (Ponta Grossa / PR) tivemos a participação de 120 atletas, sendo os melhores 
resultados a seguir relacionados: basquetebol masculino – campeão; voleibol masculino – 
vice-campeão; handebol feminino – 3º lugar e várias premiações no atletismo, judô, tênis de 
mesa e xadrez. As demais modalidades também participaram de várias competições locais e 
nacionais, sempre levando o nome UFPR com orgulho e honradez. Pretendemos em 2018 
dar sequência ao trabalho de evolução do esporte UFPR. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Oportunizar a prática de exercícios esportivos para alunos da UFPR, com orientação dos 
técnicos desportivos, visando a participação em competições universitárias e o 
congraçamento entre os acadêmicos dos vários campi. 
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Nome do Programa 

UFPR Corrida 

Responsáveis pela Execução 

André Mendes Capraro 

Vinicius Ferreira dos Santos Andrade 

Público Alvo 

Acadêmicos e servidores da UFPR e comunidade externa, adultos. 

Objetivo Geral 

Oportunizar a prática orientada de exercícios direcionados para a caminhada e a corrida. Esta 
iniciativa buscou estimular a adoção de um estilo de vida mais ativo por parte da população. 
Em paralelo, os acadêmicos do curso de Educação Física tiveram a oportunidade de colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto teve início no dia 01/05/2017 com atividades sendo desenvolvidas de segunda à 
sexta-feira, em dois turnos: no período da manhã das 7h30min até às 9h30min e no período 
da tarde das 16h às 18h. Durante sua realização foram atendidas 167 pessoas. Destas, 95 
eram da comunidade externa e 72 eram da comunidade interna, incluindo docentes, 
discentes, técnicos e terceirizados. Os participantes foram submetidos a uma série de 
atividades planejadas de forma sistematizada e progressiva, sempre respeitando o nível de 
condicionamento físico, a evolução do participante e seus objetivos pessoais. 

Por se tratar de um projeto com características diferentes das demais atividades ofertadas 
pelo Centro de Educação Física e Desporto (CED), optamos por não realizar nenhum tipo de 
cobrança. Tal procedimento foi adotado para que tivéssemos maior flexibilidade, caso 
fossem necessárias adaptações na forma de conduzir as atividades (ex: alteração do horário 
de funcionamento, número limite de alunos por turma, etc.). Desta forma, para participar do 
projeto o aluno deveria apenas realizar sua matrícula na secretaria do CED, estando isento de 
qualquer taxa. Neste momento eram exigidos os seguintes documentos: atestado médico 
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expedido no ano de 2017, uma foto 3x4 e a apresentação dos documentos pessoais.  A 
estrutura padrão de uma aula era composta por aquecimento, seguido pela parte principal e 
finalizando com a volta à calma. Todas as atividades desenvolvidas foram planejadas com 
antecedência, através de reuniões semanais. Nestes encontros, além do planejamento da 
semana seguinte, eram discutidas as ocorrências da semana anterior e eram abordados 
assuntos gerais relacionados ao projeto. Além disso, constantemente os acadêmicos foram 
incentivados a pesquisar sobre temas afins e recebiam indicações de leitura. 
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II.11 Setor de Ciências Jurídicas 

 

Nome do Programa 

Aborto legal: Concretização dos Direitos Sexuais e Reprodutivos pela Sensibilização e 
Difusão do Saber 

 

Responsável pela Execução 

Taysa Schiocchett 

Público Alvo 

O material de conscientização produzido visa orientar a sociedade no geral, mas 
principalmente as mulheres acerca do procedimento do aborto. 

Objetivo Geral 

Fornecer e difundir maiores informações à população sobre a questão do aborto legal no 
Brasil. Consiste em elaborar, produzir e distribuir material audiovisual para a difusão e 
popularização do conhecimento jurídico e transdisciplinar sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos, notadamente o direito à interrupção da gestação nos casos previstos em lei 
(aborto legal), de forma a revelar os impasses e contradições do sistema jurídico e auxiliar no 
exercício desses direitos, bem como no reconhecimento desses, como Direitos Humanos por 
parte da sociedade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O objetivo inicial e principal consistia em criar material acessível à comunidade em geral 
sobre direitos sexuais e reprodutivos, visando a sua consolidação e efetivação como Direitos 
Humanos através da popularização e difusão do conhecimento. Isso viria a ocorrer através da 
produção de um documentário que retrate a realidade do aborto legal no Brasil em termos de 
eficácia legal, jurisdicional e de saúde coletiva. O projeto em si necessita de um 
planejamento mais a longo prazo, no sentido de trazer os conteúdos produzidos na academia 
para o público-alvo de forma coerente. A fase trabalhada nesse ano consistiu em produção e 
revisão de materiais que serão posteriormente divulgados para a comunidade, como leitura 
de artigos, adequação das legendas dos vídeos e documentários utilizados, produção de 
textos e informativos sobre o tema. Portanto, os objetivos traçados até a presente fase da 
extensão foram cumpridos integralmente, entretanto, ainda são necessárias mais fases para 
que a extensão cumpra seu objetivo final. 
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Resultados e Avaliação 

Criação de material acessível à comunidade em geral sobre direitos sexuais e reprodutivos, 
visando a sua consolidação e efetivação como Direitos Humanos através da popularização e 
difusão do conhecimento. 

Elaboração, produção e distribuição de vídeos animados de curta duração para serem 
disponibilizados online (por meio de canais como YouTube e redes sociais de amplo alcance 
entre a comunidade jovem) apresentando recortes mais abrangentes sobre temáticas diversas 
envolvendo direitos sexuais e reprodutivos em geral, visando a popularização do 
conhecimento acerca do assunto, tanto em termos de reflexão como de consolidação de 
direitos, que poderão ser utilizados inclusive como material didático. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de Direitos Humanos. 

Nome do Programa 

Clínica de Direito e Arte 

Responsável pela Execução 

Marcelo Miguel Conrado 

Público Alvo 

O projeto é destinado à comunidade interna e externa da Universidade Federal do Paraná. O 
projeto é destinado aos alunos do curso de direito, aos artistas plásticos, a comunidade em 
geral (eventos abertos ao público) e a equipe técnica do Museu de Arte Contemporânea do 
Paraná e, indiretamente, os frequentadores deste Museu. 

Objetivo Geral 

Promover aproximações entre o campo do direito e da arte por meio de ações extensionistas, 
essa aproximação se dá pela assessoria jurídica prestada ao Museu de Arte Contemporânea 
do Paraná, assistência jurídica aos artistas que necessitam da mesma e divulgação de 
trabalhos artísticos que possuam a conexão entre justiça, direito e arte. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto possui como um dos objetivos fomentar a reflexão acerca da arte de rua e seus 
desdobramentos dentro da legislação brasileira. Além disso, o projeto atua em função de 
uma questão de utilidade pública: a assessoria jurídica sobre direitos autorais para 
instituições públicas de arte. Há a existência do interesse de influência do projeto em três 
eixos: (i) artistas (ii) instituições e (iii) público em geral. Quanto ao primeiro eixo, o projeto 
– por meio dos alunos extensionistas –, prestou assessoria jurídica para artistas da street art, 
em especial grafiteiros. No que se refere ao segundo eixo é prestada assessoria jurídica ao 
Museu de Arte Contemporânea do Paraná, (uma das instituições com o maior acervo de 
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obras do Estado), a assessoria abrange a análise dos termos de direitos autorais empregadas 
pelo Museu. O terceiro eixo, agora dedicado ao público, é influenciado através da realização 
de eventos abertos a toda comunidade interna e externa, de sessões de direito e cinema com a 
finalidade de promover discussões sobre arte, direito e justiça. Na área prática as atividades 
realizadas foram: visita à casa de detenção de menores infratores (as conversas com os 
adolescentes permitiram que os alunos pudessem aprender mais sobre atuação administrativa 
e psicológica da arte sobre eles), palestras sobre grafite e arte de rua, análise e reforma de 
pontos do estatuto da SAMAC. Através da realização das ações citadas acima, houve forte 
impacto na dimensão do alcance acadêmico na sociedade, pois a participação no projeto 
necessitava da interação constante entre a pesquisa, a extensão e o ensino. O que é ensinado 
em sala precisava ser aplicado na prática, a extensão permitiu, portanto, que os alunos 
fossem além dos limites da universidade e retribuíssem com ajuda à sociedade. 

Resultados e Avaliação 

Esse ano o projeto organizou vários debates sobre a judicialização da arte a fim de discutir 
com especialistas, advogados, alunos e a comunidade externa sobre os limites proibitivos das 
obras de arte. Quem pode definir os limites do que é ou não é arte? Quem pode ditar o que 
pode ou não ser exibido? É papel do direito dizer quais manifestações artísticas são 
legítimas? O grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná estuda as intersecções 
entre direito, arte e cultura, fomentou o debate crítico acerca das possibilidades da arte em 
tempos de sua judicialização.  

Em um contexto de impedimento de diversas exposições, prisões sucessivas de artistas e de 
diminuição dos espaços culturais disponíveis, a valorização da liberdade de expressão 
artística mostra-se imprescindível. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de Direitos Humanos, Artístico e Intelectual e a liberdade de 
expressão. 

Nome do Programa 

Clínica de Direitos Humanos: Cidades, Espaços e Direitos 

Responsável pela Execução 

Adriana Espíndola Côrrea 

Público Alvo 

Integrantes de movimentos sociais: de moradia, população em situação de rua, travestis, 
ambulantes, artistas de rua, organizações não governamentais e entidades sociais ligadas a 
questão urbana e operadores da justiça (Defensoria Pública e Ministério Público). 
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Objetivo Geral 

O projeto é uma reorganização dos projetos de extensão “Cidade em Debate” e 
“Concretizando direitos da população em situação de rua” vinculados ao Programa de 
Extensão “Políticas Públicas e Direitos Humanos”, nesta nova etapa a proposta é realizar 
uma articulação e construir bases para pensar a ação de vários sujeitos políticos que se 
assentam na cidade e derivam dela de modo a aproximá-los quanto às suas demandas e 
agendas. A proposta também visa a ampliar para práticas de outros sujeitos ainda não 
reconhecidos (prostitutas, travestis, ambulantes), na arena política e nas temáticas urbanas 
estritas. O projeto tem o objetivo de também buscar outros parceiros no âmbito da 
universidade que margeiam os temas, como na geografia, design, arquitetura e urbanismo, 
sociologia e educação física. As ações a serem empreendidas serão dentro do que se entende 
por uma assessoria jurídica popular: incidência em políticas públicas; produção de material; 
mapeamentos; formação, elaboração legislativa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Durante o programa houve a realização de estudos teóricos relativos ao direito à cidade em 
geral, um estudo mais direcionado aos direitos da população de rua puderam ser notadas 
através do Decreto 7053/2009 como material de apoio. Houve um trabalho junto ao 
Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), no desenvolvimento do Projeto de 
Empoderamento de Mulheres em Situação de Rua na Casa de Acolhida São José. Houve 
articulação e parceria junto com o MNPR, Movimento Terra de Direitos, o Ministério 
Público de Urbanismo e outros movimentos e, ativistas dos direitos humanos. Elaboração do 
Programa de Aluguel Social para a população de rua em Curitiba. Muitas mulheres em 
situação de rua foram empoderadas, a partir do Programa de Empoderamento de Mulheres 
na Casa de Acolhida São José e, certamente, o Programa de Aluguel Social – construído em 
conjunto com o público alvo - em certo tempo beneficiará enormemente a população em 
situação de rua, possibilitando a concretização de seu direito à moradia e aos demais direitos 
a ele condicionados. 

Resultados e Avaliação 

O projeto de extensão foi parceiro na organização e articulação Congresso de 10 anos do 
Movimento Nacional da População de Rua que foi realizado em Curitiba no mês de agosto, 
com participação de mais de 200 pessoas do Brasil. Participação no projeto de 
empoderamento de mulheres em situação de rua: O projeto ficou responsável pelo 
acompanhamento do curso e pela etapa sobre economia solidária, em que o ministrante foi 
Lawrence Estivalet do Núcleo de Cooperativismo da Pós Graduação em Direito. Além disso, 
bolsista Marina Stein acompanhou todas as etapas do curso. A indissociabilidade entre 
extensão e ensino se desenvolveu por meio do mapeamento de violência da população de 
rua: Na disciplina Tópica de Direito a Cidade do Curso de Direito ministrada pelo Prof. 
Leandro Franklin Gorsdorf. A partir de notícias de jornais dos últimos dois anos, realizou-se 
um levantamento das violências registradas na mídia contra população em situação de rua. O 
Projeto Clínicas DH agora construirá mapas de localização e tipologias da violência contra 
Pop Rua. As tabelas de levantamento foram utilizadas na semana passada na reunião do 
Conselho Nacional de Direitos Humanos para embasar a denúncia do aumento da violência. 
Grupo de Trabalho: Elaboração de programa de locação social realizado com instituições e 
movimentos sociais envolvidos com a população de rua. Discussão de estratégias para a 
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implementação da política pública criada. Desenvolvimento do programa "Locação Social". 
Finalizada a versão final da proposta de programa de locação social para a população em 
situação de rua, ficou definido no GT-CAOP que seriam iniciadas atividades de divulgação e 
incidência junto ao Poder Público. A primeira ação foi a apresentação, por membros do GT 
do programa no CIAMP-RUA estadual (Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política Pública da População em Situação de Rua do Estado do Paraná). 
Essa apresentação deu-se na reunião ordinária ocorrida em 14/11/2017. A equipe do projeto 
ajudou na tradução do vídeo "housing first": A devida tradução do vídeo que serve de base 
para o presente projeto com o objetivo de demonstrar os impactos positivos que o instituto 
do housing first traz para quem os adota. Os princípios do housing first está alinhado ao 
programa de “Locação Social” pelo Grupo de Trabalho. Também no sentido de divulgar a 
proposta de locação social e dos princípios do housing first (casa primeiro), a vice-
coordenadora deste projeto de extensão, Profª. Adriana E. Corrêa apresentou a proposta do 
GT e proferiu palestra sobre o tema no II Seminário de Direitos Humanos do Ministério 
Público do Paraná. Para o próximo ano, pretendemos intensificar atividades e eventos de 
divulgação desse programa e auxiliar o MNPR em sua atividade de incidência sobre a 
administração pública, para implementação de um projeto piloto na cidade de Curitiba. A 
dialogicidade foi intensa com os movimentos sociais, como População em Situação de Rua e 
entidades de apoio, além de órgãos do sistema de justiça na construção do projeto, pois todas 
as estratégias de ação eram pensadas, discutidas e formuladas coletivamente seja no grupo de 
trabalho ou outros espaços. O impacto na formação do estudante pode ser verificado através 
dos relatórios individuais, porém podemos ressaltar que o contato com temática que não é 
incorporada nas ementas das disciplinas do currículo permite a ampliação do horizonte de 
trabalho e as potencialidades de transformação social que o jurista pode fazer. Além disso, a 
formação política cotidiana transforma o olhar sobre a relação entre populações vulneráveis 
e o Estado. A principal transformação nesse ano foi a possibilidade de construção de um 
programa de “Locação Social“ para população em situação de rua e a sua difusão para outros 
entes do estado e para outros Estados da Federação, multiplicando. A nova fase que 
entramos é a de construção de materiais com o conteúdo do programa para que seja 
assimilável para a população em geral. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de Direitos Humanos. 

Nome do Programa 

Democratizando o Direito Penal Internacional: Debates e Embates Sobre Prática Penal 
Internacional 

Responsável pela Execução 

Rui Carlo Dissenha 
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Público Alvo 

Estudantes universitários interessados na temática do Direito Penal Internacional, tanto na 
sua perspectiva teórica quanto prática. 

Objetivo Geral 

Conectar a extensão com a prática teórica e simulada de casos penais internacionais pela 
preparação de equipes de alunos para a participação de competições internacionais, da 
realização de eventos de divulgação da temática e pela orientação da comunidade à 
compreensão da complexidade inerente ao exercício da justiça penal internacional. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os alunos serão selecionados para o projeto a partir de um processo seletivo que pretende 
verificar o interesse do acadêmico na temática, sua habilidade para a internacionalização e 
sua capacidade de expressão. Selecionado o grupo, serão realizadas reuniões quinzenais para 
discussão e debate da jurisprudência internacional, especialmente no plano penal. Além 
disso, os acadêmicos realizarão julgamentos simulados de casos hipotéticos e reais, em 
sessões públicas de debate, com vistas ao treinamento das habilidades necessárias ao 
exercício prático dessa temática, envolvendo, sempre que possível, alunos e equipes de 
outras instituições acadêmicas que trabalhem temas semelhantes. Finalmente, serão 
escolhidas competições nacionais e internacionais para as quais os acadêmicos selecionarão 
equipes e se prepararão para delas participarem. Os docentes envolvidos realização o 
processo de orientação e treinamento dos acadêmicos, tanto no plano teórico quanto prático, 
por meio de palestras, cursos, convites de profissionais especializados, etc., sempre com 
vistas à constituição de um grupo estável de discussão sobre o tema, especialmente sobre a 
jurisprudência penal internacional. Eventos abertos à comunidade serão amplamente 
incentivados como forma de popularização da temática. 

Resultados e Avaliação 

Houve a realização de debates, leituras aprofundadas sobre o tema proposto e inclusive, 
algumas das leituras em outras línguas, principalmente o inglês. Essa prática auxiliou aos 
alunos no desenvolvimento do conhecimento sobre direito penal internacional e 
desenvolvimento da oralidade. Houve também a participação de alunos na competição de 
Haia, que representaram a Universidade Federal do Paraná perante a comunidade 
universitária internacional. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de Direitos Humanos. 
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Nome do Programa 

Direitos Humanos e Assessoria Jurídica 3ª Edição 

Responsável pela Execução 

Roberto Benghi Del Claro 

Público Alvo 

Membros da comunidade que buscam assessoria jurídica do NPJ (Núcleo de Práticas 
Jurídicas). Entidades da UFPR parceiras do NPJ. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do projeto é estabelecer uma relação equilibrada entre o ensino, a pesquisa e 
a extensão, na busca pelos direitos individuais e coletivos. A interação com a comunidade 
permitirá a todos os envolvidos no projeto aprender quais são os principais entraves à 
concretização de seus direitos. Ao mesmo tempo, essa interação permitirá que a comunidade 
tome consciência de direitos que talvez não tivesse percebido que eram titulares. Essa troca 
permitirá tanto aos participantes do projeto provenientes da universidade quanto aos 
membros da comunidade aprender uns com os outros. O projeto também se encaixa com 
perfeição no projeto pedagógico do curso de direito, abrindo possibilidades e colaborando 
grandemente na formação dos alunos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

A comunidade em geral carece de assessoria jurídica eficaz, o que a impede de reivindicar 
adequadamente seus direitos. Com o intuito de romper essa situação, o projeto lança mão da 
metodologia da educação popular, por meio da qual procura fazer um intercâmbio entre os 
saberes da comunidade e sua realidade com o saber acadêmico. Esta troca de saberes 
acadêmico popular, que acontece pelo atendimento a comunidade no Núcleo de Prática 
Jurídica, gera um resultado positivo facilmente percebido no enriquecimento do debate em 
sala de aula (estudos de casos), na produção do conhecimento jurídico, via extensão, tendo 
como consequência a democratização do conhecimento, a participação efetiva da 
comunidade e a produção resultante do confronto com a realidade. Os assistidos pelo NPJ, 
primeiramente, são atendidos pelas assistentes sociais. Na sequência, são agendados os 
atendimentos realizados pelos alunos do quarto e quinto ano, sob a supervisão do professor, 
de acordo com a área. Os cidadãos, independentemente de qualquer condição, podem se 
inscrever para receber orientações, é um espaço aberto à comunidade para esclarecimentos 
de questões sobre seus direitos. As orientações são prestadas em um espaço na própria 
universidade, no prédio histórico, em salas individuais. Os assistidos e a comunidade são 
sempre atendidos por dois ou mais alunos que, dependendo da situação trazida, conversam 
com o professor sobre o caso para melhor orientar. Em razão do número de demandas já 
ajuizadas e que são acompanhadas pelos integrantes do projeto, nem todos os casos que 
chegam ao núcleo se tornam novas proposições. Quando as demandas forem de competência 
dos juizados será formulado petição a ser encaminhada ao órgão pelos próprios assistidos, 
que poderão retornar ao projeto caso sintam necessidade. Ao final de cada edição do projeto 
é realizado uma análise dos atendimentos prestados, através de dois questionários, 
socioeconômico e de atendimento. Através desse levantamento será possível identificar 
quais os principais motivos da comunidade buscar o atendimento. Desse modo, para 
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consolidar o ensino, vai ser elaborada uma cartilha sobre o assunto mais requisitado pela 
comunidade, de modo a facilitar e esclarecer eventuais dúvidas. Além disso, atentando-se a 
realidade será possível requerer providências cabíveis ao poder público. A indissociabilidade 
ensino-pesquisa-extensão é algo inerente ao projeto. As ações do projeto sempre estão 
relacionadas com um processo de reflexão teórica sobre os fatos que surgem na sociedade. 
Essa reflexão se faz necessária pelas necessidades encontradas durante a prática das 
atividades, pois precisam de fundamentação teórica. Soma-se a isso a necessidade de 
formação de agentes que possam dar continuidade ao processo. 

Resultados e Avaliação 

Foram realizados encontros semanais com a proposta de orientação jurídica ao público 
somada com aulas de prática cível. No Atendimento ao público, ouvindo os problemas 
trazidos pelos populares e apresentando as possíveis soluções jurídicas para seus litígios. 
Pesquisas na doutrina e na jurisprudência; elaboração de documentos jurídicos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de Direitos Humanos. 

Nome do Programa 

Direitos Humanos em Disputa: Participação em Competições de Direitos Humanos 

Responsável pela Execução 

Melina Girardi Fachin 

Público Alvo 

Estudantes universitários da área de ciências sociais e, especialmente, no campo das ciências 
jurídicas que estejam interessados em compreender e operar de forma mais democrática e 
aberta à jurisdição internacional dos direitos humanos. Quantitativo aproximado: 200. 

Objetivo Geral 

Conectar a extensão com o ensino e a pesquisa teórica dos direitos humanos, promovendo 
atividades extensionistas sobre os instrumentos disponíveis de proteção internacional global 
e regional a partir de atividades que propiciem um maior conhecimento sobre a litigância 
prática – nacional e internacional – em matéria de direitos humanos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Abrir-se-á chamada de ingresso de alunos de graduação e de pós-graduação, por meio de 
edital, para integrar este projeto de extensão com seleção mediante cotejo entre histórico 
escolar e entrevista, sendo esta etapa fundamental para analisar o interesse no e o 
conhecimento do campo dos direitos humanos, além da disponibilidade dos discentes para 
participar do projeto. Os professores e os discentes escolherão as competições simuladas que 
se inscreverão coletivamente. Nesses eventos simulados de utilização de instrumentos 
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internacionais de proteção aos direitos humanos, os discentes formarão um grupo de técnicos 
que atuarão em algumas etapas e procedimentos acerca da tutela dos direitos. Por sua vez, os 
docentes desenvolverão a função de tutoria dos alunos, organizando oficinas com 
advogados, organizações não governamentais e litigantes do sistema interamericano, além de 
essas atividades também discutirem casos hipotéticos e reais semelhantes com aqueles que 
serão tratados nas competições. Ainda ocorrerão reuniões com outros grupos de projeto de 
extensão que já participaram de competições para diálogo sobre as experiências obtidas. 
Desse modo, as oficinas e as atividades privilegiarão o estudo de casos de violação aos 
direitos humanos. 

Resultados e Avaliação 

Reuniões ordinárias quinzenais e extraordinárias quando necessário; participação no I 
Simulado do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas; curso básico de formação 
sobre os sistemas de proteção aos direitos humanos; participação no Moot Interno de 
Direitos Humanos da UFPR, participação no evento II Moot de Direitos Humanos do Paraná; 
publicação de artigo na revista HOMA: direitos humanos e empresas; elaboração de amicus 
curiae sobre ADI 554322 junto ao Núcleo Constitucionalismo e Democracia da UFPR; 
elaboração de amicus curiae no caso Povo Indígena Xucuru vs. Brasil perante a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direitos humanos. 

Nome do Programa 

Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil 

Responsável pela Execução 

Danielle Annoni 

Público Alvo 

Alunos de graduação de direito e de outros cursos da UFPR, bem como estudantes de outras 
universidades, professores, pesquisadores, representantes da sociedade civil, ativistas, e 
demais interessados no tema migrações e refúgio no Brasil. 

                                                 
22 ADI 5543: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dirigida contra o 
art. 64, inciso IV, da Portaria 158, de 4 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, e contra o art. 25, inc. 
XXX, alínea d, da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 34, de 11 de junho de 2014, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). As normas consideram temporariamente inaptos para doar sangue, pelo 
período de 12 meses, homens que tiverem relações sexuais com outros homens e as parceiras sexuais destes. 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5543&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M 
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Objetivo Geral 

Visa-se criar uma Clínica de Direitos Humanos para Refugiados – Refugee Law Clinic –, 
com o objetivo de oferecer atendimento jurídico e consultoria, aos refugiados sobre seus 
direitos e deveres no Brasil, contribuindo para sua formação, integração local e dignidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O primeiro ano do projeto estará focado em reunir a equipe e capacitá-la por meio de cursos 
e workshops. O segundo ano do projeto dará início à integração entre ensino e pesquisa em 
matéria de direito internacional dos refugiados, analisando o material já produzido no que 
tange as necessidades dos refugiados no Brasil e em especial em Curitiba, quais as étnicas e 
nacionalidades mais comuns, quais os problemas enfrentados, no intuito de preparar o 
material de atendimento, qual seja, apostilas bilíngues, cartilhas bilíngues para os refugiados. 
O terceiro ano terá por objetivo análise de campo sobre a atuação dos serviços públicos 
quanto aos refugiados, principais procedimentos adotados, quais as políticas publicam 
existentes, o que mudou nos últimos anos e quais os problemas enfrentados pelo servidor, 
público e privado (empresas), no atendimento e contratação dos refugiados. O quarto terá 
por meta criar a Clínica de Direitos Humanos para Refugiados, visando atender refugiados e 
interessados, sobre suas dúvidas, seus direitos e deveres, e como resolver os problemas 
enfrentados. 

Resultados e Avaliação 

Curso sobre direito dos refugiados para estudantes e interessados; - eventos sobre o tema 
com convidados externos e especialistas; - pesquisa na jurisprudência nacional sobre o 
impacto das violações de direitos aos refugiados no Brasil; - coleta de dados acerca do 
universo de refugiados em Curitiba e suas necessidades prioritárias; - contato com a rede de 
atendimento a migrantes e refugiados em Curitiba. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direitos humanos e internacional. 

Nome do Programa 

Efetividade, Trabalho, Direitos Humanos 

Responsável pela Execução 

Sidnei Machado 

Público Alvo 

Grupos sociais de trabalhadores vulneráveis e organizações, trabalhadores expostos e vítimas 
de substâncias tóxicas; movimentos sociais; assessores jurídicos de sindicatos, associações e 
de movimentos sociais. 
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Objetivo Geral 

O projeto de extensão pretende construir alternativas e instrumentos que tornem efetivos e 
exigíveis o acesso aos direitos ligados ao trabalho e a seguridade social no Brasil, sobretudo 
pela via das tutelas jurídicas coletivas, criando para os alunos a oportunidade de interação 
entre a pesquisa e a prática jurídicas. Além disso, buscará promover atividades de extensão 
área do direito, medicina, jornalismo, história e psicologia que aproximem docentes, 
pesquisadores, estudantes e técnicos administrativos da UFPR com os grupos de 
trabalhadores expostos a substâncias químicas no Estado do Paraná. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Primeira etapa − levantamento pelos integrantes do projeto de casos reais de vulneração de 
direitos sociais dos expostos a substâncias químicas na comunidade, que tenham relevância 
social e acadêmica, responsáveis: coordenador e vice-coordenador do projeto; 

Segunda etapa − realização de seminários e reuniões de estudo do(s) caso(s) com vistas à 
elaboração de soluções e estratégias possíveis, responsáveis: coordenador e vice-
coordenador do projeto; 

Terceira etapa − realização de seminário para discussão com os atores envolvidos, internos e 
externos à universidade sobre as teses jurídicas desenvolvidas, responsáveis: coordenador e 
vice-coordenador do projeto; 

Quarta etapa − produção de dois textos científicos e um manual de defesa jurídica dos 
expostos a substâncias químicas. 

Resultados e Avaliação 

As atividades do período em que esse projeto foi realizado ao longo do ano foi a de 
pesquisas e palestras relativas aos efeitos nocivos do amianto, houve a participação dos 
alunos em eventos. Posteriormente, ao fim do ano, início de projeto voltado aos portadores 
da pós-polio, com entrevistas e pesquisas. A fim de se promover uma ação civil pública com 
todos aqueles trabalhadores que foram expostos a qualquer substâncias nociva, nesse caso, o 
amianto. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direito trabalhista. 

Nome do Programa 

EKOA: Direito Ambiental para Tod@s 

Responsável pela Execução 

Katya Regina Isaguirre Torres 
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Público Alvo 

Agricultores, agricultoras, povos e comunidades tradicionais de entidades e grupos do 
Estado do Paraná. 

Objetivo Geral 

Fornecer, de forma dialogada e participativa, informação prévia e qualificada da legislação 
ambiental para agricultores, agricultoras, povos e comunidades tradicionais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto consiste em três fases interconectadas e contínuas:  

Formação − nessa etapa serão selecionados os alunos extensionistas que farão parte do 
projeto, dentre os alunos que cursarem a disciplina tópica de direito ambiental. Após a 
seleção, essa etapa será utilizada para a formação da base teórica comum do projeto, na qual 
serão discutidos os textos selecionados pelo professor coordenador, relacionados à teoria da 
extensão universitária. O resultado esperado dessa etapa é a formação de uma base teórica 
comum que será utilizada para embasar a atividade extensionista e a futura elaboração de 
artigos científicos. A continuidade dessa formação se fará com a presença dos alunos em 
seminários do Programa de Pesquisa Estudos Integrados em Meio Ambiente, Cultura e 
Sociedade: uma perspectiva latino-americana, sempre que esses estiverem relacionados com 
temas de interesse da atuação do projeto.  

Execução – a execução se dará com a realização de cursos de extensão e/ou oficinas no 
espaço da Faculdade de Direito, de durabilidade variável, para a participação dos 
agricultores, agricultoras, povos e comunidades tradicionais. A programação dos cursos será 
construída coletivamente com a realização de reuniões preparatórias com as entidades 
representativas dos interesses dos agricultores, para os quais serão enviados convites pelo 
grupo extensionista com o apoio das organizações incentivadoras do projeto. Por oficinas e 
curso de extensão entenda-se o processo de troca dialógica entre extensionistas e 
comunidade. As oficinas serão elaboradas sob a orientação do professor coordenador e 
ministradas pelos alunos extensionistas e/ou especialistas convidados.  

Avaliação − essa fase ocorrerá em etapas subsequentes a cada curso/oficina com o objetivo 
de acompanhar os resultados da atividade extensionista. 

 Metodologia: Compreendendo o projeto como uma forma de aprendizagem participativa o 
diálogo entre alunos, professores, técnicos, dirigentes e agricultores ocorrerá durante todo o 
período de duração da atividade extensionista. O coordenador do projeto ficará encarregado 
de incentivar o corpo docente a pensar as oficinas por meio de práticas educativas 
emancipadoras (FREIRE, 1987 [1970]), construídas a partir das demandas levantadas pelos 
grupos externos e que estimulem a reflexão crítica dos participantes. 

Resultados e Avaliação 

Nos quatro dias da 16ª Jornada de Agroecologia passaram pelo encontro mais de 3000 
pessoas de vários estados do Brasil, a extensão realizou a oficina sobre sementes crioulas 
para o fim de dialogar com os participantes acerca da importância das práticas dos 
agricultore(a)s na conservação da agrobiodiversidade. Na oficina foi apresentada a RESA – 
Rede de Sementes de Agroecologia, cuja finalidade é a conservação e a multiplicação das 
sementes crioulas. As sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou 
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produzidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou 
indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas 
comunidades. A atividade foi organizada em conjunto com a organização de direitos 
humanos Terra de Direitos, a qual é uma das entidades organizadoras da Jornada de 
Agroecologia junto com o MST. A atividade, por fim teve impacto na formação dos 
agricultore(a)s e do(a)s demais participantes por que estimulou a troca de conhecimentos 
sobre direitos, ainda teve impacto nos alunos, pois promoveu a troca interdisciplinar de 
informações em conjunto com os demais participantes e também estimulou o debate do tema 
na disciplina de ruralidade e meio ambiente, lecionada no curso de Direito da UFPR. O tema 
igualmente é objeto de estudos de trabalhos de conclusão de curso e de dissertações de 
mestrado e teses que vêm sendo construídas pelo Núcleo de Pesquisa Ekoa, registrado na 
plataforma de grupos do CNPq, coordenado pela Profª. Katya Regina e que reúne estudantes 
da graduação, mestrado e doutorado das áreas do direito, da geografia e da engenharia 
ambiental. Atividades de formação ampliada, entendemos todo processo de diálogo da 
universidade para com a sociedade civil, povos e comunidades tradicionais e movimentos 
sociais. No ano de 2017 duas atividades foram realizadas para essa finalidade: a primeira foi 
o levantamento. Uma das atividades foi o levantamento, realizado sobre casos judicializados 
envolvendo contaminação por agrotóxicos no Paraná, com resultado final a discutir em 
avaliação com a organização solicitante e posteriormente redigido na forma de relatório para 
publicação a correr até o final do primeiro semestre de 2018. A segunda atividade foi o 
estudo do conjunto de procedimentos voltados a discutir e problematizar o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) de povos e comunidades tradicionais do Estado do Paraná, uma 
exigência da Lei Florestal Brasileira nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e consiste em um 
registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos proprietários e possuidores de 
áreas rurais que vai compor uma base de dados de informações ambientais para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Por se 
tratar de um sistema complexo, os povos e comunidades tradicionais possuem grande 
dificuldade de acessar o sistema e até o momento o Estado não vem cumprindo com os 
deveres constantes da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 
que pode lhes acarretar graves restrições. O grupo de extenionistas participa desse debate 
desde 2015, quando organizou em conjunto com o coletivo Enconttra, do curso de geografia 
da UFPR e o CEPEDIS da Pontifícia Universidade Católica do Paraná um seminário que 
reuniu representantes dos órgãos ambientais federais e estaduais e lideranças dos povos e 
comunidades tradicionais para debater o tema. Desse encontro foram realizadas reuniões e 
formações nos anos de 2016 para debater o tema e nesse ano foi realizado um estudo 
coletivo acerca do conjunto de normas jurídicas aplicáveis do CAR de povos e comunidades 
tradicionais. O estudo foi realizado a pedido da organização de direitos humanos Terra de 
Direitos e entregue no mês de novembro de 2017 ao IAP. O pedido de publicização de seu 
resultado foi encaminhado ao IAP e tão logo seja deferido será encaminhado para publicação 
pela Terra de Direitos. A problematização do tema será igualmente objeto de um seminário a 
ser realizado ano de 2018. A interligação ensino-pesquisa-extensão de base interdisciplinar é 
entendida como o eixo estruturante dessas ações formativas, pois esse debate estimula a 
produção de conhecimento científico relacionado com a realidade social. Informa-se, por 
fim, que a pesquisa do tema segue realizada por trabalhos de conclusão de curso, 
dissertações de mestrado e teses em andamento junto ao Núcleo de Pesquisa Ekoa. 
Atividades de participação em debates/eventos. As atividades de 2017 consistiram na 
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participação das reuniões do GTPAUA formado na Associação de Professores da UFPR que 
se volta à análise dos impactos das modificações da legislação e das políticas no campo e na 
cidade. As contribuições do grupo de extensionistas se voltaram a multiplicar o 
conhecimento formado pela participação nas oficinas da 16ª Jornada de Agroecologia. 
Também no ano de 2017 a extensão participou do Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária (SINGA), auxiliando na coordenação do GT 7: Estado e ordenamento jurídico na 
produção do espaço rural e também na coordenação da visita técnica ao acampamento José 
Lutzenberger em Antonina/Paraná. As avaliações dessas atividades serão realizadas com a 
comissão organizadora do SINGA e os demais participantes do GTPAUA no mês de 
dezembro de 2017.  

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direito ambiental. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrxhEad2LBQ.  

Nome do Programa 

Grupo de Estudos em Arbitragem e Direito Comercial UFPR 

Responsável pela Execução 

Eduardo Talamini 

Público Alvo 

Comunidade de estudantes e praticantes de Direito Comercial e Arbitragem 

Objetivo Geral 

Incentivar o estudo da arbitragem e do direito comercial na Universidade Federal do Paraná 
e na comunidade acadêmica brasileira. Capacitar os estudantes envolvidos para melhor 
atuarem nas áreas em foco. Em longo prazo, aprimorar o instituto da arbitragem no Brasil, a 
fim de incentivar o desenvolvimento econômico e social do país. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

A metodologia do grupo volta-se à realização das competições nacionais e internacionais. 
Essas competições são divididas em duas fases: escrita e oral. A fase escrita é composta pela 
redação de memorais. As pesquisas se iniciam meses antes da competição e requerem alto 
nível de dedicação e comprometimento.  O Grupo de Estudos em Arbitragem e Direito 
Comercial UFPR realizou as seguintes atividades no período ora avaliado: (i) participou do 
24th Willem C. International Commercial Arbitration Moot, (ii) participou da VIII 
Competição Brasileira de Arbitragem Petrônio Muniz, (iii) organizou o I Simpósio de 
Arbitragem e Direito Comercial UFPR, (iv) inaugurou um grupo de estudos aberto ao 
público para debater promover debate acerca da arbitragem internacional e o direito 
comercial internacional. Em relação ao 24th Williem C. International Commercial 
Arbitration Moot, o grupo teve de elaborar a defesa jurídica de duas partes envolvidas em 
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um caso fictício de duas maneiras: defesa escrita e defesa oral. Para a defesa escrita, foram 
elaborados dois memoriais em inglês, com 35 páginas de conteúdo cada, do qual foi 
necessária extensa pesquisa, além de debate, escrita, revisão, cooperação, trabalho em equipe 
e resiliência. Todo o esforço foi recompensado com excelentes resultados, quais sejam: 3° 
lugar Pré-Moot Tozzini Freire 2017, 3° lugar 2017 CAM-CCBC Pre-Moot, 2° lugar IX 
Curitiba Pre-Moot 2017, 1° lugar Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot 2017, Eric E. Bergsten 
Award Team Orals (Honorable Mention) e Martin Domke Award for Individual Oralists 
(Honorable Mention). 

Resultados e Avaliação 

Em relação à VIII Competição Brasileira de Arbitragem Petrônio Muniz, o grupo 
desenvolveu basicamente a mesma postura adotada na competição internacional, com a 
diferença de os memoriais escritos conterem 25 páginas de conteúdo cada e o deslocamento 
ocorreu para Porto Alegre (treino-simulado) e São Paulo (competição oficial). Novamente, 
todo o esforço foi recompensado com excelentes resultados: 5ª lugar na Prep-Sul, 14º lugar 
da Prep-Sudeste, 5º lugar na VIII Competição Brasileira de Arbitragem Petrônio Muniz. 
Destaca-se que, em ambas as competições que participaram, os estudantes tiveram a 
oportunidade de trocar experiências diretas com jovens de culturas completamente 
diferentes, de outra realidade socioeconômica e política, de diferentes partes do mundo e do 
Brasil, e profissionais renomados da área, que são convidados a serem os julgadores dessas 
competições e que, muitas vezes, encontram ali futuros talentos das áreas em destaque. Em 
relação ao I Simpósio de Arbitragem e Direito UFPR, o Grupo promoveu evento acadêmico 
no Salão Nobre da Faculdade de Direito UFPR, que contou com a presença de 12 
palestrantes renomados das áreas em foco e atraiu mais de duas centenas de ouvintes nos 
dois dias de evento (20 e 21 de março). Com relação ao grupo de estudos aberto ao público, 
o grupo organizou reuniões semanais que visavam debater a arbitragem internacional e o 
direito comercial internacional com base em textos acadêmicos divulgados antecipadamente. 
As reuniões dos estudantes proporcionou ambiente de rico debate, onde dúvidas e angústias 
foram sanadas através de construção coletiva do conhecimento, extraindo de cada 
participante sua interpretação do texto debatido para se obter uma solução à questão 
colocada em pauta. O grupo, indo além do imaginado, acabou atingindo alunos de outros 
cursos da UFPR (economia, administração, engenharia) como também pessoas de fora da 
comunidade acadêmica, que já estavam formados e atuando em áreas diversas, mas que, 
devido à relevância do instituto da arbitragem para o desenvolvimento econômico brasileiro, 
se viram instigadas a participar do debate. Assim, vê-se claramente através das atividades 
desenvolvidas durante esse período que o projeto desenvolveu todos os princípios 
necessários de uma prática extensionista, quais sejam: o impacto e transformação social; a 
interação dialógica; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a 
interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade; e o impacto na formação do 
estudante. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
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e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direito comercial. 

Nome do Programa 

Grupo de Júri Iuris Trivium 

Responsável pela Execução 

André Peixoto de Souza 

Público Alvo 

O grupo visa atender as necessidades de réus hipossuficientes do Tribunal do Júri, uma vez 
em que a Defensoria Pública muitas vezes não é capaz de atender todos os cidadãos que 
carecem tanto de recursos financeiros quanto de acesso à justiça. 

Objetivo Geral 

Possui como objetivo geral assistir a garantia do direito constitucionalmente garantido de 
acesso à justiça aos réus hipossuficientes do Tribunal do Júri. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Consiste em desenvolver a atividade de defensoria dativa através do auxílio do coordenador 
do grupo. Em um primeiro momento, o coordenador do projeto será nomeado para um caso 
de réu hipossuficiente, necessitado de acesso gratuito à Justiça, tornando-se o defensor 
dativo do mesmo. O processo deverá estar na fase do Art. 422 do Código de Processo Penal: 
“Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do 
Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 
cinco dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 
cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.” Uma vez que 
o processo for atribuído ao coordenador, caberá aos alunos da equipe (cinco alunos) estudar 
os autos, bem como elaborar estratégias defensivas, questionamentos às testemunhas e ao 
réu, além de contatar possíveis assistentes técnicos para a efetivação do direito constitucional 
de ampla defesa no Tribunal do Júri. Em um segundo momento, os integrantes da equipe se 
juntarão ao coordenador no plenário do tribunal, auxiliando-o, na medida do possível, na 
fase final do rito. Finalmente, após a decisão do processo em plenário, caberá aos estudantes 
elaborar um artigo com um tema retirado do caso trabalhado. Considerando que o projeto em 
pauta possui como objetivo a efetivação de uma garantia constitucional aos cidadãos 
hipossuficientes, é possível observar a sua compatibilidade com os cinco pilares da prática 
extensionista - impacto e transformação social: O projeto de Extensão em Tribunal do Júri 
possui um alto potencial de transformação social, uma vez que pretende garantir os 
interesses e direitos dos cidadãos em um dos ritos mais importantes do direito brasileiro. Tal 
prática permite contato dos estudantes diretamente com a práxis, além de afetar diretamente 
a vida daqueles que necessitam de assistência jurídica gratuita, contribuindo para uma nação 
mais justa e menos punitivista. 

Resultados e Avaliação 

Acompanhamento processual junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, análise 
processual, entrevistas com o réu defendido pelo projeto, preparação de perguntas a serem 
feitas a testemunhas durante audiências, orientação ao réu defendido quanto a sua autodefesa 
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judicial, acompanhamento de audiências, elaboração de peças processuais atinentes à defesa 
técnica do réu defendido pelo projeto. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direito processual. 

Nome do Programa 

Meio Ambiente Laboral: Saúde e Segurança do Trabalhador 

Responsável pela Execução 

Sandro Lunard Nicoladeli 

Público Alvo 

Acadêmicos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e Sr. Adir de Souza, 
Chefe do Centro Estadual do Paraná da FUNDACENTRO. Quantitativo: 20 alunos 

Objetivo Geral 

Conhecer a regulamentação minuciosa atinente ao meio ambiente de trabalho, sobretudo a 
regulamentação promovida pela Constituição Federal, da CLT e normas administrativas 
oriundas do Ministério do Trabalho e Emprego. Conhecer, por meio de visitas os diversos 
elementos envolvidos na temática do meio ambiente de trabalho, como, por exemplo, o 
SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e a 
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conhecer os programas asseguradores 
da higidez do meio ambiente, a saber: PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional e PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, merecendo destaque, 
ainda o mapa de riscos ambientais, que procura traçar um detalhamento dos vários locais e 
fatores do meio ambiente laboral no qual deve ser tomado cuidado maior com a preservação 
da saúde do trabalhador. Suprir a lacuna teórica e prática acerca dos conteúdos em questão, 
sendo que os discentes egressos das instituições defrontam-se com questões práticas 
cotidianas sem a devida formação prática acerca dos desafios existentes na estruturação e 
implementação das ferramentas apontadas anteriormente. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os participantes do projeto serão escolhidos mediante processo seletivo que avaliará, para 
além das capacidades, as inclinações e interesses para o estudo da disciplina de Direito 
Ambiental do Trabalho e suas ferramentas de gestão. Posteriormente, será desenvolvido o 
mapeamento da arquitetura institucional dos órgãos estatais responsáveis pelo estudo e 
solução de controvérsias acerca de questões sobre meio ambiente de trabalho, destacando-se, 
especialmente, o parceiro FUNDACENTRO por meio de visitas e palestras. O corpo técnico 
e científico das referidas instituições será acionado, buscando a necessária aproximação e 
reflexão teórico-prática sobre os conhecimentos técnicos e científicos que são positivados 
pelo direito em suas normas (NRs) com a sua efetiva aplicabilidade ou em testes virtuais da 
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aplicabilidade dessas ferramentas em meio ambiente de trabalho, com possibilidade de 
mapeamento de locais de trabalho na própria UFPR. O resultado intentado no presente 
projeto extensionista é dotar com instrumental teórico os participantes, mas sem perder de 
vista a aplicabilidade prática na organização e solução de potenciais conflitos advindos da 
inobservância dos mecanismos de gestão do meio ambiente de trabalho. Os participantes 
terão aulas teóricas na UFPR acerca da matéria objeto do projeto; posteriormente, visitarão 
os agentes parceiros (MTE, MPT e TRT), devidamente orientados por auditores-fiscais do 
trabalho, procuradores e magistrados, bem como dos servidores setoriais nesses órgãos 
públicos, a fim de terem vivência prática com as diversas competências e funções de cada 
um dos agentes; após, a FUNDACENTRO (com a coordenação do Sr. Adir de Souza), será o 
local das atividades, com a aquisição de experiência na identificação de agentes agressores 
ou nocivos à saúde humana, bem como se aparelharão de conhecimento técnico sobre a 
formulação de normas do Ministério do Trabalho e Emprego reguladoras dessas várias 
situações do cotidiano laboral. 

Resultados e Avaliação 

Participação em palestras sobre constitucionalidade de norma trabalhista. Pesquisa em 
jurisprudências e doutrina. Estudos sobre modificações na lei trabalhista na categoria de 
motorista profissional e empregadores para embasamento de discussões em seminários e 
eventos com participação. Apresentação de XI Seminário Jurídico da FETROPAR e do ISC, 
estudos acerca da regulamentação que regem o meio ambiente de trabalho e apresentação de 
seminário sobre o parecer de Janot23 na ADI 533224, confecção de relatório crítico. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direitos humanos. 

Nome do Programa 

Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular - MAJUP Isabel da Silva 

Responsável pela Execução 

Ricardo Prestes Pazello 

Público Alvo 

O público-alvo pretendido para a presente proposta de projeto de extensão/comunicação é o 
de comunidades faxinalenses e comunidades periféricas urbanas de Curitiba e região, além 

                                                 
23 Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República no período de 17/09/2013 a 17/09/2017. 
http://www.mpf.mp.br/pgr/institucional/procurador-geral-da-republica/galeria-dos-ex-pgrs/galeria/biografia-
rodrigo-janot 
24 Ação Direta de Inconstitucionalidade 5332 SC, com pedido de liminar, para questionar a validade de 
dispositivos da Lei 13.721/06, do Estado de Santa Catarina, que dispõem sobre a delegação de serviços 
públicos na área de trânsito. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294046 
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de a comunidade acadêmica do curso de direito, bem como demais áreas afins, além de 
militantes de assessoria jurídica popular, movimentos sociais e organizações populares que 
trabalhem com o direito à terra. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente projeto é desenvolver uma prática de assessoria jurídica 
universitária popular, com comunidades urbanas e rurais. Trata-se de uma prática jurídica 
insurgente que prioriza o trabalho a partir do direito à terra e ao território (que supera, em 
muito, o formalismo do direito de propriedade), em processos de territorialidade e 
territorialização do campo e da cidade.  

Principais Atividades Desenvolvidas 

 A metodologia que o MAJUP Isabel da Silva se propõe a seguir é a participante da 
assessoria jurídica popular. Trata-se de metodologia que insere em seu arcabouço, para 
interpretar os princípios extensionistas, basicamente princípios metodológicos da educação 
popular, pesquisa militante e teorias críticas da sociedade e do direito. Quanto à teoria crítica 
da sociedade, pretende-se interpretar, por exemplo, o princípio da transformação social a 
partir de uma chave de leitura que compreende a sociedade estruturalmente desigual (em 
termos de classificações a partir dos critérios do trabalho, da etnicidade e do gênero). Esta 
desigualdade estrutural, requer instrumentos de análise e de intervenção capazes de 
projetarem tais problemas em todos os âmbitos de atuação, inclusive os da 
extensão/comunicação. Nesse sentido, uma metodologia que contemple a elaboração de 
análises de conjuntura. Cabe também uma perspectiva crítica a respeito do direito, já que o 
lugar de irradiação do presente projeto é o da educação jurídica. Trata-se de expor uma ótica 
de uma relação social específica do mundo moderno, que tem por desiderato garantir a 
sociabilidade que é típica da sociedade estruturalmente desigual, mercantilizando a produção 
e a reprodução da vida. No que concerne à dimensão mais prática da metodologia do 
presente projeto, convém destacar que o mesmo pretende desenvolver os princípios 
metodológicos da pesquisa militante. Ao juízo dos proponentes, a pesquisa militante está 
perfeitamente adequada ao horizonte da extensão/comunicação, o que dá a tônica da forma 
de se interpretar o princípio extensionista da indissociabilidade universitária entre ensino, 
pesquisa e extensão. Como o pano de fundo é o ideal de construção de uma universidade 
popular, há a proposição de que a prática extensionista esteja complementada pela necessária 
pesquisa a respeito do contexto e das especificidades que tal prática enseja, tem-se que a 
pesquisa militante precisa comprometer-se com autenticidade e compromisso, o 
antidogmatismo, a restituição sistemática, a retroalimentação para os intelectuais orgânicos, 
o ritmo e equilíbrio entre ação e reflexão, por fim, a ciência modesta e técnicas dialogais. Tal 
principiologia sugere que o trabalho de pesquisa-extensão comece pela montagem do projeto 
e o desenvolvimento de sua metodologia em discussão com as comunidades e parceiros 
envolvidos. A partir daí, escolhe-se um marco de atuação, delimita-se a região, organiza-se o 
processo e cria-se um cronograma de atividades. Trata-se de uma primeira fase da 
metodologia. Já uma segunda fase implica um estudo preliminar em que se identifica a 
estrutura social. Em um terceiro momento, abre-se espaço para uma análise crítica dos 
problemas prioritários, com representação cotidiana deles pelos envolvidos, sua crítica e 
reformulação, concluindo-se com uma avaliação. Por fim, dá-se vez a uma programação e 
realização de um plano de ação, via de regra constituído por atividades educativas e políticas 
(desde oficinas até participação em fóruns externos de debate, demanda pela própria 
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comunidade e sempre com ela). Objetiva-se com isso estabelecer o vínculo inafastável entre 
pesquisa e extensão, apontando também para os impactos na formação dos estudantes que, 
para realizarem o aprofundamento requerido em tal prática, serão incentivados a proporem 
ao seu corpo docente que crie disciplinas optativas ou tópicas sobre os assuntos a serem 
verticalizados, que absorva nas disciplinas obrigatórias as mesmas problemáticas ou ainda 
que altere a construção curricular para dar espaço a estas preocupações teórico-práticas. 
Quanto ao princípio da dialogicidade, em coerência com a presente proposta de projeto, onde 
se desenvolve uma teoria da ação dialógica como crítica a uma teoria da ação antidialógica. 
A dialética entre opressor e oprimido encaminha para a importância da conscientização e de 
um projeto educativo que leve em conta as necessidades do povo, mediando-se por um 
caminho que parta de temas geradores, a partir dos quais as situações-problema são 
destacadas a fim de se descobrir quais são suas situações-limite. No caso concreto, pretende-
se estar inspirado pela educação popular a fim de se construir, em interação, saberes sobre o 
direito à terra, na cidade e no campo.  

Resultados e Avaliação 

Avaliamos que os objetivos do projeto foram alcançados ao longo desse semestre, visto que 
conseguimos promover o debate sobre o direito à moradia e à terra em conjunto com os 
moradores das comunidades, compartilhamos nosso conhecimento com as comunidades 
assim como trouxemos os conhecimentos que elas nos oportunizaram, além desses acúmulos 
a longo prazo também conseguimos cumprir nossos objetivos pontuais de auxiliar nas 
demandas das comunidades assessoradas. Como síntese das atividades do período, 
apresentamos o que segue:  

 acompanhamento das reuniões de associações de moradores de bairros da periferia de 
Curitiba, com atividades de acompanhamento de longo prazo, sendo elas realizadas 
nas comunidades, onde são discutidos os problemas fundiários e demais atividades 
das respectivas Associações, bem como as possíveis atuações conjuntas; 

 organização do XIX Encontro Nacional da Rede de Assessoria Jurídica Universitária, 
sediado na cidade Lapa/PR; 

 combinados os termos da reuniões com a defensoria parceria, posteriormente 
avançando para encontros organizativos da atuação conjunta no Faxinal do Salso. O 
MAJUP Isabel da Silva, além de ter acompanhado a visita, como descrito abaixo, 
está pesquisando as possíveis soluções jurídicas para o conflito fundiário na área, 
bem como demais demandas que surgirem por parte dos moradores ou da DPE/PR; 

 reuniões com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB), para 
discutir parcerias com a DPE/PR, para exposição da metodologia de aprovação de 
um projeto de regularização fundiária e das etapas envolvidas, e em conjunto com os 
moradores da Vila Pompeia, para auxílio nas negociações relativas à realocação dos 
residentes nas casas que serão removidas pela prefeitura. Visitação ao Faxinal do 
Salso, em Quitandinha/PR, para encontro e debates com lideranças comunitárias dos 
Faxinais Emboque, Saudade, Salso, Meleiros e Espigão das Antas; 

 encontros de formação e estudo são direcionados à aproximação e ao estudo dos 
temas trabalhados pelo projeto, tal como a educação popular freireana, conflitos 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

249 

fundiários, direito à terra, direito à moradia e à cidade, regularização fundiária e 
comunidades tradicionais; 

 reuniões ordinárias semanais para organização das atividades, com o objetivo de 
discutir as atuações nas comunidades suas demandas; 

 articulação dos projetos de extensão da Faculdade de Direito junto ao Centro 
Acadêmico Hugo Simas: Foram realizadas reuniões dos projetos de extensão da 
faculdade de direito, no intuito de aproximar os projetos e dar a eles mais visibilidade 
perante a comunidade acadêmica. A partir de tais reuniões, foi idealizada a criação de 
uma biblioteca virtual dos grupos de extensão, com materiais propostos por cada um 
deles;  

 câmara técnica: Foram realizadas reuniões na Câmara Técnica dos Casos de Povos 
Faxinalenses, juntamente com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça em Direitos Humanos de Ministérios Públicos do Estado do Paraná, 
representado pela coordenadora do Núcleo, Drª. Ana Paula Pina Gaio, juntamente 
com o representante das comunidades faxinalenses no Estado do Paraná e líder da 
Rede Puxirão, Hamilton da Silva, a representante do IAP Margit Hauer, e o Prof. Dr. 
Ricardo Prestes Pazello, representante da UFPR, orientador do MAJUP e seus 
integrantes. 

Além de outros representantes de instituições vinculadas à questão dos faxinais no Paraná, 
para discutir os problemas referentes à atuação do IAP frente às demandas das comunidades, 
principalmente ao que se refere aos conflitos socioambientais e culturais em consequência do 
avanço da agricultura de mercado. Durante as reuniões também foi discutida a demanda dos 
faxinais em relação ao ICMS Ecológico e como esse recurso está sendo executado pelos 
municípios responsáveis, bem como qual a participação das comunidades em relação a 
discussão sobre o aproveitamento de aplicação comunitária do recurso. Com o objetivo de 
orientar as atividades de apoio da câmara técnica e de melhorar a compreensão da relação 
entre as comunidades e a atuação do IAP em relação ao aspecto cultural, e pelo interesse em 
promover um diálogo com as comunidades que apresentam maior vulnerabilidade jurídica 
em relação ao território, foi solicitado ao Prof. Dr. Jorge Montenegro o compartilhamento 
sobre sua pesquisa, realizada nas comunidades faxinalenses. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direitos humanos. 

Nome do Programa 

Observatório de Processos Coletivos 

Responsável pela Execução 

Sergio Cruz Arenhart 
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Público Alvo 

A necessidade da criação de um observatório de processos coletivos, tendo como produto 
principal um repositório qualificado de casos coletivos, tem como ponto de partida a 
potencialidade ainda não realizada das ações coletivas no direito brasileiro. As demandas 
coletivas são importante instrumento de participação social e controle da própria atuação 
estatal, além de poderem ser utilizadas contra particulares, mas boa parte de sua 
inefetividade e ineficiência decorre da falta de publicidade, transparência e registro. 

Objetivo Geral 

O projeto tem como objeto geral o acompanhamento e a avaliação de processos coletivos 
concretos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto toma como fonte de conhecimento os próprios casos concretos e o saber empírico 
neles ou em torno deles produzido. Os objetivos serão perseguidos especialmente mediante 
pesquisa qualitativa de processos coletivos de impacto social, em especial aqueles que 
envolvam discussão, construção e reconstrução de políticas públicas. O projeto contará com 
a elaboração, pelos alunos inscritos, de relatórios desses processos coletivos, para divulgação 
à comunidade externa nacional ou mesmo internacional, por meio da publicização na 
internet de uma espécie de banco de processos coletivos. Lançando-se mão da pesquisa 
qualitativa, e já assente a premissa de que o processo civil não é instrumento neutro, visa-se 
a inserir os casos de interesse dentro do seu devido contexto, ensejando a 
interdisciplinaridade do projeto. Esta pode ser encontrada tanto no plano jurídico – com a 
utilização e formação de conhecimento nos diversos campos do direito, articulando os mais 
variados direitos materiais e o direito processual –, como em diálogo com outras áreas, em 
especial sociológica, política e econômica, considerando as repercussões sociais, 
institucionais e econômicas dos processos coletivos. Necessário será compreender o contexto 
social do caso, o funcionamento das instituições e o próprio direito material, entre outros 
aspectos, tudo de modo conectado com um modelo processual idôneo às diferentes situações 
carentes de tutela. Tomando por base o rumo de cada um dos processos coletivos coletados, 
será possível verificar se houve ou não – e como seria possível alcançar – um tratamento 
processual adequado aos problemas concretos. Nessa linha, a inserção social se 
consubstancia nas contribuições para a atuação de diferentes sujeitos, grupos e organizações, 
sobretudo por meio da publicização dos processos coletivos, os quais são instrumentos 
indispensáveis para o enfrentamento de desafios sociais brasileiros. Entre os diferentes 
impactos que marcam o projeto, merecem destaque o educacional, o técnico e o 
propriamente social, com o fornecimento de relevantes dados empíricos e estudos sobre 
diferentes técnicas processuais aplicadas, contribuindo, por exemplo, para: melhoria do 
ensino universitário, compreensão do direito e do processo, manejo e operacionalidade de 
ações coletivas, construção de estratégias de litigância, ampliação da participação social no 
Judiciário e desenho de políticas públicas. Além do diálogo com a comunidade externa 
precipuamente por meio do material informativo a ser publicizado em página da internet, 
com apresentação de relatórios dos processos e comentários sobre as técnicas processuais 
utilizadas, vislumbrasse a realização de diálogos e eventos, com as pessoas e órgãos 
envolvidos ou outros públicos externos, para discussão de casos escolhidos ao longo do 
projeto. Isso inclusive de modo a possibilitar a pesquisa participante e a pesquisa ação, 
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voltando-se a problemas concretos específicos dos casos que venham a ser selecionados e 
articulando-se de modo efetivo a produção/difusão do conhecimento. Por fim, conforme 
edital aberto em abril/2017 pelo Núcleo de Prática Jurídica, inscreveram-se dezesseis alunos 
de graduação da UFPR, 02 alunas do PPGD/UFPR e 02 alunos de graduação externos, além 
de um pesquisador externo. Os alunos inscritos serão avaliados, como no item abaixo 
indicado, com base no seu envolvimento nas atividades do grupo de extensão, ou seja, 
conforme sua participação e os resultados alcançados na elaboração de relatórios de 
processos coletivos, bem assim na discussão das técnicas processuais neles utilizadas e de 
sua repercussão prática em cada caso. 

Resultados e Avaliação 

Foram realizadas buscas de “processos coletivos estruturais” com o intuito de resumi-los em 
relatórios individuais. Para cada processo, deveria ser analisada a pertinência e adequação ao 
intuito do projeto e, em sendo positivo, foram extraídas as informações do processo acerca 
das técnicas utilizadas, abrangência, tema, pedidos, direitos envolvidos, decisões proferidas, 
soluções encontradas, partes participantes, juízo em que se forma ajuizada e outras 
observações que pudessem ser relevantes. Sendo assim, para cada rodada deveria ser 
encontrado um processo coletivo que se encaixasse no perfil determinado e, a partir disso, 
deveria ser feito um relatório esmiuçando todo o desenrolar processual. As atividades 
consistiram em estudo de processos coletivos, com especial ênfase em litígios estruturais 
sobre políticas públicas, elaboração ou revisão de relatórios de processos, assistência ao 
professor na coordenação das atividades e das ferramentas de organização e divulgação dos 
materiais coletados e preparados, assim como discussão dos casos em reuniões presenciais. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições. 

Nome do Programa 

Privação da Liberdade e Acesso à Justiça 

Responsável pela Execução 

André Ribeiro Giamberardino 

Público Alvo 

População carcerária, tanto adultos como adolescentes. 

Objetivo Geral 

Integrar a ação e os conhecimentos dos acadêmicos participantes ao trabalho da Defensoria 
Pública do Estado a fim de contribuir na prestação de assistência jurídica à população 
carcerária no Estado do Paraná, especialmente em Curitiba e Região Metropolitana. 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

A implementação e o peticionamento eletrônico em favor dos presos atendidos pelos 
participantes do projeto de extensão serão de responsabilidade do professor coordenador, 
enquanto as visitas periódicas aos estabelecimentos penais serão previamente agendadas pela 
secretaria do Núcleo de Prática Jurídica da UFPR, envolvendo os alunos inscritos. 

Resultados e Avaliação 

As atividades realizadas no período do projeto foram a de visitas à Penitenciária Central do 
Estado do Paraná, em Piraquara, elaboração de pedidos administrativos, judiciais e cartas-
resposta com o intuito de auxiliar os apenados que foram atendidos na PCE, na tentativa de 
melhorar as condições nos presídios, remir a pena quando possível e ajudá-los a resolver 
certas demandas, foram também redigidas minutas de (i) cartas à Diretoria da Penitenciária, 
(ii) petições ao Juízo da Execução e (iii) relatórios à Defensoria Pública do Estado do 
Paraná. Houve também leituras indicadas pelo professor orientador sobre a execução Penal. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direito penal. 

Nome do Programa 

Promotoras Legais Populares: Multiplicando Cidadania e Empoderando Mulheres – 3ª 
Edição 

 Responsável pela Execução 

Melina Girardi Fachin 

Público Alvo 

O público alvo do projeto são mulheres do meio popular, líderes comunitárias, sindicalistas, 
professoras e profissionais que possam atuar como multiplicadoras nos seus locais de 
moradia ou trabalho, orientando outras mulheres sobre como proceder perante casos de 
violência e como se organizar para exigir seus direitos perante o Estado através do 
empoderamento e da percepção da situação de opressão em que se encontram. 

Objetivo Geral 

Refletir e atuar na busca dos direitos humanos sob os cortes estruturais de gênero, raça e 
classe social, repudiando qualquer forma de opressão. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

A metodologia utilizada é baseada na educação popular, tendo como principal marco teórico 
o pedagogo brasileiro Paulo Freire. Portanto, consideramos a educação como um ato 
político, tendo como objetivo a transformação da sociedade. A educação popular tem o papel 
de fazer com que os oprimidos, por meio de um processo de tomada de consciência de sua 
situação, realizem ações visando a libertação coletiva. Ou seja, o objetivo das PLPs é a 
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percepção da opressão proveniente de uma sociedade machista, capitalista, racista e 
homofóbica e a consequente necessidade de uma organização popular para a libertação. Um 
dos princípios da educação popular é a dialogicidade do ato educativo, em que a educação 
sempre é fundada no diálogo, em que ambas as partes são sujeitos do processo educativo. Ou 
seja, na organização das PLPs entende-se que todas as mulheres que coordenam ou 
frequentam o curso são sujeitas do processo educativo, construindo-o coletivamente através 
de um processo democrático. Por isso, buscamos ao máximo que as mulheres do meio 
popular tenham ampla voz e participação, de forma que os encontros sejam pautados pelo 
diálogo entre as educadoras-educandas e as educandas-educadoras. Na perspectiva da 
educação popular é importante a associação entre teoria e prática, em que os temas 
abordados sempre possuem relação com a prática cotidiana das educandas. 

Resultados e Avaliação 

Foram executadas atividades diversas sendo, reuniões, imersão, planejamento, formação, 
organização, avaliação, coordenação. Durante ano de 2017 houve a coordenação e 
organização do curso promovido às mulheres da faculdade que se realiza todas as segundas 
feiras durante 23 encontros. As atividades estão relacionadas a preparar cada encontro com 
antecedência, pensar na acolhida, ementa de todos os encontros, facilitadora, contato com 
facilitadoras, organização do espaço no dia, acolhida das mulheres, relatoria dos encontros, 
fotos, filmagens, controle de presença, preparar e aplicar a avaliação das mulheres que 
participam do projeto para ter um retorno do andamento deste e fazer mudanças e melhorias 
para os próximos anos. Facilitar espaços para falar sobre o projeto das Promotoras Legais 
Populares e os princípios do feminismo popular. Preparar e auxiliar a apresentação do 
projeto na semana do(a)s calouro(a)s do curso de direito. Organizar a formatura das 
mulheres que participaram do curso, pensar roteiro, organização do dia, espaço, e todas as 
tarefas que antecedem o evento. Preparar e organizar oficinas fora do curso oferecido na 
UFPR, como escolas, sindicatos, GT de Violência25 descentralizado do Boqueirão, 
seminários. Elaboração de um artigo para publicação sobre a experiência do curso das 
Promotoras Legais Populares, feminismo popular e direitos das mulheres. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direito penal. 

Nome do Programa 

Refúgio, Migrações e Hospitalidade – 2ª Edição 

Responsável pela Execução 

José Antonio Peres Gediel 

                                                 
25 Grupo de Estudo da Violência. (http://www.deciso.ufpr.br/nucleos/nucleos_violencias.html) 
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Público Alvo 

Refugiados e migrantes 

Objetivo Geral 

Realizar a assessoria e orientação jurídica a migrantes e refugiados de Curitiba e Região 
Metropolitana, na perspectiva de promoção e defesa dos direitos da cidadania e direitos 
humanos. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

A metodologia a ser aplicada é da pesquisa aplicada levando em consideração a pesquisa 
interdisciplinar que ultrapasse os conhecimentos específicos da área jurídica e encontre um 
ponto de contato na defesa da cidadania e dos direito humanos, como imperativo das 
ciências e da atuação da universidade. Os grupos de estudos e os debates servirão como base 
para a compreensão e a qualificação dos estudantes em espaços da sociedade e para defesa 
dos direitos juntos aos órgãos públicos, onde efetivamente se verifica a vulnerabilidade 
jurídica dos migrantes. Os procedimentos adotados passam por uma porta de entrada das 
demandas junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas da UFPR, pelo CELIN/UFPR e outros 
órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O atendimento será realizado por 
professores e alunos do curso de direito. A partir das demandas apresentadas pelos migrantes 
serão realizados os encaminhamentos necessários e elaborados os documentos jurídicos 
necessários. 

Resultados e Avaliação 

Quanto ao planejamento: no início do ano os coordenadores do projeto se reúnem, com a 
presença de alunos do ano anterior, que pretendem continuar no projeto e com a presença de 
migrantes e refugiados, com a finalidade de traçar as ações e os objetivos do ano. Também 
há uma outra reunião com os coordenadores dos outros projetos que compõem o programa 
(letras, informática e psicologia). Assim, realizamos a interação dialógica entre os parceiros 
e o público-alvo, e entre as diversas áreas do conhecimento. Em toda a semana do calouro do 
curso de Direito, ex-participantes fazem apresentação do projeto. Isso atrai muitos alunos 
voluntários, do primeiro ano. Quanto aos atendimentos: alunos voluntários e bolsistas 
(extensão e Proext) fazem atendimento na sala 28 todos os dias, de segunda a sexta, das 14h 
às 20h, com exceção das quintas-feiras. Ali eles recebem e encaminham as demandas, além 
de atenderem aos pedidos que chegam pelo email do projeto e da página no FB. Nessa sala 
também são feitos os trabalhos e atendimento de psicologia, de modo que há uma inter-
relação entre os alunos e professor.  Cada pessoa vai até a sala do projeto uma média de 5 
vezes ao ano (esse cálculo já foi feito nos anos anteriores): para apresentar a demanda, para 
tirar dúvidas, para levar parte da documentação, para levar outra parte da documentação, 
para auxiliar no encaminhamento ou para buscar o resultado. Questões como reunião 
familiar exigem a presença mais vezes. Há pessoas que têm mais de uma demanda, como 
regularização de documento e pedido para revalidar diploma, dentre várias outras hipóteses. 
E há migrantes e refugiados que se sentem acolhidos na sala então voltam várias vezes. São 
sempre bem vindos. São ações que causam grande impacto na vida dos migrantes e 
refugiados, e também dos alunos e professores. Os dados podem ser consultados no quadro a 
seguir e da apresentação em MS-PowerPoint anexada a este relatório: (dados mais 
relevantes) atendimentos nº de 199 nacionalidades, nº de países 15 Haiti 53,5%, Síria 9,1% 
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Venezuela 17,2%, demandas reingresso 29,6%, revalidação diploma 24,3%, regularização 
documentos - ingressos nível superior 9,6%, trabalhista - faixa etária de 30 a 35 anos 19,2%, 
de 25 a 30 anos 27,3%, de 21 a 25 anos 22,2%, gênero feminino 33,3%, masculino 66,7%, 
escolaridade nível superior 64,6%. Nossos desafios para o próximo ano são diminuir as 
inconsistências dos dados informados no sistema e incluir uma maneira de informar quantas 
vezes cada migrante e refugiado foi até a sala 28. Também em dias de muito movimento, 
nem todos os atendimentos são passados para o sistema. Isso precisa ser melhorado. - 
Quanto aos eventos realizados: o projeto participou ativamente das atividades de 8 de março, 
em comemoração ao dia da mulher, com a perspectiva do empoderamento das migrantes e 
refugiadas; fomos às atividades da Cáritas26, à passeata 8M27 e organizamos uma conversa 
com a Profª. Rosicler dos Santos, sobre as mulheres muçulmanas. O Projeto Hospitalidade28 
teve um papel central nos eventos que são realizados pelo programa, já que os coordenadores 
e vice-coordenadores são os mesmos. Todos os eventos têm a participação de migrantes e 
refugiados nas mesas. O projeto organizou e participou ativamente de várias iniciativas no 
mês de junho (mês do migrante e do refugiado). Foi o idealizador do evento do programa: 
Fluxos Migratórios e Refúgio na América Latina e Caribe29: do Acordo de Residência do 
Mercosul às Políticas de Integração. Nesse evento, conseguimos trazer a coordenadora geral 
do ACNUR/ONU então o projeto articulou uma reunião dela no Gabinete do Reitor, e 
também dela com a Rede de Apoio a Refugiados, Migrantes e Apátridas do Estado do 
Paraná, da qual o programa participa. O evento teve apresentações culturais de migrantes e 
refugiados, coffee break, material de divulgação feito por um refugiado que faz impressões 
na empresa que abriu em Curitiba, (e que também foi atendido no projeto). Os migrantes e 
refugiados também participaram de várias mesas, como sujeitos e não meros expectadores. 
Conseguimos financiamento de um edital Capes/Paep para esse evento. O projeto organizou 
o evento: Seminário de Conscientização Sindical: Migração, Refúgio, Apatridia e Direitos 
Trabalhistas no SINTRACON (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
Civil, de Olarias e Cerâmicas de Curitiba e Região Metropolitana), no dia 30/10/2017. O 
projeto atuou com muito empenho para a aprovação da nova lei de Migração, realizando 
eventos do programa, participando de audiência pública na Assembleia Legislativa do 
Paraná, contatando os parlamentares paranaenses. A lei foi aprovada em junho, com grandes 
avanços, mas o decreto que a regulamentou foi aprovado em novembro e retirou direitos dos 
migrantes e refugiados. Quanto ao Plano de Ação do Brasil para refúgio, o projeto inscreveu 
ideias para a consulta nacional e o aluno do PPGD Amr Hdiefa (sírio), participou a convite 
do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) da reunião em 
Brasília nos dias 29 e 30 de novembro de 2017. Quanto a campanhas: o Projeto fez algumas 

                                                 
26 Cáritas Brasileira. (http://caritas.org.br/) 
27 Movimento 8M. 
(http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/curitiba-tem-protestos-e-atos-programados-no-dia-internacional-da-
mulher/) 
28 Projeto de Extensão de Ciências Jurídicas da UFPR. (http://www.direito.ufpr.br/portal/extensao/atividades-
de-extensao/) 
29 Título de Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR. 
(http://www.ppgd.ufpr.br/portal/index.php/2017/10/17/fluxos-migratorios-e-refugio-na-america-latina-e-
caribe/) 
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campanhas de arrecadação de roupas no inverno e de brinquedos para crianças em outubro, 
neste caso, fizemos uma parceria informal com uma rede de lojas (Maria Chica Bijuterias). 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/conare-e-acnur-abrem-consulta-nacional-sobre-os-tres-
primeiros-anos-de-implementacao-do-plano-de-acao-do-brasil/ 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto promove a articulação do ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar, 
envolvendo a sociedade civil e dessa forma promovendo a transformação social. O corpo 
acadêmico através dos conhecimentos teóricos e práticos atua no processo de inclusão social 
e construção do conhecimento, socializando através de debates, publicações, apresentações e 
exposições, no campo de direitos humanos. 
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II.12 Setor de Ciências da Saúde 

 

Nome do Programa 

Programa Mais Médicos − PMM 

Responsável pela Execução 

Prof. Edevar Daniel 

Público Alvo 

912 médicos. Destes: 707 são médicos de origem cubana e geridos pela Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS); 105 são médicos formados em outros países; e outros 100 são 
médicos com registro profissional em um Conselho Regional de Medicina (CRM) no Brasil, 
distribuídos em 304 municípios e 4 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no 
Estado do Paraná. 

Objetivo Geral 

Acompanhamento desses profissionais com o objetivo de contribuir, apoiar e orientar o 
processo de educação permanente, por meio dos tutores e supervisores, que devem ser 
médicos e vinculados a Instituição. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Atividades centrais da supervisão acadêmica do PMM, caracterizam-se pelas visitas de 
supervisão in loco e pelo acompanhamento longitudinal do médico participante, incluindo-se 
os respectivos relatórios que devem ser postados mensalmente no sistema nacional 
webportfólio. Entre os objetivos da supervisão periódica, temos: sanar dúvidas relativas ao 
manejo clínico; realizar diagnóstico permanente das condições de trabalho; identificar 
necessidades de aprendizagem; estimular o trabalho em equipe como estratégia de educação 
permanente; e apresentar e incentivar o uso das ofertas pedagógicas (tanto aquelas 
regulamentares via sistema UNA-SUS, como as ofertas que a equipe de supervisão entende 
serem necessárias para cada situação em particular). O supervisor deve realizar a supervisão 
presencial no serviço onde atua o(a) médico(a), abordando nas visitas os temas centrais do 
programa, e produzindo os seguintes relatórios:  

Relatório da Primeira Visita de Supervisão. Instrumento no qual deve caracterizar a estrutura 
da unidade básica de saúde, a disponibilidade de materiais, medicamentos e recursos da 
unidade básica de saúde, o processo de trabalho em equipe, o desenvolvimento de ações de 
promoção da saúde e prevenção de doenças, as ações de assistência à saúde e serviços de 
apoio e retaguarda disponíveis, bem como verificar a necessidade de ofertas educacionais e 
pedagógicas para o médico do programa. Há espaços neste instrumento para impressões 
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subjetivas do(a) supervisor(a), e a visita que o produz proporciona o primeiro encontro entre 
os envolvidos.  

Relatório de Supervisão in loco. A partir da 2ª visita o(a) supervisor(a), além de dar 
continuidade ao acompanhamento que se segue à primeira visita, verificará, a cada mês, o 
cumprimento de carga horária e se há ou não absenteísmo, as características da atuação 
prática do(a) médico(a) na atenção básica, avaliando as necessidades e utilização das ofertas 
educacionais.  Nas supervisões in loco também se acompanha e se pactua, permanentemente 
e com o apoio das referências estaduais do Ministério da Saúde, o suporte dado pelo 
município ao médico participante e à própria supervisão. A supervisão periódica compõe o 
núcleo central da supervisão acadêmica, já que se trata da rotina mensal do programa. As 
demandas originadas dessas atividades, e a elas propostas, constituem o material básico a 
alimentar toda a arquitetura da supervisão acadêmica.  

Encontro de supervisão locorregional é um dispositivo de educação permanente que se 
caracteriza pelo encontro presencial trimestral dos médicos de uma determinada região com 
seu(sua) tutor(a), com as seguintes finalidades: discutir as realidades locais a partir de suas 
vivências; gerar reflexões com respeito às políticas locais de saúde; propiciar espaços de 
reflexão sobre as práticas e sobre a construção de novas ações; identificar dificuldades 
clínicas e referentes ao processo de trabalho na perspectiva da produção do cuidado em 
saúde. Quando da realização do encontro deve ser elaborado um relatório das atividades 
desenvolvidas, procurando sempre abordar algum dos seguintes temas: os princípios e 
diretrizes do SUS; as redes de atenção à saúde e a atenção básica; acolhimento e processo de 
trabalho; gestão da clínica individual e abordagem familiar e comunitária; promoção de 
saúde na atenção básica; condições agudas comuns na atenção básica; procedimentos na 
atenção básica; urgências e emergências na atenção básica; doenças infecto-parasitárias; 
saúde da criança; condições clínicas comuns em adultos; saúde da mulher; saúde do idoso; 
saúde mental; saúde indígena; gestão do risco cardiovascular; grupos populacionais 
específicos (populações do campo e da floresta, população negra, população LGBT); entre 
outros temas a serem pactuados pela equipe. 

Os Encontros de Educação Permanente (EEP) para qualificação da supervisão acadêmica são 
espaços de gestão acadêmica onde tutor e supervisores discutem e pactuam 
permanentemente o planejamento e a continuidade da supervisão acadêmica como um todo. 
Quase sempre há a participação também de apoiadores(as) do Ministério da Educação, e as 
reuniões entre tutores também podem ser incluídas aqui. Esses encontros são organizados e 
conduzidos por tutores, e têm como objetivos: mapear as dificuldades e facilidades do 
processo de supervisão nos territórios; discutir as dificuldades clínicas e aquelas referentes 
ao processo de trabalho, na perspectiva da produção do cuidado em saúde; compartilhar as 
diversas experiências de supervisão; gerar reflexões sobre as políticas de saúde, com ênfase 
na Política Nacional de Atenção Básica e políticas correlatas; servir de espaço para a 
construção coletiva e a coordenação de um plano de Educação Permanente em Saúde (EPS) 
voltado aos atores envolvidos, a partir das vivências junto aos médicos supervisionados; 
problematizar e refletir sobre o processo de supervisão acadêmica mediante a reavaliação 
permanente das ações; pactuar encaminhamentos, temas de estudo e intervenções para as 
demandas geradas nos encontros. 
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Resultados e Avaliação 

Encontram-se atuando no Estado do Paraná, em agosto de 2016, 912 médicos. Destes: 707 
são médicos de origem cubana e geridos pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS); 
105 são médico(a)s formados em outros países; e outros 100 são médicos com registro 
profissional em um Conselho Regional de Medicina (CRM) no Brasil. A UFPR, a fim de 
realizar a supervisão acadêmica desse contingente, convocou 12 tutores, docentes médico(a)s 
de seus quadros funcionais, e 102 supervisores(as), médico(a)s, preferencialmente 
vinculados(as) à área de saúde coletiva, medicina de família e comunidade ou clínica 
médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia ou áreas afins.  

No Estado os médicos do programa estão distribuídos em 304 municípios e 4 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que ao aderirem ao programa se responsabilizaram 
em lotar o(a)s médico(a)s em unidades de saúde da família (USF), manter as respectivas 
equipes de saúde da família e garantir os auxílios moradia e alimentação, conforme Termo 
de Adesão. Para cada médico(a) que é admitido(a) no programa, são designados 01 
supervisor(a) e 01 respectivo(a) tutor(a), providenciando-se uma 1ª visita, que gera um 
relatório. A partir deste acolhimento, o(a) médico(a) é visitado(a) mensalmente por seu 
supervisor(a) (supervisão periódica), e a cada 03 meses reúne-se com este(a) e outro(as) 
colegas médico(a)s do programa na região (encontro locorregional). Além disso, o médico(a) 
mantém contato permanente com seu supervisor(a), por vários canais de comunicação. A 
seguir comentaremos cada instrumento de supervisão, tal como são operados no Estado do 
Paraná.  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas e Econômicas de 
Pernambuco e a Universidade Federal de Minas Gerais, junto aos municípios, indica 95% de 
aprovação deles com a forma de atuação do(a)s médico(a)s, considerando estarem 
satisfeito(a)s ou muito satisfeito(a)s. 

A entrevista ainda apresenta o dado de que 85% dos entrevistados acreditam que a qualidade 
do atendimento médico ficou melhor ou muito melhor depois que o(a)s médico(a)s chegaram 
por meio do programa. A atenção do(a)s profissionais nas consultas também teria melhorado 
em 87% dos casos e 82% do(a)s entrevistado(a)s afirmam que essas consultas resolvem 
melhor seus problemas de saúde 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A UFPR enquanto instituição supervisora do programa no Estado do Paraná, responsável 
pela supervisão acadêmica do(a)s médico(a)s, enquanto estratégia de acompanhamento e 
melhoria constante do programa, pode efetivamente possibilitar a qualificação e o 
aprimoramento da integração ensino-serviço na formação permanente do(a)s médico(a)s 
participantes e na qualidade da assistência por ele(a)s prestada, em seu conjunto, a 
supervisão acadêmica fortalece a produção do cuidado em saúde na atenção básica, 
potencializando a implementação do SUS. Desta forma a UFPR reafirma seu 
comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais competentes e 
compromissados socialmente. 
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Reunião com médico(a)s e gestore(a)s em Francisco Beltrão 

Nome do Programa 

Curso de Especialização em Medicina do Trabalho – Setor de Ciências da Saúde 

Responsável pela Execução 

Edevar Daniel 

Público Alvo 

Médico(a)s com registro no Conselho Regional de Medicina - CRM 

Objetivo Geral 

Habilitar técnica e legalmente profissionais médico(a)s, formar especialistas com perfil e 
competência para atuarem com compromisso ético, social e técnico-científico na área de 
Medicina do Trabalho. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Atividades presenciais (aulas teóricas) no total de 576 horas – aulas expositivas conforme 
cronograma do curso, aprofundamento de questões relacionadas à medicina do trabalho, 
discussão de casos clínicos. 

Atividades práticas no total de 1334 horas - aplicação do conhecimento das disciplinas 
teóricas e aprimoramento de competências básicas e específicas requeridas para o exercício da 
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especialidade mediante a realização de atividades supervisionadas em diversos contextos de 
atuação, em parceria com empresas, rede pública e privada de serviços de saúde. 

Atividades de treinamento em serviço no total de 1.920 horas - mediação entre o processo 
didático-pedagógico oferecido pelo curso e o contexto concreto no qual o aluno desenvolve 
suas ações, para a construção do conhecimento. 

Resultados e Avaliação 

Espera-se que o egresso seja capaz de desenvolver práticas de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde, por meio de ações de abordagem coletiva e de abordagem clínica 
individual; e assim contribuir para o melhoramento contínuo da qualidade dos serviços de 
medicina do trabalho, como formar profissionais qualificados para aplicação de metodologias 
construção de conhecimentos, atitudes e práticas com princípios éticos e político-sociais para 
o desenvolvimento permanente das transformações requeridas pela realidade. E adquirir as 
competências básicas requeridas dos que exercem a medicina do trabalho como: 

 compreender as relações sociais que determinam a organização dos processos 
produtivos e suas consequências sobre a saúde dos trabalhadores(as), 
consumidores(as) e sobre o ambiente; 

 reconhecer os fatores de risco para a saúde, presentes no trabalho e orientar sua 
correção; 

 prover a atenção integral à saúde dos trabalhadores, em nível individual e coletivo; 

 formular e implementar políticas e gerenciar as ações de Saúde do Trabalhador; 

 produzir e divulgar conhecimentos técnico-científicos, elaborar protocolos e normas 
de procedimentos e informação e educação de trabalhadores(as); 

 assumir a condução de seu próprio processo de educação permanente; 

 o sistema de avaliação do aluno será amplo, participativo, contínuo e informatizado. 
Estas informações serão obtidas por meio de avaliações realizadas pelos professores, 
tutores e supervisores de cada área envolvida. A frequência mínima de 85% no 
conjunto das disciplinas, não sendo inferior a 75% em nenhuma delas; 

 aprovação com média de 7,0 por disciplina, incluindo Estágio Prático e Artigo 
Científico. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A especialização proporciona uma formação acadêmica aprofundada na área de medicina do 
trabalho, incorporando os avanços recentes nas áreas de conhecimento do programa. 

É um espaço privilegiado no exercício da produção de conhecimentos, reforçando o exercício 
transformador da UFPR junto à sociedade. 
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II.13 Setor de Ciências de Sociais Aplicadas 

 

Nome do Programa 

Seminário Comemorativo dos 150 Anos d’O Capital de Karl Marx 

 

Responsáveis pela Execução 

Dayane Cris de Aquino 

Francisco Paulo Cipolla 

Público Alvo 

Estudantes, professores(as), sindicalistas 

Objetivo Geral 

Mostrar a atualidade da obra para a interpretação do capitalismo contemporâneo 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os artigos foram editados em livro, disponível para venda durante os dias do evento, 
intitulado 150 anos d’O Capital: A atualidade de Marx pela CRV Editora. 
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Resultados e Avaliação 

O evento conseguiu atingir o público externo à universidade além dos seus próprios aluno(a)s 
e professores(as). 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Divulgação da UFPR como polo de irradiação de eventos e produção de conhecimento. 
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II.14 Setor de Ciências da Terra 

 

Nome do Programa 

Manutenção e Ampliação da Rede Topográfica do Centro Politécnico da UFPR 

Responsáveis pela Execução 

Leonardo Ercolin Filho 

Romualdo Wandresen 

Público Alvo 

Alunos da disciplina de Topografia  

Objetivo Geral 

Implementação de uma malha de pontos com coordenadas UTM (Universal Transversa de 
Mercator). 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ampliação da rede topográfica da UFPR. Levantamento GNSS (Global Navigation Satellite 
System) de pontos da rede topográfica da UFPR. Processamento e determinação de 
coordenadas geodésicas tridimensionais. Levantamento gravimétrico de pontos da rede 
topográfica da UFPR. Implantação do Sistema Topográfico Local da rede topográfica da 
UFPR. Elaboração de monografias de pontos da rede topográfica da UFPR. Ajustamento da 
rede topográfica da UFPR. Desenvolvimento da RTW (Rede Topográfica Web). Publicação 
de trabalhos de pesquisa que usem os dados obtidos no âmbito do trabalho. 

Resultados e Avaliação 

Atividade Previsto Realizado 

Ampliação da rede topográfica da UFPR 20 Out/2016 a Nov/2016 20 (100%) 
Levantamento GNSS de pontos da rede topográfica da UFPR 52 (*) Out/2016 a Nov/2016 52 (100%) 

Processamento e determinação de coordenadas geodésicas 
tridimensionais 

52 Out/2016 a Nov/2016 52 (100%) 

Levantamento gravimétrico de pontos da rede topográfica da 
UFPR 

52 Abr/2017 a Jun/2017 0 (0%) 

Implantação do Sistema Topográfico Local da rede 
topográfica da UFPR 

1 Abr/2017 a Jun/2017 0 (0%) 

Elaboração de monografias de pontos da rede topográfica da 
UFPR 

52 Set/2017 a Out/2017 0 (0%) 

Ajustamento da rede topográfica 1 Set/2017 a Out/2017 0 (0%) 
(*) 20 pontos da série 2016-n e 32 pontos antigos 
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Figura 1 - Exemplo de marco topográfico implantado em 2016. 

 

 
Figura 2 - Situação dos pontos da Rede Topográfica da UFPR 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O projeto se enquadra no PDI dentro do eixo graduação pelo fato de incentivar projetos e 
programas de extensão assimiláveis aos currículos, melhoria da infraestrutura de ensino, 
fomentar a integração entre a graduação e a pesquisa. 
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II.14.1 Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento - NIMAD 

 

Nome do Programa 

Plano de Arborização dos Campi da UFPR  

 

Responsáveis pela Execução 

Carla Maria Camargo Corrêa  

Regina Zanelato 

Denise Martins  

 

Público Alvo 

Comunidade Acadêmica e Externa 

Objetivo Geral 

Elaboração do plano de arborização para os campi da UFPR 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O Plano de Arborização dos Campi da UFPR contempla duas fases: 

Fase I (prioridades) − Que visa atender as demandas emergenciais de poda e corte de árvores 
nos campi da UFPR e 
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Fase II (plano) − Elaboração do Plano de Arborização dos Campi, que contempla as seguintes 
ações: 

 Levantamento do histórico das atividades de corte, poda e desbaste ocorridos nos 
campi; 

 Elaboração de uma resolução, para normatizar as atividades de manejo florestal (corte, 
poda e desbaste) nos campi; 

 Levantamento das espécies florestais remanescentes da primeira fase; 

 Poda de limpeza e condução das espécies florestais remanescentes; 

 Solicitações de autorização para corte e poda de árvores junto a SEMMA de Curitiba; 

 Elaboração de documentos para o plano de arborização (ofícios, cartazes, convites, 
mapas, seleção de espécies, artigos, etc.); 

 Busca de parcerias junto a outros órgãos públicos (SEMMA de Curitiba e IAP), para 
doação de mudas; 

 Organização de eventos visando o plantio de árvores: “Dia da Árvore”, “Trote 
Solidário Sustentável”. 

 

Resultados e Avaliação 

O Plano de Arborização dos Campi é o primeiro documento com a função de normatizar as 
ações de arborização nos campi da UFPR em seus 105 anos de existência, e tem encontrado 
alguma resistência por parte da comunidade acadêmica (discentes influenciados por 
docentes), devido à falha na comunicação das estratégias adotadas pela comissão. Salientamos 
que além da resistência junto à comunidade acadêmica, a comissão vem enfrentando rigorosos 
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desafios como: falta de recursos financeiros para aquisição de mudas, insumos, materiais e 
equipamentos; escassez de recursos humanos para a execução de atividades e resistência de 
alguns professores na substituição gradativa de espécies exóticas por nativas (exigência da 
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Curitiba); 

Nesse contexto, contamos com a participação mais efetiva dos meios de comunicação da 
UFPR, de forma a promover a apresentação das atividades que estão sendo desenvolvidas 
pela Comissão de Arborização para comunidade.  E da administração superior da UFPR, para 
que se institua uma Coordenadoria de Meio Ambiente, com recursos próprios, para que 
possamos contratar estagiários, que tem sido nossa principal colaboração nas atividades 
desenvolvidas pela comissão. 

Documentos apresentados no site da UFPR 

Plano de Arborização dos Campi da UFPR  

http://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-desenvolve-plano-de-arborizacao-e-realiza-
plantio-de-mudas/ 

http://www.nimad.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2017/09/PORTARIA-PLANO-DE-
ARBORIZA%C3%87%C3%83O.pdf  

http://www.nimad.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2017/09/Aviso-plano-de-
arboriza%C3%A7%C3%A3o-FINAL.pdf 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A UFPR tem uma dívida considerável com a SEMMA de Curitiba, no que se refere ao corte 
de árvores nos campi, sem a devida reposição florestal exigida. Essas ações ocorreram 
principalmente nos últimos 15 anos, onde os campi passaram por expansões significativas de 
áreas construídas em detrimento de áreas verdes, e as solicitações eram efetuadas de forma 
emergencial; seja para abrir espaço para construção ou porque as árvores estavam 
representando perigo de queda. O plano visa regularizar a situação da UFPR junto ao órgão, 
além de normatizar as atividades pertinentes à arborização nos campi e complementarmente 
promover a revitalização dos campi. 
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Nome do Programa 

PLS − Plano de Logística Sustentável da UFPR 

 

Responsáveis pela Execução 

Carla Maria Camargo Corrêa  

PRA/UFPR 

DGA/SUINFRA 
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Público Alvo 

Comunidade acadêmica e externa (colaboradores, clientes e fornecedores) 

Objetivo Geral 

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. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Instituir a “Política Ambiental” na UFPR, visando o comprometimento com a minimização de 
impactos ambientais, oriundos das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A sua 
construção deve contar com a participação de toda a comunidade universitária, considerando 
que a mesma está inserida no processo, sendo, portanto, corresponsável; 

Inserir a responsabilidade socioambiental nas atividades da UFPR e instituir a 
“Responsabilidade Ambiental”, como quesito obrigatório, nos projetos desenvolvidos na 
UFPR, visando reduzir os impactos decorrentes de seus processos, e que essas ações estejam 
explícitas nos projetos que visem a utilização de recursos federais;  

Reduzir os gastos por meio de uso racional dos bens públicos, aprimorando a qualidade do 
gasto público através da eliminação do desperdício e pela melhoria contínua na gestão de 
processos e instituir premiações de forma a reconhecer as melhores práticas de eficiência na 
utilização dos recursos; 

Adotar procedimentos de licitação sustentável como forma de reduzir impactos à saúde 
humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos, como, promoção de compras públicas 
sustentáveis, redução de consumo de insumos (papel A4 e cartuchos de tintas para 
impressoras) e eliminação de copos descartáveis; disponibilização de manuais atualizados que 
especifiquem os requisitos para compra de materiais de consumo sustentável e diretriz para 
obras e projetos sustentáveis;  

Instituir um “Selo Verde” ou “Certificação Ambiental” para os projetos que se 
comprometerem com a responsabilidade ambiental; − Incentivar a implementação de ações de 
eficiência energética, visando reduzir o consumo de energia elétrica e o uso racional de água e 
esgoto; 

Incorporar sistemas de compras compartilhadas entre as organizações;  

Promover ações de sensibilização e capacitação da comunidade acadêmica, como programas 
de educação socioeconômica e ambiental na UFPR;  
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Investir nas áreas de gestão de resíduos e educação ambiental, promovendo a sensibilização 
da comunidade acadêmica em relação à sustentabilidade;  

Divulgar as normas de gerenciamento de resíduos em sua página na internet; 

Gerenciar os resíduos de forma que se contemple coleta seletiva considerando a variedade de 
resíduos gerados: sólidos recicláveis com foco na redução, reuso e reciclagem de materiais 
eletroeletrônicos, de construção civil, orgânicos e rejeitos, além de resíduos perigosos e de 
serviço de saúde, promovendo a sua destinação final adequada;  

Promover a coleta seletiva solidária, destinando os materiais recicláveis às associações e 
cooperativas de catadores; 

Promover o reaproveitamento de materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, 
rejeitados pelos órgãos ou entidades da administração pública;  

Informatizar o controle da frota da UFPR, gastos com seguro, combustível e manutenção;  

Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Resultados e Avaliação 

O PLS da UFPR adotou como diretrizes de sustentabilidade o disposto no art. 4º do Decreto 
7.746, de 5 de junho de 201230, que determina:  

Adotar procedimentos que causem menor impacto sobre os recursos naturais como flora, 
fauna, ar, solo e água;  

Dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;  

Utilizar com maior eficiência os recursos naturais como água e energia;  

Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;  

Proporcionar maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra, 

Utilizar inovações tecnológicas que reduzam a pressão sobre os recursos naturais;  

Fazer uso dos recursos que tenham origem ambientalmente regular dos recursos naturais 
utilizados nos bens, serviços e obras. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O Plano de Logística Sustentável da UFPR, busca de forma ampla e clara desenvolver ações 
de sustentabilidade e racionalização de custos de processos nas atividades diárias da 
comunidade universitária, minimizando os impactos socioeconômicos e ambientais, oriundos 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de promover normativas objetivando 
reduzir o passivo ambiental. 

                                                 
30 Decreto 7746/12: Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e 
práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a 
Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm 
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http://www.pra.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/Plano-de-Log%C3%ADstica-
Sustent%C3%A1vel-da-UFPR.pdf 

Nome do Programa 

XVI EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental 

 

Responsável pela Execução 

Carla Maria Camargo Corrêa 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica e externa 

Objetivo Geral 

Promover o debate sobre a sustentabilidade de segmentos do agronegócio 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O evento ocorreu nos dias 17 e 19 de maio de 2017, no Campus da Reitoria e promoveu a 
discussão de questões relacionadas à educação ambiental, com a participação de diversos 
segmentos da sociedade:  

No dia 17 de maio, aconteceram oficinas e minicursos, abertura da I Mostra Paranaense de 
Educação Ambiental, reunião co-editores de revistas científicas. Abertura da Exposição de 
Wagner Passos. Atividades culturais diversas, mesa redonda e conferência de abertura, com a 
participação da Drª. Lucie Sauvé (Université du Québec à Montréal − Canadá) e mediação de 
Isabel Cristina de Moura Carvalho.  

No dia seguinte, mesa redonda com a participação de personagens como: Dr. Carlos Taibo 
(Universidad Autónoma de Madrid - Espanha), Drª. Sandra Manoel (Universidade Eduardo 
Mondlane - Moçambique), Dr. Dimas Floriani (UFPR), sob a apresentação da Drª. Cristina 
Teixeira (UFPR). Também aconteceu cerimônia de homenagem à Drª. Lucie Sauvé. Ainda 
nesta data foram também houve a apresentação de trabalhos científicos. 

No dia 19 de maio aconteceram, simultaneamente, cinco rodadas de discussões: 

Mesa 2: Decolonizar o Pensamento: outras aproximações epistêmicas para a Educação 
Ambiental, com a participação de Drª. Martha Tristão (UFES); Drª. Ana Tereza Reis da Silva 
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(UNB), Drª. Isabel Cristina de Moura Carvalho (PUC−RS); mediadora: Drª. Carolina dos 
Anjos (UFPR). 

Mesa 3: Tema: Alternativas para Educação Ambiental no contexto dos grandes desafios 
postos aos sistemas de ensino e a formação de professores. Participantes: Drª. Marília Tozoni-
Reis (UNESP); Dr. Mauro Guimarães (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro); Dr. 
Ivo Dickmann (Universidade Comunitária da Região de Chapecó); mediador: Dr. Jorge 
Sobral da Silva Maia. 

Mesa 4: Questões Globais e seus Desafios à Educação Ambiental, participaram o Dr. Gustavo 
Ferreira da Costa Lima (UFPB), Drª. Irene Carniato (UNIOESTE), Dr. Carlos Hiroo Saito 
(UNB), e a mediadora: a Drª. Yanina Sammarco (UFPR). 

Mesa 5: Políticas Públicas de Educação Ambiental em Debate, com Dr. Marcus Sorrentino 
(USP), Drª. Maria Arlete Rosa (Universidade Tuiuti do Paraná), Dr. Antonio Fernando 
Silveira Guerra (Universidade do Vale do Itajaí−SC) e Drª. Josmaria Lopes Morais (UTFPR), 
na condição de mediadora. 

Colóquio Internacional de Educação Ambiental – Educação Ambiental em Diferentes 
Contextos e Países, com a participação do Dr. Vilmar Alves Pereira (Universidade Federal do 
Rio Grande), Drª. Lúcia Shiguemi Izawa Kawahara (Grupo Pesquisador em Educação 
Ambiental, Comunicação e Arte – GPEA/UFMT), foi o mediador Dr. Mário Acácio de 
Oliveira (Instituto Politécnico de Leiria − Portugal). 

Aconteceram ainda, neste dia, reuniões do Grupo de Educação Ambiental Marinha e das 
Redes de Educadores Ambientais da região sul. 

No dia 20 de maio, houve atividades de integração pós EPEA. 

Resultados e Avaliação 

O NIMAD participou do evento junto a Comissão de Sustentabilidade Ambiental, e contou a 
participação de diversos segmentos da sociedade junto com a comunidade acadêmica 
(professores, pesquisadores, técnicos de laboratório, alunos de graduação e de pós-
graduação), além de profissionais de diversas áreas e demais interessados. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

O NIMAD participou do evento junto a Comissão de Sustentabilidade Ambiental, e contou a 
participação de diversos segmentos da sociedade junto com a comunidade acadêmica 
(professores, pesquisadores, técnicos de laboratório, alunos de graduação e de pós-
graduação), além de profissionais de diversas áreas e demais interessados. 

http://www.epea2017.ufpr.br/  

http://www.epea2017.ufpr.br/informacoes/ 

http://www.epea2017.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/05/Programa%C3%A7%C3%A3o-
Geral-do-XVI-EPEA.pdf 
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II.15 Setor Palotina 

 

Nome do Programa 

A Produção e o Consumo de Alimentos Orgânicos em Palotina, PR – da Lavoura à Mesa. 

Responsável pela Execução 

Juliano Cordeiro 

Público Alvo 

Produtores rurais e suas famílias que produzem alimentos através do sistema orgânico 

Associação dos Produtores Orgânicos de Palotina 

Consumidores urbanos da Feira Municipal de Produtores Rurais de Palotina - PR. 

Alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino de Palotina 

Objetivo Geral 

Conhecer e contribuir para a melhoria do processo de produção e consumo de alimentos 
orgânicos em Palotina. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As atividades realizadas foram: 

Semanais: (i) Reuniões para planejamento semanal que serviram para estabelecimento das 
atividades que seriam realizadas na semana como pesquisas bibliográficas, preparo de 
materiais para apresentação de palestras e de textos sobre os assuntos ligados ao projeto, bem 
como das atividades práticas na estufa de cultivo e também para acompanhamento sobre o 
andamento do plano de atividades do ano. Nas reuniões os participantes puderam interagir 
entre si e trocarem ideias e conhecimentos não somente sobre o projeto, mas também 
experiências adquiridas no ambiente acadêmico. (ii) Associação da teoria X prática - 
atividades de práticas na área da estufa agrícola do projeto. Com essas atividades os alunos 
puderam por em prática os conhecimentos teóricos e também aqueles provenientes de 
pesquisas sobre o tema do projeto. 

Mensais/Semestrais: (i) Relacionamento com os parceiros – ao todo foram realizadas doze 
reuniões diretores(as) e professores(as) de escolas, uma reunião com a direção do Asilo, uma 
reunião com o Comitê Organizador da Vitrine Tecnológica de Agroecologia e duas reuniões 
com Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Paraná 3. O objetivo dessas 
reuniões foi de buscar interação com os parceiros envolvidos de maneira a identificar os 
anseios destes para com o projeto e possibilitar a integração da UFPR na realidade onde está 
inserida. Sempre se procurou buscar a interação dialogadas com todos, procurando conhecer 
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suas pretensões quanto ao projeto em questão e procurando definir que estratégias de trabalho 
melhor contemplassem suas expectativas. (ii) Palestras nas Escolas – baseado nas reuniões 
que foram anteriormente realizadas com os diretores e professores e vistas a alcançar as 
pretensões deste público, foram realizadas palestras em escolas da rede de Ensino Básico do 
município. Também foi realizada uma palestra no Asilo e uma palestra na APAE. Os temas 
trabalhados nas palestras foram sobre definição do que é um alimento orgânico passando pela 
sua forma de produção e finalizando com os seus benefícios para a saúde e o meio ambiente. 
Fez-se necessário que para executarem essa atividade os acadêmicos se apropriassem de 
diferentes conhecimentos sobre o uso de tecnologias digitais, emprego de recursos 
audiovisuais, planejamento dos tópicos que seriam abordados, formas de comunicação e 
interação com o público. Estes procedimentos visaram o estabelecimento de inter-relação ou 
integração de conhecimentos e metodologias no atendimento a demandas formativas e sociais. 
As escolas parceiras realizaram a avaliação das palestras. Com estas avaliações foi possível 
ter um “feedback” seguro sobre como essa metodologia de ação do projeto produziu efeitos 
positivos sobre o público-alvo e também com esta avaliação pretendia-se colher sugestões 
vinda dos parceiros que serviriam para novos redirecionamentos se fosse o caso. (iii) 
Elaboração de resumos para eventos de extensão e científicos – confecção de resumo simples 
submetido ao 16º Encontro de Extensão e Cultura da UFPR (ENEC) em outubro de 2017 e 
artigo enviado para avaliação na Revista de Agronegócio e Meio Ambiente – RAMA.  

Somente foi possível executar todas as atividades listadas devido no planejamento realizado 
com o entendimento das expectativas dos parceiros, uma conexão de conhecimentos teóricos 
com a realidade prática e preparo geral e individual dos acadêmicos. 

Resultados e Avaliação 

Foram realizadas 30 reuniões para planejamento semanal e realizados 50 períodos de 
atividades de práticas na área da estufa agrícola do projeto. Também foram realizadas doze 
reuniões diretores e professores de escolas, uma reunião com a direção do Asilo, uma reunião 
com o Comitê Organizador da Vitrine Tecnológica de Agroecologia e duas reuniões com 
Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Paraná 3.  

Nas Escolas foram realizadas 31 palestras em 33 turmas de 12 escolas da rede de ensino 
básico do município atingindo cerca de 850 aluno(a)s e professores(as). Também foi realizada 
uma palestra no Asilo (público de 30 idosos) e uma palestra na APAE (20 alunos).  

Elaboração de um resumo para o 16º ENEC e de um artigo que foi enviado para avaliação na 
RAMA. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Fortalecimento do processo ensino-pesquisa-extensão no curso de agronomia do Setor 
Palotina. 

Nome do Programa 

Eficiência no Atendimento 

Responsável pela Execução 

Secretaria Acadêmica de Graduação 

Público Alvo 

Alunos e comunidade externa 

Objetivo Geral 

Prestar atendimento aos alunos e à comunidade externa com eficiência, qualidade e presteza. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Realização de alterações cadastrais, matrículas, cancelamento de matrículas em disciplinas e 
registros acadêmicos, colações de grau, atendimento a requerimentos em geral, emissão de 
declarações, dentre outras. 

Resultados e Avaliação 

Otimização das atividades desenvolvidas pelo setor, atuando de maneira mais eficiente 
através de treinamento e capacitação dos técnicos administrativos e funcionários terceirizados 
e da adoção de melhores práticas de gestão, oferecendo aos alunos e à comunidade externa 
um atendimento cortês, ágil e assertivo, de modo a atender às diversas demandas atribuídas à 
secretaria acadêmica de graduação. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Atuação com compromisso social no trato das questões acadêmicas, qualificação e 
atualização da equipe e organização do trabalho, resultando em melhores resultados e maior 
eficiência no atendimento aos discentes e demais partes interessadas. 

Nome do Programa 

Otimização de Processos 

Responsável pela Execução 

Secretaria dos departamentos 
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Público Alvo 

Departamentos dos diversos cursos do Setor Palotina 

Objetivo Geral 

Otimização e organização dos processos internos com a finalidade de prestar um melhor 
atendimento aos docentes e técnicos administrativos dos diversos departamentos dos cursos 
do Setor Palotina, atuando com eficiência, qualidade e presteza. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Apoio às atividades desenvolvidas pelos departamentos dos cursos através da movimentação 
de processos no Sistema Eletrônico de informações (SEI), cadastros de docentes, reserva de 
salas e entrega de chaves para a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
arquivo de fichas II, encaminhamento de solicitações de manutenção, realização de concursos 
e testes seletivos, dentre outras. 

Resultados e Avaliação 

Impacto na execução das rotinas de trabalho, possibilitando o atendimento às demandas da 
secretaria dos departamentos com maior agilidade e qualidade e viabilizando a realização das 
diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Otimização do trabalho e adoção de melhores práticas para a execução das atividades de 
apoio aos departamentos dos cursos, viabilizando a realização das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão e proporcionando maior qualidade na realização de concursos e testes 
seletivos. 

Nome do Programa 

Adoção de Boas Práticas na Utilização dos Recursos Financeiros 

Responsável pela Execução 

Seção de controle e execução orçamentária 

Público Alvo 

Discentes, docentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e comunidade 
externa 

Objetivo Geral 

Executar a alocação dos recursos financeiros disponibilizados ao Setor Palotina de maneira 
criteriosa e responsável, de modo a atender às demandas dos diversos departamentos e 
usuários, seguindo as normativas da administração pública e os princípios da boa 
administração financeira. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Controle orçamentário, pagamento a fornecedores e prestadores de serviços, aquisição de 
materiais de consumo, permanentes e demais serviços através de caronas, pregões, dispensas e 
inexigibilidades de licitações, processos de diárias e passagens, análise da viabilidade de 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

278 

execução e prorrogação de contratos, acompanhamento e registro das informações nas 
devidas contas contábeis, dentre outras atividades inerentes ao setor. 

Resultados e Avaliação 

Apesar da crítica situação econômica vivenciada pelas instituições de ensino durante o ano em 
razão da redução dos recursos destinados ao funcionamento dos cursos de graduação, 
programas de extensão universitária e fundos de desenvolvimento acadêmico, foi possível 
realizar a alocação dos recursos de maneira eficiente, com uma considerável redução das 
despesas, sem deixar de atender às diversas demandas do setor e possibilitando a realização 
das atividades administrativas, de ensino, pesquisa, extensão, capacitação, aquisição de 
materiais de consumo, permanentes e equipamentos, e melhorias na estrutura física do Setor 
Palotina. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Viabilizar a execução das atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão através da 
adequada utilização dos recursos financeiros disponíveis, buscando tornar a UFPR referência 
dentre as instituições federais de ensino superior na adoção de boas práticas de administração 
pública. 

Nome do Programa 

Levantamento e Execução de Obras de Adequação e Manutenção do Setor Palotina 

Responsável pela Execução 

Unidade de infraestrutura e manutenção 

Público Alvo 

Discentes, docentes, técnicos administrativos e funcionários terceirizados 

Objetivo Geral 

Realizar o atendimento às solicitações de manutenção com qualidade, eficiência e presteza, 
manter a estrutura física do setor em condições adequadas para a sua utilização, executar 
obras de adequação e manutenção e fazer o levantamento da situação estrutural, analisando a 
possibilidade de viabilização das obras e adequações necessárias. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Acompanhamento das atividades realizadas pelas equipes terceirizadas e prestadores de 
serviço, elaboração de laudos, medições e levantamento de informações referentes aos 
projetos de infraestrutura, controle de estoque do almoxarifado e suas movimentações, 
organização e manutenção de equipamentos e ferramentas e realização de atividades de 
manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura e de campo. 

Resultados e Avaliação 

Durante o período a unidade de infraestrutura e manutenção realizou o 
acompanhamento/execução de serviços de limpeza de caixas d'água, dedetização, manutenção 
dos sistemas de elevadores, manutenção do sistema de geração de energia, plantio de grama e 
plantas ornamentais, reformas estruturais, dentre outras atividades. Também foi possível 
efetuar o levantamento dos equipamentos de ar condicionado, iluminação, cisternas, caixas 
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d'água e patologias estruturais. Através deste mapeamento foi possível identificar quais os 
aspectos mais críticos e propor a execução de melhorias futuras.   

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Proporcionar aos membros da comunidade acadêmica, ambientes salubres e adequados para a 
realização de atividades profissionais, de ensino, pesquisa e extensão. 

Nome do Programa 

Controle de Materiais de Consumo, Permanentes e Patrimônio 

Responsável pela Execução 

Unidade de patrimônio e almoxarifado 

Público Alvo 

Discentes, docentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e fornecedores 

Objetivo Geral 

Adoção de boas práticas de trabalho que permitam visualizar de forma clara e ágil 
informações referentes ao recebimento de mercadorias, movimentações e níveis de estoque, 
patrimônio, dentre outras atividades inerentes à unidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Recebimento e conferência de mercadorias, requisições ao almoxarifado central, registro de 
movimentações de estoque e patrimônio, elaboração de relatórios e documentos para envio ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, Departamento de Logística e Departamento de 
Patrimônio, atendimento a fornecedores, organização de bens para recolhimento e realização 
do inventário anual. 

Resultados e Avaliação 

A unidade de patrimônio e almoxarifado realizou o levantamento dos materiais em estoque e 
movimentações realizadas no período, possibilitando uma melhor identificação das 
quantidades disponíveis, validades, valor atribuído e necessidade de reposição. A realização 
do inventário anual também obteve bons resultados, ficando o Setor Palotina em 2º lugar na 
categoria “D” (9.001 ou mais bens), com 93,91% dos bens inventariados, e o Campus Toledo 
em 1º lugar na categoria “A” (1 a 4.000 bens), com 98,72% dos bens inventariados.    

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Através da identificação e controle dos itens em estoque é possível realizar as aquisições com 
maior racionalidade, evitar perdas e controlar o patrimônio da instituição, podendo oferecer 
informações à alta administração, órgãos de controle e demais interessados. 

Nome do Programa 

Melhoria no Acesso à Informação 

Responsável pela Execução 

Unidade de tecnologia da informação 
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Público Alvo 

Discentes, docentes, servidores técnicos administrativos e funcionários terceirizados. 

Objetivo Geral 

Garantir o acesso à informação à comunidade acadêmica e obter um maior grau de satisfação 
dos usuários quanto aos serviços oferecidos pela unidade através da realização de melhorias 
nos processos relacionados à tecnologia da informação, de forma que possíveis falhas na rede 
ou em equipamentos não venham a impactar o andamento das atividades administrativas e de 
ensino. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Atendimentos aos chamados técnicos, gerenciamento e controle do uso da rede sem fio da 
UFPR, manutenção de equipamentos, instalação de softwares, equipamentos, programas e 
periféricos, dentre outras. 

Resultados e Avaliação 

Melhoria nos processos relacionados à tecnologia da informação, oferecendo aos usuários 
maior qualidade e segurança no uso da rede sem fio da UFPR e dos equipamentos de 
informática do Setor Palotina. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Promover a ampliação do acesso à informação à comunidade acadêmica e facilitar a 
realização de atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. 

Nome do Programa 

Otimização da Unidade de Transportes 

Responsável pela Execução 

Unidade de transportes 

Público Alvo 

Discentes, docentes, técnicos administrativos e funcionários terceirizados 

Objetivo Geral 

Viabilizar o atendimento ao maior número de solicitações, oferecendo aos usuários um 
serviço de transporte com qualidade, segurança e presteza, através de profissionais 
capacitados e da adequada manutenção da frota. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Administração, abastecimento e manutenção da frota, organização e gerenciamento da escala 
de motoristas e cronograma de viagens, transporte de alunos, professores, técnicos 
administrativos, funcionários terceirizados, cargas e demais usuários. 

Resultados e Avaliação 

Atendimento a 85,17% das solicitações, possibilitando aos usuários a participação em 
eventos, capacitações, reuniões, projetos de pesquisa, aulas práticas e demais atividades, 
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através da conservação e manutenção da frota e da otimização do processo de agendamento 
dos transportes. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Possibilitar a realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão fora das 
dependências da universidade, facilitar o deslocamento de discentes, docentes e técnicos 
administrativos para a realização de suas atividades e promover a aproximação da UFPR com 
a comunidade externa. 

Nome do Programa 

Relatório de Atividades do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas – Setor Palotina. 

Responsáveis pela Execução 

Camila Tonezer 

Rodrigo Sequinel 

Público Alvo 

Professores, técnicos, alunos, comunidade em geral e, principalmente, direção, corpo docente 
e discente de escolas públicas e particulares do município de Palotina e região. 

Objetivo Geral 

Formar o profissional do ensino de ciências, com habilitação em física, matemática ou 
química, com domínio dos conteúdos específicos e pedagógicos da área de ciências exatas. A 
formação deve ser consolidada em uma sólida base humanista, capaz de contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico do país, especialmente da Região Oeste do Paraná, 
mediante o desempenho docente e profissional em um mundo cada vez mais tecnológico e 
global. De forma que uma das principais metas é estar entre os cinco melhores centros 
paranaenses de formação de recursos humanos e produção científica na área do Ensino de 
Ciências 

Principais Atividades Desenvolvidas 

No âmbito da formação de recursos humanos, o Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, 
que teve início de suas atividades no primeiro semestre de 2014, completa agora seu quarto 
ano. Como o curso é semestral, foram iniciadas oito turmas, sendo que as duas turmas de 
2017 tiveram a entrada de alunos via vestibular UFPR 2016/2017 e via Sisu. No primeiro 
semestre tivemos o ingresso de 60 alunos e no segundo semestre, ingressaram no curso 
apenas 24 alunos. Neste ano de 2017, foi realizado a contratação 2 novos docentes que 
ministrarão disciplinas no curso. Neste ano, no âmbito da pesquisa e extensão, foram 
elaborados, submetidos, aprovados e desenvolvidos projetos pelos docentes do curso o que 
contribui para a adequação do curso na área do ensino de ciências. Dentre os projetos 
destacam-se os projetos Licenciar que buscam a integração dos docentes e discentes do curso 
com as escolas públicas e privadas de nível fundamental e médio; projetos de extensão que 
visam a integração e formação continuada de professores que atuam no ensino fundamental e 
médio de Palotina e região; e os projetos de pesquisa que visam estudos científicos tanto nas 
áreas específicas de física, matemática e química, bem como nas áreas de ensino de ciências. 
Todos os projetos foram contemplados com no mínimo uma bolsa cada um, de forma que os 
discentes do curso pudessem se envolver de forma mais ativa com os projetos desenvolvidos 
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pelos professores. Docentes do colegiado, juntamente com docentes de diversos 
departamentos do setor, elaboraram uma Feira de Ciência e Tecnologia, (7ª FECITEC), 
voltada para a divulgação da ciência e tecnologia, que contemplou as escolas de Palotina e 
municípios vizinhos, em parceria com as prefeituras de Palotina, Iporã e Maripá, com 
recursos financeiros do CNPq, das empresas C.Vale Cooperativa Agroindustrial e Prati-
Donaduzzi, e do Banco Sicredi. Para ampliar a visibilidade do curso, professores se 
empenharam em divulgá-lo em feiras de profissões e em visitas a escolas do município e os 
discentes do curso se empenharam em divulgar o curso em suas cidades de origem, 
especialmente na região de Palotina e na grande região oeste do Paraná.   Neste ano de 2017, 
o curso recebeu três visitas de reconhecimento in loco do MEC, sendo os três cursos: 
Licenciatura em Ciências Exatas – Física, Licenciatura em Ciências Exatas – Matemática e 
Licenciatura em Ciências Exatas – Química obtiveram conceito global 4. Além disso, o 
Núcleo Docente Estruturante focou em ações de melhorias sobre os pontos destacados pelos 
avaliadores. O colegiado do curso também foi contemplado com recursos no valor de 
R$20.000,00 do FDA para a aquisição de livros para atender os discentes do curso. Destaca-se 
também a aquisição de material para laboratórios e material para uso em atividades com os 
discentes adquiridos via recursos do FDA no qual docentes vinculados ao curso foram 
contemplados. O empenho do corpo docente em se engajar com atividades de ensino, 
pesquisa e extensão vinculadas ao curso é altamente considerável, além de desenvolver 
atividades administrativas. Dentro das atividades realizadas destacam-se um curso de 
extensão que envolveu docentes e discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, a 
aplicação de planos de voluntariado acadêmico (PVA) e bolsas de iniciação científica, 
extensão, licenciar e monitoria. Os docentes tiveram trabalhos científicos publicados em 
revistas de alto impacto em 2017, e participações em eventos científicos, sendo eles de âmbito 
local, estadual, nacional e internacional. No que tange os eventos a participação dos docentes 
se deu da seguinte forma: envolvimento em comissões organizadoras, apresentações de 
trabalhos na forma oral e pôster, participações como ouvinte, avaliadores de trabalhos, 
palestrantes convidados, participantes de mesa-redonda, mediadores de discussão e 
ministradores de minicursos. Além disso, o corpo docente iniciou a organização do II 
Simpósio de Licenciaturas em Ciências Exatas e em Computação (II SLEC 2018), que será 
realizado em maio de 2018. Ainda vale destacar que no ano de 2017 visando uma maior 
integração dos discentes com o curso foi realizada, em conjunto com o centro acadêmico, 
duas viagens de cunho científico e cultural promovidas pela coordenação do curso – com 
apoio do Departamento de Engenharias e Exatas – para Foz do Iguaçu. No final de 2016 e 
início de 2017 foi realizado o concurso de fotografias do curso, que visou montar um acervo 
de fotos para registrar as diversas atividades desenvolvidas que são diretamente relacionadas 
ao curso. A melhor fotografia inscrita foi contemplado com uma bolsa de estudos de idiomas, 
oferecido por uma escola de idiomas de Palotina. 

Resultados e Avaliação 

Os aspectos positivos estão relacionados à crescente participação e envolvimento dos 
docentes no cumprimento das metas estabelecidas na ação estratégica. Os aspectos não 
atingidos se devem: ao não preenchimento total das vagas ofertadas, no que tange o vestibular 
da UFPR, à desistência de alunos no ato da matrícula – principalmente para os ingressos no 
segundo semestre, no que se refere às vagas ofertadas via sistema Sisu; o abandono das 
disciplinas dos alunos matriculados durante os dois primeiros semestres; o curso ainda está se 
adequando à realidade local e ao recursos disponibilizados. Por outro lado, no quesito número 
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de alunos, há uma boa perspectiva para o ano de 2018, tanto via vestibular quanto via Sisu. 
Também há vagas disponíveis para entrada via PROVAR (Processo de Ocupação de Vagas 
Remanescentes), o que oferece um quadro futuro mais promissor para o ingresso e posterior 
formação de discentes, conforme as metas estabelecidas no presente programa. Pelo fato do 
curso ter sido reconhecido pelo MEC com conceito global 4 isso pode atrair mais alunos e 
assim consolidar o curso. 

Várias ações, tanto por parte da coordenação quanto do colegiado de curso, estão sendo 
desenvolvidas a fim de consolidar cada vez mais o curso, bem como fazer com que a procura, 
por parte da comunidade, pelo mesmo aumente cada vez mais, assim como os alunos 
ingressantes possam permanecer no curso até sua formação final, evitando assim o alto índice 
de evasão presente neste. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Todos os avanços do plano de Ação Estratégica conquistados em 2017 se encaixam 
perfeitamente nas metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPR 2017-2020, 
uma vez que contemplam a busca pela excelência na formação de recursos humanos e a 
valorização dos servidores envolvidos, dentre outras. 

II.15.1 Hospital Veterinário - Palotina (HV/P) 

 

Nome do Programa 

Controle Populacional de Cães e Gatos e Conscientização da Posse Responsável no Contexto 
Social das Populações Carentes 

Responsáveis pela Execução 

Fabíola Bono Fukushima 

Policies da Cunha 

Público Alvo 

Proprietários de animais, os quais após o projeto se tornarão mais conscientes e cuidadosos 
em relação aos seus animais de companhia. 

Objetivo Geral 

Auxiliar no controle populacional de animais pertencentes à população de baixa renda do 
município de Palotina - PR e inserir os alunos do curso de graduação em medicina veterinária 
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e de especialização lato Sensu na prática de clínica, cirurgia, anestesiologia, patologia clínica 
e bem-estar de pequenos animais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As atividades do referido projeto de extensão se baseiam nas diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde para o controle populacional de cães e gatos e incluem: educação em saúde 
guarda responsável e esterilização cirúrgica de cães e gatos. Assim, constituem atividades 
desse projeto de extensão: educação de populações carentes por meio de visitas a grupos de 
mães e grupos religiosos e apresentação de material didático referente à posse responsável e a 
importância do controle populacional para o município; cadastro de famílias carentes, seleção 
de cães e gato s aptos para cirurgia e realização de esterilização cirúrgica de cães e gatos, 
machos e fêmeas. 

Resultados e Avaliação 

No ano de 2017, o projeto contou com a participação de três docentes, 20 discentes, 24 
residentes, dois médicos veterinários e dois técnicos em educação do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina. Foram realizadas a esterilização cirúrgica de 
182 animais (cães e gatos). Dentre estes, 95 eram fêmeas e 87 eram machos, divididos entre 
as espécies: canina (112) e felina (70).  

As atividades foram além do âmbito da faculdade: foram realizadas visitas a grupos 
comunitários do município e a comunidades carentes assistidas por uma entidade filantrópica 
de Palotina. As visitas permitiram a divulgação do projeto, esclarecendo questões em relação 
à posse responsável, cuidados básicos e a problemática do abandono de animais no município 
e a realização do cadastramento de novas famílias interessadas na esterilização de seus 
animais. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Objetivos estratégicos da UFPR definidos no PDI 2017 - 2021: UFPR Cidadã – Consolidação 
do compromisso social e ambiental na UFPR. 

Nome do Programa 

Guarda Responsável e Dignidade Animal para Gerações Futuras 

Responsáveis pela Execução 

Márcio Hamamura 

Mônica Kanashiro Oyafuso 

Público Alvo 

O público alvo são crianças entre 7 a 10 anos de idade do Centro de Estudos do Menor e 
Integração com a Comunidade (CEMIC), e crianças de 1ª a 5ª série das escolas municipais e 
estaduais do município de Palotina – PR. 

Objetivo Geral 

Educação para crianças sobre conceitos de “guarda responsável”. Espera-se contribuir para a 
formação de cidadãos mais conscientes a respeito de temas como: responsabilidade e riscos da 
presença de animais soltos nas ruas, cuidados básicos e bem-estar animal, medicina 
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veterinária preventiva (como desverminação e vacinação) e doenças que podem ser 
transmitidas por animais de estimação, além de conceitos de cidadania, respeito ao próximo e 
ao meio ambiente. O projeto também trabalha a conscientização da população palotinense, 
distribuindo folders e tirando dúvidas em eventos como “Feira de Ponta de Estoque”, “Expo- 
Palotina”, etc. Além disso, o projeto também organiza “Feiras de Doação de Animais 
Abandonados”, estimulando a adoção consciente e fortalecendo ainda mais o conceito de 
Guarda Responsável. As feiras também são realizadas nos eventos da cidade de Palotina. 
Também promove eventos como o “Outubro rosa animal”, fazendo parte de uma campanha 
nacional de conscientização sobre o tumor de mama e da importância da castração. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto é executado por alunos de graduação em medicina veterinária e colaboração de 
médicos veterinários residentes da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina. A 
supervisão é realizada pelo professor da disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais e 
Semiologia Geral Veterinária, por médicos veterinários do Hospital Veterinário 
(coordenadores do projeto) e pelas secretarias da educação e da saúde do município de 
Palotina. São realizadas palestras, encenação teatral, educação com bichinhos de pelúcia e 
jogos educativos com o intuito de implantar o conceito de “guarda responsável”. Dentro desse 
contexto, são abordados temas como: cuidados à saúde e bem estar animal, adoção 
responsável e não abandono, cuidados básicos (vacinação, desverminação, higiene) conceitos 
básicos de zoonoses, controle populacional, respeito ao próximo e cidadania. As atividades 
serão elaboradas para atender a faixa etária do público alvo. A avaliação do conhecimento pré 
e pós-atividades é realizada na forma de questionário, jogos e competições de conhecimento.  

Resultados e Avaliação 

Até o momento o projeto já trabalhou com cerca de 100 crianças do CEMIC e 350 das escolas 
municipais e estaduais de Palotina. Observou-se um acréscimo significativo no entendimento 
dos conceitos abordados por parte das crianças, principalmente com relação aos temas: 
zoonoses e castração. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos no PDI 
2017-2021: UFPR Cidadã – Consolidação do compromisso social e ambiental na UFPR. 

Nome do Programa 

Patas Terapeutas 

Responsáveis pela Execução 

Márcio Hamamura  

Mônica Kanashiro Oyafuso 

Público Alvo 

O projeto tem como público alvo pessoas portadoras de deficiência mental que frequentam a 
Escola Rouxinol em Palotina, idosos atendidos na Associação Beneficente Lar da 
Fraternidade e, crianças do abrigo “Casa Lar”, todos na cidade de Palotina – PR. Atualmente 
são atendidas cerca de 35 pessoas na Escola Rouxinol, provenientes das cidades de Palotina e 
Toledo, 30 idosos no asilo e 17 crianças e adolescentes que residem na “Casa Lar”. 
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Objetivo Geral 

O projeto tem como objetivo utilizar os animais como instrumento para promover a saúde, o 
bem estar, auxiliar no desenvolvimento físico, intelectual e emocional de crianças portadoras 
de deficiência mental, idosos e crianças do abrigo da cidade de Palotina, no Paraná. Promover 
o aprofundamento técnico-científico nos alunos discentes do curso de medicina veterinária, 
gerar conhecimento, estimular a interdisciplinaridade e colaborar para a formação de um 
profissional generalista, cidadão e ético, além de estreitar a relação entre a universidade e a 
comunidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Foram selecionados cães, de raças e idades variadas, de temperamento dócil, para atuarem 
como cães terapeutas. A seleção foi realizada pelos alunos do curso de medicina veterinária 
sob supervisão dos professores e/ou médicos veterinários do Hospital Veterinário da UFPR – 
Setor Palotina. São realizadas três tipos de terapias: Atividade Assistida por Animais (AAA), 
Terapia Assistida por Animais (TAA) e Educação Assistida por Animais (EAA). A Atividade 
Assistida por Animais (AAA) são atividades livres, com o objetivo de promover a 
descontração, bem estar, estimular a atividade física, a interação social, a coordenação motora 
e a comunicação. A Terapia Assistidas por Animais (TAA) envolve mais um profissional da 
área da saúde ou educação. Tem um objetivo e metodologia específica, como por exemplo: 
uso de cães na melhoria da coordenação motora de idosos. E a Educação Assistida por 
Animais (EAA) também envolve um profissional da área da educação, também tem objetivo e 
metodologia específica, por exemplo: avaliação do uso de cães em atividades de leitura.  

Resultados e Avaliação 

O projeto teve início em maio de 2016, com o desenvolvimento da técnica e seleção dos 
animais terapeutas. As visitas iniciaram no segundo semestre de 2016, com visitas semanais 
no abrigo de crianças e adolescentes, 2 vezes/semana na APAE e 3 visitas no lar dos idosos. 
Observou-se uma melhora no relacionamento interpessoal e estímulo da coordenação motora 
dos pacientes.  

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos no PDI 
2017-2021: UFPR Cidadã – Consolidação do compromisso social e ambiental na UFPR.  

Nome do Programa 

Reabilitação de Fauna Integrada à Educação Ambiental 

Responsáveis pela Execução 

Ana Raquel Zermiani 

Anderson Luiz de Carvalho 

Camila Schú 

Carolina Fontana 

Dhandrea Vithoria Rodrigues Narok 

Fabiola Bono Fukushima 
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Mariana Reffati 

Raquel Lima Andrade 

Ronaldo José Piccoli 

Público Alvo 

Alunos do ensino médio, discentes da graduação e do programa de residência em medicina e 
conservação da fauna silvestre. 

Objetivo Geral 

Reforçar conceitos de preservação ambiental a alunos do ensino médio a partir de atividades 
de reabilitação de fauna silvestre desenvolvidas no Hospital Veterinário do Setor Palotina.  

Principais Atividades Desenvolvidas 

Iniciado em maio de 2016 a equipe do projeto fez o preparo de questionários a serem 
aplicados na etapa de “sensibilização e participação”, conseguiu, a doação de um viveiro de 
pré-soltura para a realização do treinamento de voo das aves e montou a logomarca do 
projeto.  

Resultados e Avaliação 

A primeira etapa (sensibilização) foi planejada em conjunto com a equipe da escola e 
desenvolvida no próprio ambiente da mesma, com o uso de materiais audiovisuais e 
equipamentos que retratem a temática de tráfico de animais silvestres e reabilitação de fauna 
(fotos, gaiolas e alimentos). Nesta primeira etapa, e antes do início da explanação, foi 
distribuído um questionário para avaliação do nível de entendimento sobre meio ambiente, 
que abordou questões cotidianas frequentemente observadas por agentes de fiscalização 
ambiental e que serão abordados nas três etapas do projeto. Na segunda etapa (observação), 
os alunos que participaram da etapa de sensibilização puderam frequentar os espaços de 
tratamento de animais silvestres do Hospital Veterinário e conhecer a história de cada animal 
que no momento passa pelo processo de reabilitação. Nesta etapa, alunos do Programa de 
Residência em Medicina e Conservação da Fauna Silvestre abordaram temas como bem-estar 
animal e zoonoses transmitidas por animais silvestres e demonstrarão como o processo de 
reabilitação é complexo e acaba se tornando um preço elevado para animais que foram 
retirados da natureza de maneira irresponsável. Na terceira etapa (participação) os alunos do 
ensino médio tiveram contato com animais que já passaram pelo processo de reabilitação e 
que estão aptos à reintrodução em ambientes naturais. Estes alunos, juntamente com 
acadêmicos da graduação e programa de residência, fizeram a soltura dos animais reabilitados 
em reservas ambientais da região, como o Parque Estadual São Camilo (Palotina/PR), sob 
supervisão do órgão ambiental responsável pela área do projeto. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos no PDI 
2017-2021: UFPR Cidadã – Consolidação do compromisso social e ambiental na UFPR.  
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Nome do Programa 

Implantação de unidade móvel para atendimento clínico de rebanhos de bovinos leiteiros de 
pequenos produtores, para melhoria da qualidade do leite e saúde animal, no município de 
Palotina e região. 

Responsável pela Execução 

Geane Maciel Pagliosa 

Público Alvo 

Pequenos produtores de leite de Palotina e região. 

Objetivo Geral 

Contribuir na educação do produtor rural e na saúde do rebanho local, melhorando a geração 
de renda familiar. Além disso, objetiva ampliar a casuística do Hospital Veterinário da UFPR 
– Campus Palotina, inserir o graduando na resolução dos problemas da comunidade local e 
ampliar o conhecimento científico sobre as principais afecções de bovinos leiteiros. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto ocorrerá em pequenas propriedades rurais de bovinos leiteiros, que serão 
selecionadas de acordo com cadastro da Secretaria de Agricultura da Prefeitura do Município 
de Palotina. Nas propriedades selecionadas serão realizadas visitas com alunos de graduação e 
pós-graduação, sob supervisão direta do professor coordenador do projeto, onde será 
registrado, em fichas apropriadas, o histórico de produção, o manejo sanitário e nutricional do 
rebanho e afecções dos animais nos últimos três meses. Serão também avaliadas as 
instalações, a qualidade dos alimentos e da água e o manejo de ordenha. Em cada animal, 
individualmente, será realizado exame clínico completo, incluindo os exames complementares 
que se fizerem necessários (ultrassonografia, hemograma, coproscopia, etc.). Também serão 
realizados tratamentos de animais enfermos ou com alterações que exijam tratamento 
imediato. Após cada visita, os acadêmicos envolvidos no projeto, de posse de todos os dados, 
irão organizá-los em forma de relatório técnico onde constarão todas as informações 
adquiridas do histórico, avaliações da propriedade e exame clínico dos animais. Os dados 
obtidos também irão gerar um relatório que será entregue a cada produtor envolvido, com as 
devidas orientações sobre o manejo dos animais e da ordenha que serão repassadas em visitas 
futuras. Este projeto também propõe orientar sobre exames e controle da tuberculose e 
brucelose bovina, pois é sabido que na região muitos produtores não realizam tais exames 
com a periodicidade devida e outros não os realizam nunca. Ainda é carente a conscientização 
dos produtores sobre essas importantes zoonoses pela falta de informação a respeito dessas 
doenças e seu controle dentro da propriedade. Sendo assim, os produtores serão informados 
sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, regido 
pelo Ministério da Agricultura. Para atingir esse objetivo, serão confeccionadas cartilhas 
informativas que tratem dessas zoonoses e de outras, como a leptospirose, e de orientações 
sobre manejo sanitário.  

As afecções diagnosticadas serão organizadas de acordo com os sistemas corpóreos e se 
criarão dados epidemiológicos de todas as propriedades para avaliação das afecções mais 
prevalentes da região. Essas informações serão repassadas à Secretaria de Agricultura do 
município de Palotina para servirem de dados epidemiológicos que possibilitem a orientação 
aos produtores por parte de outros profissionais e entidades. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

UFPR Cidadã – Consolidação do compromisso social e ambiental na UFPR. 
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II.16 Campus Jandaia do Sul 

 

Nome do Programa 

Produção de Biossorventes a partir de Resíduos da Agroindústria para Adsorção de 
Compostos Recalcitrantes Presentes em Efluentes Industriais 

Responsável pela Execução 

Érika de castro Vasques 

Público Alvo 

Alunos de graduação da UFPR – Campus Avançado Jandaia do Sul 

Objetivo Geral 

Avaliar a capacidade adsortiva de biossorventes produzidos a partir de resíduos da 
agroindústria na remoção de compostos recalcitrantes. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ensino – não se aplica. 

Pesquisa – este projeto tem a participação de 02 (dois) alunos de iniciação científica.  

Extensão – não se aplica. 

Graduação – um aluno deste projeto possui bolsa de IC e atualmente cursa o 4° período do 
curso de graduação em Engenharia de Alimentos da UFPR – Campus Avançado Jandaia do 
Sul 

Resultados e Avaliação 

Este projeto iniciou-se em outubro de 2015 e, atualmente, conta com a participação de um 
aluno bolsista e um aluno voluntário de iniciação científica que cumpre um cronograma de 
projeto previsto para 12 meses. Como os resultados ainda estão sendo obtidos 
experimentalmente, não é possível estabelecer uma avaliação neste momento. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Incentivar e estimular a participação dos alunos dos cursos de graduação a desenvolver 
atividades de pesquisa na iniciação científica, aprimorando seu conhecimento científico. 

Nome do Programa 

Extensão - Licenciar – Projeto “Conhecendo a Escola” 

Responsável pela Execução 

Hercília Alves Pereira de Carvalho 
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Público Alvo 

Alunos de graduação da UFPR – Campus Avançado Jandaia do Sul 

Objetivo Geral 

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O projeto foi executado no Colégio Estadual Vera Cruz Ensino Fundamental, Médio, 
Profissional e Normal. A equipe composta de: dois acadêmicos do curso de licenciatura em 
ciências exatas, professor da turma, coordenador e colaborador. Atividades realizadas: 

 reuniões quinzenais para planejamento, estudos, discussões e avaliação das atividades 
realizadas;  

 aulas de reforço, que ocorreram no contraturno para alunos com dificuldades de 
aprendizagem; 

 produção e execução de aulas experimentais com materiais de baixo custo; 

 registro escrito de todas as ações desenvolvidas; 

 leitura de artigos científicos; 

 desenvolvimento da oficina “Compreendendo a Física por meio de Experiências 
simples foi desenvolvida na Escola Marcos de Barros Freire de Apucarana e na Escola 
CEEBJA Santa Clara de Mandaguari"; 

 apresentação de trabalho no 16ª ENAF e no VIII Seminário de Teoria e Prática de 
Ensino. 

Resultados e Avaliação 

Em relação à contribuição, temos os seguintes relatos dos envolvidos na monitoria: 

 “A monitoria tem me ajudado muito, pois eu compreendo muito bem a explicação do 
professor. Depois da monitoria eu tenho mais facilidade em realizar os exercícios”. 
Aluno A 

 “Durante a monitoria, quando surgem dúvidas, ele (o professor) usa materiais como 
giz, mesa, caneta que já está na sala de aula para explicar. Ajudou muito eu e alguns 
companheiros da sala”. Aluno B  

 “A monitoria está sendo um dos projetos mais importantes do nosso colégio. Tivemos 
dois professores maravilhosos da Universidade Federal do Paraná: Jéssica e Leonardo. 
Os dois não mediram esforços para recuperar alunos na disciplina de física. Muitos 
alunos dos primeiros anos do ensino médio já melhoraram nitidamente. Hoje a maioria 
participa das aulas regulares, sem medo de perguntar. Eu como pedagoga responsável 
avalio a monitoria dando realmente nota 10 aos dois monitores. Pois consegui assistir 
todas as aulas ministradas. Foi e está sendo gratificante para todos nós a prática desse 
projeto. Parabéns professores e coordenadora. Valeu” Pedagoga 

 “Após a participação na monitoria os alunos tiveram mais facilidade na resolução dos 
exercícios, pois eles puderam contar com um atendimento individualizado centrado na 
superação das dificuldades encontradas pelos mesmos. Observa-se também que esses 
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alunos obtiveram maiores notas depois que começaram a frequentar a monitoria, pois 
lá eles podem sanar as dúvidas e fixar o conteúdo aprendido por meio dos exercícios 
resolvidos com o auxílio no professor, obtendo melhores notas nas provas. Além 
disso, os alunos tornaram-se mais participativos e interessados nas aulas de física”. 
Professora  

Em relação à produção, os acadêmicos apresentaram trabalhos em dois eventos: 16ª ENAF, 
VIII Seminário de Teoria e Prática de Ensino. Estão em fase elaboração de um artigo 
contemplando a oficina Compreendendo a Física por meio de Experiências simples para 
apresentação em evento e publicação. 

Avaliamos que o projeto foi importante para os acadêmicos que conseguiram realizar várias 
atividades relacionadas à docência, ampliando o contato com a escola e melhorando o 
conhecimento adquirido nas aulas. As participações nos eventos, com apresentações orais, 
proporcionaram experiências enriquecedoras.  Por outro lado, os alunos da escola tiveram a 
oportunidade de contar com as aulas de reforço (monitoria) que segundo os relatos (alunos, 
professora, pedagoga) foram importantes para aprendizagem dos alunos.   

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

 fortalecimento das atividades de ensino na UFPR; 

 fortalecimento das atividades de extensão na UFPR;  

 fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
Figura 01. Alunos participando da monitoria na Escola Estadual Vera Cruz – Mandaguari 

 
Figura 02. Alunos realizando experimento na oficina realizada no 

CEEBJA Santa Clara em Mandaguari 
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Figura 03. Alunos participando da oficina realizada no CEEBJA em 
Apucarana 
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II.17 Campus Toledo 

 

Nome do Programa 

Promoção de Saúde a Gestantes (PROGEST): Ações Educativas Sobre o Uso de Agentes 
Teratogênicos e Prevenção de Malformações Congênitas (Campus Toledo) 

Responsável pela Execução 

Ana Paula Carneiro Brandalize 

Público Alvo 

Alunos do curso de medicina do Campus Toledo e comunidade de gestantes atendidas pelo 
Sistema Único de Saúde do Município de Toledo 

Objetivo Geral 

O projeto de educação popular para a promoção de saúde à gestantes visa fornecer 
informações sobre o cuidado com uso de agentes teratogênicos durante a gestação, bem como 
medidas preventivas a possíveis malformações fetais, além de contribuir para a qualificação 
da formação dos estudantes de Medicina da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ações educativas na atenção às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município de Toledo. 
Durante as palestras e conversas sobre tópicos previamente determinados estimula-se o 
desenvolvimento da autonomia das participantes do grupo ao discutir questões relacionadas 
ao tema. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento, com uma primeira etapa de realização de treinamento dos alunos 
quanto aos agentes teratogênicos. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este projeto contempla os princípios extensionistas preconizados pela UFPR e integração com 
a saúde da comunidade. 

Nome do Programa 

Desenvolvimento de Um Atlas Virtual de Histologia e Biologia Celular (Campus Toledo) 

Responsável pela Execução 

Juliana Bernardi Wenzel 
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Público Alvo 

Alunos do curso de medicina do Campus Toledo, bem como alunos de graduação de outras 
áreas da saúde da UFPR 

Objetivo Geral 

Desenvolvimento de um ambiente virtual de ensino de histologia e biologia celular, 
hospedada no site da Universidade Federal do Paraná, que seja de acesso gratuito a alunos 
interessados em aprofundar e revisar conhecimentos nessas áreas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Treinamento para o preparo das lâminas, confeccionadas a partir de animais sacrificados em 
outros experimentos e que seriam descartados, que terão seus tecidos selecionados e as 
lâminas preparadas e coradas. Após sua fixação, as lâminas integrarão o laminário de 
Histologia e Biologia Celular do Campus de Toledo da UFPR. Serão capturadas imagens das 
lâminas, que terão suas estruturas identificadas e marcadas. Em seguida, será criado um 
ambiente virtual de ensino, no qual as imagens serão inseridas, com suas devidas descrições, 
tornando-se disponíveis para o acesso dos acadêmicos. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. O treinamento dos alunos para preparo das lâminas já foi realizado. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Este projeto contribuirá com a elaboração de material didático a ser utilizado por diversos 
cursos de graduação da área da saúde, além de ensino a distância. 

Nome do Programa 

Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia: oportunidade de integração, 
multidisciplinaridade e extensão das ciências médicas (Campus Toledo) 

Responsável pela Execução 

Marianne Ariely Andretta Ramos 

Público Alvo 

Estudantes de graduação de medicina do Campus Toledo e de outras Instituições de Ensino 
Superior da região 

Objetivo Geral 

A Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia tem a finalidade de promover saúde para a 
comunidade e integrar o estudante ao ambiente em que sua instituição está inserida. Atuando 
em áreas amplas e com grande demanda que permite interdisciplinaridade, é um programa 
que permite a aproximação com a prática médica, a possibilidade de o estudante sanar a 
necessidade psíquica de ser reconhecido como indivíduo ativo, a integração com colegas e a 
identificação com um grupo, o combate ao estresse e a qualificação profissional quando de 
sua inserção em atividades de iniciação científica. Pretende-se com o programa, contribuir 
para a formação de um profissional íntegro e ético, comprometido com o bem-estar 
biopsicossocial do seu paciente, capaz de reconhecer e discernir as principais mazelas dentro 
da traumatologia e cirurgia geral. 
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Principais Atividades Desenvolvidas 

Palestras e oficinas sobre prática médica em cirurgia e traumatologia. Atividades de extensão 
junto à comunidade. A gestão do projeto é realizada em parceria entre os docentes e alunos 
integrantes da liga. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. São realizadas palestras semanais com temas previamente escolhidos 
pelos alunos, discussão de casos, além de oficinas práticas (como suturas, suporte básico de 
vida). 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A relação entre ensino, pesquisa e extensão proporcionada pela atuação da Liga se destina a 
enriquecer o processo pedagógico, possibilitando uma socialização do saber acadêmico e uma 
dinâmica de atividades entre a comunidade e o curso de graduação. 

Nome do Programa 

Construção de Um Elo entre A Universidade e a Comunidade: implantação do grupo 
Alegromicina na cidade de Toledo – PR (Campus Toledo). 

Responsável pela Execução 

Ana Carla Zarpelon 

Público Alvo 

Estudantes de graduação de medicina do Campus Toledo e pacientes internados (crianças, 
adolescentes e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social) em Hospital 
Público da cidade 

Objetivo Geral 

Articulação dos acadêmicos com um hospital vinculado ao SUS no município de Toledo – 
Paraná, com o objetivo de promover a saúde dos pacientes sob internamento (crianças, 
adolescentes e demais públicos em situação de vulnerabilidade e risco social), e ao mesmo 
tempo a humanização dos estudantes de medicina. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

É cada vez maior o número de estudos que relacionam o uso de atividades lúdicas e que 
proporcionem o bem-estar com um melhor enfrentamento das doenças. Sabe-se que o curso 
de medicina possui um poderoso potencial de mobilização e transformação de contextos e 
realidades, sendo assim, procura-se por meio de atividades de informação e recreação 
(musicalização, teatro), promover a saúde dos pacientes internados. Tais atividades que, em 
cadeia, mobilizam toda uma estrutura social, envolvendo parentes e familiares, amigos, 
vizinhos, entre outros – são realizadas no hospital da HOESP (Associação Beneficente de 
Saúde do Oeste do Paraná). Os próprios alunos do curso de medicina da UFPR – Campus 
Toledo, foram treinados com a finalidade de além de trazer alegria com o uso de diversas 
atividades, também promover o acolhimento do paciente, e em certos momentos, auxiliar na 
superação do sofrimento com a doença, oferecendo conforto e alívio. 
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Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. As atividades desenvolvidas junto aos pacientes foram muito bem 
recebidas pela comunidade do Hospital. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Integração entre a universidade e a comunidade. 

Nome do Programa 

Promoção de Saúde Por Meio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Campus Toledo) 

Responsáveis pela Execução 

Marcelo Alves de Souza 

Thiago Mazzarolo 

Público Alvo 

Estudantes de graduação de medicina do Campus Toledo, servidores da UFPR e de outras 
instituições de ensino superior e a comunidade de pessoas surdas. 

Objetivo Geral 

Desenvolvimento de um projeto que visa levar uma educação voltada à promoção de saúde 
para a comunidade surda. Durante a realização deste projeto, acadêmicos do curso de 
medicina têm como premissa adquirir a LIBRAS como segunda língua, para em seguida 
elaborar práticas didático-pedagógicas como: videoaulas, palestras, peças teatrais, todos 
criados e adaptados na modalidade gestual visual, por meio da LIBRAS, para posteriormente 
serem divulgados à comunidade surda do município de Toledo 

Principais Atividades Desenvolvidas 

As pessoas surdas ao procurar os serviços de atenção básica à saúde deparam-se com diversos 
problemas, sendo a dificuldade com a comunicação o mais evidente e preocupante deles. 
Atualmente, nem todos os locais são lotados de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Todavia, cada vez mais políticas de inclusão são discutidas na tentativa de 
melhorar a qualidade de vida e independência dessas pessoas. Para a realização desse projeto, 
discussões entre a comunidade acadêmica e saberes dos demais setores da educação e saúde 
serão imprescindíveis, propiciando assim, a interdisciplinaridade entre equipes. O 
desenvolvimento deste trabalho irá contribuir não somente para difundir a LIBRAS, mas para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas surdas. O resultado será uma comunidade mais 
crítica e um profissional mais habilitado, com maior compromisso com as necessidades da 
comunidade. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. Foi realizado curso de extensão em Língua Brasileira de Sinais para 
discentes, docentes, demais servidores da UFPR, profissionais de saúde do município. Esse 
curso de extensão será periodicidade anual. A avaliação dos participantes do 1º curso foi 
muito positiva, com impacto importante no atendimento dos pacientes em unidades de saúde. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Integração entre a universidade e a comunidade. 

Nome do Programa 

Socialização da Bioquímica em Escolas Públicas de Toledo/PR (Campus Toledo)  

Responsável pela Execução 

Kadima Nayara Teixeira 

Público Alvo 

Estudantes de graduação de medicina do Campus Toledo, alunos e professores de ensino 
médio de escolas públicas do município de Toledo. 

Objetivo Geral 

Levar o conhecimento da bioquímica para alunos do segundo grau de escolas públicas do 
município de Toledo, auxiliando a aprendizagem do conteúdo abordado, bem como a 
capacitar os professores para o desenvolvimento de aulas práticas de temas relacionados à 
Bioquímica. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O estudo da bioquímica é de extrema importância para conhecer o metabolismo celular, bem 
como as moléculas que o compõe. Muitos alunos sentem dificuldade em sua aprendizagem 
por falta de aulas práticas que reforcem o processo de ensino aprendizagem. O projeto 
"Socialização da bioquímica em escolas públicas de Toledo-PR" visa levar o conhecimento da 
bioquímica para alunos do ensino médio de escolas públicas do município de Toledo por meio 
de atividades práticas, orientação dos professores e visitas aos laboratórios do campus. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. As escolas a serem beneficiadas pelo projeto estão em fase de seleção. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Integração entre a universidade e a comunidade 

Nome do Programa 

Liga Acadêmica de Cardiologia (Campus Toledo) 

Responsável pela Execução 

Ana Paula Susin Osorio 

Público Alvo 

Estudantes de graduação em medicina do Campus Toledo e de outras instituições de ensino 
superior da região. 

Objetivo Geral 

A Liga Acadêmica de Cardiologia tem a finalidade de ampliar conhecimentos aos acadêmicos 
participantes, além de promover saúde para a comunidade e integrar o estudante ao ambiente 
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em que sua instituição está inserida. A atuação em uma área ampla e com grande demanda 
como a cardiologia, permite interdisciplinaridade, aproximação com a prática médica, 
integração com colegas e identificação com um grupo, qualificação profissional e iniciação 
científica. Pretende-se com o programa, contribuir para a formação de um profissional íntegro 
e ético, comprometido com o bem-estar biopsicossocial do seu paciente, capaz de reconhecer 
e discernir as principais doenças dentro da cardiologia. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Palestras e oficinas sobre prática médica em cardiologia. Atividades de extensão junto à 
comunidade. A gestão do projeto é realizada em parceria com os alunos integrantes da liga. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. Semanalmente são realizados encontros da Liga, com palestras, 
discussão de casos e oficinas. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A relação entre ensino, pesquisa e extensão proporcionada pela atuação da Liga Acadêmica 
de Cardiologia se destina a enriquecer o processo pedagógico, possibilitando uma 
socialização do saber acadêmico e uma dinâmica de atividades entre a comunidade e o curso 
de graduação. 

Nome do Programa 

Cooperação Técnica entre a Universidade Federal do Paraná e a HOESP (Associação 
Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná). 

Responsável pela Execução 

Naura Tonin Angonese. 

Público Alvo 

Estudantes de graduação em medicina do Campus Toledo. 

Objetivo Geral 

Estabelecimento de condições para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas e estágio 
em serviço hospitalar aos alunos do Curso de Medicina - Campus Toledo da Universidade 
Federal do Paraná, visando o aprimoramento técnico-científico em sua formação, maior 
proximidade com as condições reais de trabalho, por meio de vivências compatíveis com a 
natureza e especificidades do curso. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Os alunos já participam de atividades práticas com pacientes do hospital, de acordo com o 
projeto pedagógico preconizado e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em medicina de 2014. 

Resultados e Avaliação 

Projeto em andamento. São realizadas aulas práticas semanalmente dentro do Hospital. 
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Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

A relação entre ensino da graduação e atividade prática hospitalar. 
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II.18  Sistema Integrado de Bibliotecas - SiBi 

 

Nome do Programa 

Programa de Revitalização das Bibliotecas. 

Responsáveis pela Execução 

Ligia Eliana Setenareski 

Tania de Barros Baggio 

Público Alvo 

Comunidade Universitária e sociedade em geral. 

Objetivo Geral 

Promover ações de adequação do espaço físico, mobiliário, sinalização interna e renovação 
constante do parque de equipamentos das bibliotecas do SiBi UFPR, com vistas à melhoria 
contínua da qualidade dos serviços ofertados. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O SiBi UFPR em 2017 teve em sua estrutura organizacional 20 bibliotecas, sendo em 
Curitiba: Biblioteca de Ciências Agrárias, Biblioteca Central, Biblioteca de Ciências 
Biológicas, Biblioteca de Artes, Comunicação e Design/Cabral, Biblioteca de Artes, 
Comunicação e Design/Batel, Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira, Biblioteca de 
Ciências Humanas, Biblioteca de Ciência e Tecnologia, Biblioteca de Educação Profissional e 
Tecnológica, Biblioteca de Ciências Jurídicas, Biblioteca do Campus Rebouças, Biblioteca de 
Ciências Sociais Aplicadas, Biblioteca de Ciências da Saúde/Botânico, e Biblioteca de 
Ciências da Saúde; em Pontal do Paraná: Biblioteca do Centro de Estudos do Mar e 
Biblioteca da Unidade Mirassol; em Matinhos: Biblioteca da UFPR Litoral; Palotina: 
Biblioteca da UFPR Palotina; em Jandaia do Sul: Biblioteca do Campus Jandaia do Sul; e em 
Toledo: Biblioteca do Campus Toledo. 

A Biblioteca do Campus Rebouças continua aguardando posicionamento da reitoria e da 
direção do Campus Rebouças para colocar em funcionamento o espaço da biblioteca. 
Atualmente os serviços e os servidores estão atuando na Biblioteca de Ciências Humanas. 

A Biblioteca de Ciências da Saúde/Botânico desenvolveu projeto de acessibilidade para 
adequar seus espaços internos. 

A Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira ampliou o seu espaço destinado ao estudo 
dos usuários. 

A Biblioteca de Ciências Humanas inaugurou oficialmente a Divisão de Obras Raras em maio 
de 2017. 
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A Coleção Memória UFPR, unidade na Biblioteca Central, recebeu temporariamente da 
direção do Setor de Ciências Exatas uma sala para a guarda de parte do seu acervo, tendo em 
vista que o espaço da atual unidade é incompatível com o crescimento do seu acervo. 

A Biblioteca de Artes, Comunicação e Design/Cabral promoveu campanha de arrecadação de 
bibliografia básica em parceria com o Departamento de Comunicação Social, e recebeu 
doação da biblioteca do Jornal Gazeta do Povo (Curitiba-PR). 

O SiBi UFPR teve os seguintes gastos no ano de 2017: mobiliários R$ 31.928,79; consumo 
R$ 9.590,13; chaveiro R$ 5.327,08; equipamentos R$ 228.779,33; persianas R$ 18.379,26; 
manutenção scanner Zeutschel R$ 34.974,96; software de gerenciamento do acervo R$ 
78.698,05; Programa Bolsa-SiBi R$ 693.682,00; pagamento de estagiários R$ 70.185,00. 

Resultados e Avaliação 

Resultado parcialmente positivo. O SiBi UFPR atendeu todas as demandas que estavam ao 
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 Suinfra/PCU para atendimento. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Dimensão estratégica: Acadêmica – ampliar no mínimo em 10% aa os ambientes de apoio 
pedagógicos; adequar a infraestrutura predial das bibliotecas à recente expansão havida na 
UFPR, bem como à futura ampliação. Dimensão estratégica: Humana – adequar, em 25% aa o 
mobiliário laboral aos padrões ergométricos do bem-estar e saúde. 

Nome do Programa 

Programa de Promoção e Acessibilidade 

Responsáveis pela Execução 

Eliane Maria Stroparo 

Ligia Eliana Setenareski 

Tania de Barros Baggio 

Público Alvo 

Comunidade Universitária e Sociedade em Geral 

Objetivo Geral 

Oferecer espaço e acervo adequados ao atendimento às pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

O SiBi UFPR possui 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 (Scanning and Reading Appliance); leitor autônomo de textos online JAWS 
(Job Acess With Speech); impressora de relevo tátil por fusão; linha Braille para tradução de 
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textos eletrônicos; lupas eletrônicas de mesa para textos impressos; fones de ouvido; mesa 
tátil falante e computadores. 

Avaliação da ferramenta de acessibilidade Rybená Web, ofertado pela Prima Informática, 
como recurso de tecnologia assistiva para pessoas surdas terem acesso ao conteúdo disponível 
no catálogo online do SiBi UFPR. 

Participação no II Congresso Nacional de Inclusão da Educação Superior e Educação 
Profissional Tecnológica, no I Fórum Nacional de Coordenadores de Núcleos de 
Acessibilidade das IFES, e no I Encontro de Pesquisadores de Educação Especial da Região 
Nordeste. 

A Biblioteca de Ciências da Saúde/Botânico desenvolveu projeto de acessibilidade para 
adequar seus espaços internos. 

O Portal da Informação do SiBi UFPR, desde sua reestruturação, segue as normas e diretrizes 
do W3C35, que é responsável pelo Guia de Acessibilidade de Conteúdo Web. 

Inclusão da barra do governo com o link para o software VLibras36 em todas as páginas do 
Portal da Informação. 

 

Resultados e Avaliação 

Resultado positivo: O laboratório de informática atende 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, 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 estes usuários. As demandas relativas à infraestrutura 
dependem da Suinfra/PCU. 

Contribuição do programa para alcance dos objetivos estratégicos da UFPR definidos 
no PDI 2017 - 2021 

Dimensão estratégica: Humana - adaptação, sob demanda, do material bibliográfico nas 
bibliotecas para atendimento às pessoas com necessidades especiais; adaptação do Portal da 

                                                 
35 W3C: World Wide Web Consortium, GT de acessibilidade na web, disponível em:  
http://www.w3c.br/GT/GrupoAcessibilidade 
36 VLibras: Suíte de ferramentas utilizadas na tradução automática do Português para a Língua Brasileira de 
Sinais. 
http://www.vlibras.gov.br/ 
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Informação para atendimento aos portadores de deficiência visual; facilitação da circulação de 
pessoas, inclusive as portadoras de necessidades especiais. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

305 

III. GRÁFICOS QUANTITATIVOS 

A seguir serão apresentados diversos gráficos ilustrativos dos principais indicadores apurados 
no âmbito das atividades desempenhadas pela UFPR. 

O detalhamento dos gráficos apresentados pode ser obtido em http://indicadores.ufpr.br 
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III.1 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 
Aqui são apresentadas informações relativas aos cursos técnicos e na modalidade EaD, alunos 
em intercâmbio e quantitativo de alunos por área, de acordo com a terminologia usada pelo 
ranking THE (Times Higher Education). Dados mais detalhados podem ser obtidos no link 
citado na aba Acadêmico. 
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GRÁFICO  1– NÚMERO DE ALUNOS NO CURSO TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO E DE SAÚDE 
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GRÁFICO  2– NÚMERO DE ALUNOS NO CURSO TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS 
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GRÁFICO  3 - NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
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GRÁFICO  4 – ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS ESTRANGEIROS EM INTERCÂMBIO NA GRADUÇÃO  
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GRÁFICO  5 - ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS ESTRANGEIROS EM INTERCÂMBIO NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO 
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GRÁFICO  6 - ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS ESTRANGEIROS EM INTERCÂMBIO NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO 
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III.2 GRADUAÇÃO 
Nesta seção são apresentados gráficos mais detalhados relativos à graduação 
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GRÁFICO  7 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
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GRÁFICO  8 - QUANTIDADES DE MATRICULADOS, INGRESSANTES, EVADIDOS E CONCLUINTES, POR SETOR 
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III.3 PÓS-GRADUAÇÃO 
Apresentamos na sequência os dados relativos à pós-graduação em seus diversos níveis 
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GRÁFICO  9 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS LATO SENSU OFERTADOS PELA UFPR 
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GRÁFICO  10 - QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS EM 2017 NOS CURSOS DE RESIDÊNCIA, POR ESPECIALIDADE 
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GRÁFICO  11 - EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE ALUNOS INGRESSANTES, MATRICULADOS E CONCLUINTES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU – MESTRADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
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GRÁFICO  12 - EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE ALUNOS INGRESSANTES, MATRICULADOS E CONCLUINTES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU – DOUTORADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

 

. 
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GRÁFICO  13 - CONCEITO CAPES DOS CURSOS STRICTO SENSU 
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III.4 PESQUISA 
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GRÁFICO  14 - PRODUÇÃO INTELECTUAL POR SETOR /UNIDADE 
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III.5 EXTENSÃO 
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GRÁFICO  15 - RESUMO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
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III.6 CULTURA 
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GRÁFICO  16 - PÚBLICO EM ATIVIDADES CULTURAIS E VISITANTES NOS MUSEUS DA UFPR 
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III.7 BOLSAS  
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GRÁFICO  17 - MÉDIA ANUAL DE BOLSAS PAGAS E VOLUNTÁRIAS NA GRADUAÇÃO 
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GRÁFICO  18 - MÉDIA ANUAL DE BOLSAS PAGAS E VOLUNTÁRIAS NA PÓS GRADUAÇÃO 
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GRÁFICO  19 - MÉDIA ANUAL DE BOLSAS PAGAS - CULTURA E SiBi 
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GRÁFICO  20 - ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTUDANTES COM 
VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA (PROBEM) 
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III.8 BIBLIOTECA 
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GRÁFICO  21 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO IMPRESSO NO SIBi 
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GRÁFICO  22 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO DIGITAL NO SIBi 
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III.9 SERVIDORES 
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GRÁFICO  23 - EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIDORES 
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GRÁFICO  24 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 
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GRÁFICO  25 - SERVIDORES DOCENTES POR REGIME DE TRABALHO 
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III.10 ÁREA FÍSICA 
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GRÁFICO  26 - ÁREA DO TERRENO X ÁREA CONSTRUÍDA 
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III.11 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

Rua XV de Novembro, 1299 – Sobreloja Fone/Fax: (41) 3360-5121/3360-5126. 

E-mail: proplan@ufpr.br        Curitiba – PR       CEP 80.060-000 

343 

GRÁFICO  27 - FONTES DE RECURSO E CUSTEIO 
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III.12 SERVIÇOS À COMUNIDADE 
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GRÁFICO  28 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
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GRÁFICO  29 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA 
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GRÁFICO  30 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
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GRÁFICO  31 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL VICTOR FERREIRA DO AMARAL 
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GRÁFICO  32 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL DO TRABALHADOR 
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GRÁFICO  33 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO - CURITIBA 
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GRÁFICO  34 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO - PALOTINA 
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GRÁFICO  35 - ATENDIMENTOS DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
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GRÁFICO  36 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA 
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GRÁFICO  37 - NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 
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GRÁFICO  38 - VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 

 


