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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
Sigla Significado 

ABNT Associação Brasileira de |Normas Técnicas 
AGITEC Agência de Inovação Tecnológica (atual Agência de Inovação da UFPR) 
AMEI Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
AUGM Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
AUI Agência UFPR Internacional 
AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 
C, T & I Ciência, Tecnologia e Inovação 
CAEX Comitê Assessor de Extensão 
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CBO Classificação Brasileira de Ocupações  
CCE Centro de Computação Eletrônica 
CED Centro de Educação Física 
CELIN Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR 
CEM Centro de Estudos do Mar 
CEPE Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
CEPIGRAD Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação 
CGU Controladoria Geral da União 
CHC Complexo Hospital de Clínicas 
CIPEAD Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância  
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico 
COAFE A Coordenação de Atividades Formativas e Estágios  
COEX Coordenadoria de Extensão 
COPAP Coordenação de Políticas de Acesso e Permanência 
COPEG Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação 
COPLAD Conselho de Planejamento e Administração 
COREME Comissão de Residência Médica 
COREMU Comissão de Residência Multiprofissional 
COUN Conselho Universitário 
CSEX Comitês Setoriais de Extensão 
CUIA Comissão da Universidade para os Índios 
DCE Diretório Central dos Estudantes 
EaD Ensino a Distância 
EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
EINTI Evento de Iniciação Tecnológica e Inovação 
EJEQ Empresa Júnior de Engenharia Química da UFPR 
ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
ENAF Evento de Iniciação Tecnológica e Inovação 
ENEC Encontro de Extensão e Cultura 
EVINCI Evento de Iniciação Científica 
FA Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Estado do Paraná 
FDA Fundo de Desenvolvimento Acadêmico 
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos 
FNAES Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior  
FORPROEX Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras 
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Sigla Significado 
FUNPAR Fundação da UFPR para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da 

Cultura 
FUPEF Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná 
GT Grupo de Trabalho 
HC Hospital de Clínicas 
IC Iniciação Científica 
IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
IDH Índice de Desenvolvimento Humano 
IES Instituição de Ensino Superior 
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 
ISO International Organization for Standardization 
ITCP Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
LACAUT Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos da UFPR 
LIBRAS Língua Brasileira de Sinais 
MAE Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR 
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
MS Ministério da Saúde 
MS® Microsoft Corporation® 
MusA Museu de Arte da UFPR 
MVFA Maternidade Victor Ferreira do Amaral 
NAPNE Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidades Especiais 
NBR Norma Brasileira Conforme à ABNT 
NEAB Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
NEMU Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR 
NFe Nota Fiscal Eletrônica 
NIED Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição 
NPJ Núcleo de Prática Jurídica 
NUEI Núcleo Universitário de Educação Indígena 
OMS Organização Mundial da Saúde 
PcD Pessoa com Deficiência 
PDF Portable Document Format 
PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 
PET Programa de Educação Tutoria 
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 
PNE Plano Nacional de Educação 
PNH Política Nacional de Humanização 
POP Plano Operacional Padrão 
PPI Pretos, Pardos e Indígenas 
PRA Pró-reitoria de Administração 
PRAE Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
PRINT Programa Institucional de Internacionalização 
PROBEM Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção do/a Estudante 
PROEC Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
PROGEPE Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 
PROGRAD Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional 
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Sigla Significado 
PRPPG Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
PUC-PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
RNA Ácido Ribonucleico 
RPG Role-Playing Game 
RU Restaurante Universitário 
SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná 
SEI Sistema Eletrônico de Informação 
SEPE Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
SEPT Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
SESC Serviço Social do Comércio 
SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira 
SIE Sistema de Informações para o Ensino 
SIEPE Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 
SIGA Sistema de Gestão Acadêmica 
SIGEU Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária 
SIH Sistema de Informações Hospitalares 
SINCOV Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
SIPAD Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas  e Diversidade 
SUCOM Superintendência de Comunicação e Marketing 
SUINFRA Superintendência de Infraestrutura 
SUS Sistema Único de Saúde 
TCC Trabalho de Conclusão de Curso 
TCU Tribunal de Contas da União 
TECPAR Instituto de Tecnologia do Paraná 
TECPAR CERT Certificação de Sistemas de Gestão e Produtos do TECPAR 
TeUNI Teatro Experimental da UFPR 
TIC Tecnologia em Informação e Comunicação  
TOEFL Test of English as a Foreign Language 
UAB Universidade Aberta do Brasil 
UBS Unidade Básica de Saúde 
UEL Universidade Estadual de Londrina 
UFAC Universidade Federal do Acre 
UFPR Universidade Federal do Paraná 
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UNICENTRO Universidade Estadual do Centro−Oeste do Paraná 
UniFM 94.5 Emissora de Rádio da FUNPAR  
UNIGRAF Unidade Gráfica da UFPR 
USP Universidade de São Paulo 
UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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Apresentação 
 

Este Relatório de Atividades complementa o Relatório de Gestão da 

Universidade Federal do Paraná. Apresentados anualmente, ambos compõem um 

conjunto de instrumentos por meio dos quais a UFPR presta contas de suas ações e 

assegura a transparência no emprego dos recursos públicos. 

Enquanto o Relatório de Gestão, apresentado na forma de Relato Integrado, 

detalha informações orçamentárias e contábeis, de acordo com as diretrizes da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, o presente 

documento apresenta as principais ações desenvolvidas pela universidade no ano 

anterior, em diferentes áreas.  Não é o único instrumento de divulgação das atividades 

institucionais e tampouco tem a pretensão de conter a totalidade do que realiza esta 

centenária instituição. Mas é um retrato da dimensão e da diversidade da atuação da 

UFPR, cujas estruturas se espalham por cinco municípios do Paraná, além de Curitiba, 

formando profissionais e cidadãos, desenvolvendo pesquisas e interagindo com a 

comunidade externa por meio de atividades de extensão. 

Este relatório é, portanto, também uma fonte de subsídios para a reflexão 

acerca do papel da universidade pública como agente transformador da realidade social 

– algo que vai muito além das salas de aula e laboratórios. A universidade muda vidas, 

fornece profissionais qualificados para as empresas, promove o avanço social e 

econômico por meio da pesquisa e da inclusão e beneficia a sociedade com um sem-fim 

de ações de extensão, que vão de cursos e eventos a atendimentos gratuitos em diversas 

áreas. 

Essa reflexão é importante sobretudo no momento atual, em que as 

universidades públicas brasileiras enfrentam grave ameaça à sua autonomia e ao seu 

financiamento, com cortes que podem prejudicar a qualidade de sua produção e mesmo 

a manutenção de suas atividades. Os cortes orçamentários e na concessão de bolsas de 

pesquisa inviabilizam diversos projetos em andamento nas instituições e trazem 

dificuldades até mesmo para o pagamento de despesas básicas, como luz, água e 

serviços de vigilância, limpeza e manutenção. 

É fundamental que qualquer posicionamento a respeito desse tema seja baseado 

em informações confiáveis e, numa análise desapaixonada do papel da universidade 
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pública num país como o Brasil, que ainda tem tanto a fazer no sentido do 

desenvolvimento econômico e científico e da redução da desigualdade social. A 

pergunta a que precisamos responder é: a quem interessa o enfraquecimento das 

universidades públicas? 

Este relatório é um convite à sociedade para que conheça melhor a UFPR, 

reflita sobre o papel da instituição no Paraná e no Brasil e se engaje na defesa desta 

universidade que é a mais antiga do país e motivo de orgulho para todos nós, por todas 

as contribuições que já deu e continua dando, dia a dia, para o desenvolvimento do 

nosso estado.  

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

Entre as atividades da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

está a elaboração de instrumentos que expressam a transparência das ações da 

Universidade tais como: o Orçamento, o Relatório de Gestão, o Portal de Indicadores e 

este Relatório de Atividades, que é fruto da parceria entre a Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças e as diversas unidades componentes da UFPR, que 

relatam suas ações mais expressivas desenvolvidas no ano anterior. Aqui estão relatados 

os Programas e Ações desenvolvidos pela comunidade acadêmica bem como os dados 

quantitativos que expressam os resultados da instituição em suas áreas de atuação 

Diversas estratégias foram estabelecidas para fazer frente às necessidades institucionais 

face ao orçamento que a Universidade dispõe para atender ao crescente desafio de 

manter em níveis de excelência a qualidade do serviço oferecido pela Universidade em 

suas três áreas fins: ensino, pesquisa e extensão. Foi um ano em que, amadurecidos pela 

experiência adquirida, e embalados pelo ânimo em busca da excelência acadêmica, 

foram realizadas as diretrizes norteadoras do desenvolvimento da instituição. 

A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças publica o presente documento 

para que sirva, além de um registro temporal, como elemento motivador de reflexão 

sobre os indicadores institucionais e das ações levadas a termo dentro da Universidade e 

sua expressividade na sociedade. Além de incentivar o pensamento constante visando a 

redução de custos, a otimização dos recursos e a  maximização de resultados, dentre 

outras ações que propiciem à Universidade Federal do Paraná estar continuamente 

cumprindo seu papel junto à comunidade de forma pró ativa e determinística para a 

elevação da qualidade de vida das pessoas. 

Agradecemos à todas as unidades que desenvolveram Programas e Ações ao 

longo do ano anterior e contribuíram com as informações relativas aos mesmos que se 

encontram compiladas no presente documento. 

Prof. Dr. Fernando Marinho Mezzadri 
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças 
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EQUIPE DE GESTÃO UFPR 2018 

 

Reitor da UFPR Prof. Dr. Ricardo Marcelo da Fonseca 

Vice-reitora da UFPR Profª. Drª. Graciela Inês Bolzòn de Muniz 

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 
Superintendente de Comunicação 

e Marketing 
Prof. Carlos Rocha 

Superintendente de Inclusão, 
Políticas Afirmativas e Diversidade 

Prof. Dr. Paulo Vinícius Baptista da Silva 

Superintendente do Complexo 
Hospital de Clínicas 

Profª. Drª. Claudete Reggiani 

Diretora do Sistema de Bibliotecas 
UFPR 

Msc. Josefina Aparecida Soares Guedes 

Diretor da Agência UFPR 
Internacional 

Prof. Dr. André de Macedo Duarte 

Diretor da Agência de Inovação 
UFPR 

Prof. Dr. Carlos Itsuo Yamamoto 
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Unidades Acadêmicas da UFPR 

 Setor de Artes, Comunicação e Design − SACOD 

Diretora Profª. Drª. Regiane Ribeiro 

Vice-diretora 
Profª. Drª. Stephanie Dahn Batista 

Criado em 27 de novembro de 2012, o Setor de Artes, Comunicação e Design, abriga os Departamentos 
de Artes, Comunicação Social e Design. Este oferta atualmente os cursos de Artes Visuais, Música, 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas Design Gráfico e Design de Produto. Pelo seu 
Programa de Pós-graduação o curso de Comunicação, Design e Música. O setor mantém diversas 
atividades de extensão que envolve a comunidade acadêmica e a sociedade, com atividades musicais, 
artes visuais, comunicação social e design. O SACOD está localizado no Campus Batel com o 
Departamento de Artes, Reitoria com o Departamento de Design e, no Campus Cabral, onde além do 
Departamento de Comunicação Social, está também a direção do Setor.  
http://www.sacod.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Ciências Agrárias − AG 
Diretor 

Prof. Dr. Amadeu Bona Filho 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Nivaldo Eduardo Rizzi 

O Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná tem sua história contada desde 
setembro de 1973. Atualmente carrega a missão de formar profissionais nas ciências agrárias e na 
construção da cidadania. Por meio de seus sete Departamentos (Ciências Florestais, Economia Rural e 
Extensão, Engenharia e Tecnologia Florestal Fitotecnia e Fitossanitarismo, Medicina Veterinária Solos e 
Engenharia Agrícola), oferta à comunidade os cursos de graduação em Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Medicina Veterinária e Zootecnia, distribuídos 
em seus dois campi, Juvevê e Jardim Botânico. O Setor mantém ainda quatro programas de Pós-
graduação, em Ciências do Solo, Produção Vegetal, Medicina Veterinária e Engenharia Florestal. O 
Setor mantém os serviços do Hospital Veterinário da UFPR em Curitiba. 
http://www.agrarias.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Ciências Biológicas − BL 
Diretor 

Prof. Dr. Edvaldo da Silva Trindade 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Emanuel Maltempi de Souza 

O Setor de Ciências Biológicas está localizado no Campus Centro Politécnico, possui atualmente 11 
Departamentos Anatomia, Biologia Celular, Bioquímica e Biologia Molecular, Botânica, Educação 
Física, Farmacologia, Fisiologia, Genética, Patologia Básica, Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia e 
Zoologia. São ofertados pelo Setor os cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física e 
Fisioterapia em nível de graduação. Todavia, no programa de Pós-graduação são onze os cursos 
ofertados: Biologia Celular, Botânica Ciência Bioquímica, Ecologia e Conservação, Educação Física, 
Entomologia, Farmacologia, Fisiologia, Genética, Microbiologia Parasitologia e Patologia, e finalizando, 
Zoologia. 
Dando suporte aos Departamentos estão as suas unidades subordinadas: Biotério, Centro de Microscopia 
Eletrônica, Centro de Educação Física e Desportos, Informática, Orçamento e Finanças, Almoxarifado e 
Patrimônio, Administração Predial, Assessoria a Projetos Educacionais e de Comunicação, e o Museu de 
Ciências Naturais. 
http://www.bio.ufpr.br/portal/ 
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 Setor de Ciências Exatas − ET 
Diretor 

Prof. Dr. Marcos Sfair Sunye 

Vice-diretora 
Profª. Drª. Ana Luisa Lacava Lordello 

A história do Setor de Ciências Exatas se confunde à da Universidade centenária, remonta desde a 
década de 30 do século passado, atravessando a linha do tempo se fortalecendo e superando desafios. 
Atualmente é composta por seis Departamentos, oito Coordenações de Curso de graduação: Ciência da 
Computação, Estatística, Expressão Gráfica, Física, Informática Biomédica, Matemática, Matemática 
Industrial, Química e sete de Pós-graduação: Educação em Ciências e em Matemática, Engenharia e 
Ciência dos Materiais (PIPE), Física, Informática, Matemática, Matemática em Rede Nacional 
(ProfMat), Métodos Numéricos em Engenharia, Química. Está instalado no Campus Politécnico da 
UFPR, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. 
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Ciências Humanas − CH 
Diretora 

Profª. Drª. Lígia Negri 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Rodrigo Rodriguez Tavares 

Oriundo da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundado em 1938, o Setor de Ciências 
Humanas foi criado e instituído a partir de 1973. É constituído por 11 Departamentos que congregam os 
cursos de Ciências Sociais, História, Filosofia, Letras, Letras Libras, Psicologia e Turismo, todos a nível 
de graduação. Por outro lado, seus programas de Pós-graduação ofertam à comunidade os cursos de 
Antropologia, Ciência Política, Filosofia, História, Letras, Sociologia, Psicologia Turismo, Mestrado 
Profissional em Filosofia, Mestrado Profissional em História e, duas especializações: Sociologia Política 
e Planejamento e Gestão em Turismo. Tem ainda Núcleos e Centros Acadêmicos vinculados. A Direção 
do Setor está Instalada no Edifício Dom Pedro I, no Complexo Reitoria. 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Ciências da Saúde − SD 
Diretor 

Prof. Dr. Nelson Luis Barbosa Rebellato 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Edison Luiz Almeida Tizzot 

O Setor de Ciências da Saúde da UFPR é responsável por ofertar os cursos de Graduação em 
Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional e, possui em seu 
programa de Pós-graduação uma diversidade de especializações, mestrados e doutorados nestas áreas do 
conhecimento, além das residências médicas e multiprofissionais em saúde. É estruturado por 16 
Departamentos, por seis coordenações de curso de graduação e nove de Pós-graduação. 
http://www.saude.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Ciências Jurídicas − JD 
Diretor 

Profª. Drª. Vera Karam de Chueiri 

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

A Faculdade de Direito da UFPR foi fundada no ano de 1912, à época abrigada pela então Universidade 
do Paraná, tornou-se referência de Academia do Direito no Paraná. Encontra-se instalada no Prédio 
Histórico da UFPR, localizado na Praça Santos Andrade, Centro da Capital. Além do Curso de 
graduação, oferece também mestrado e doutorado em Direito. Possui quatro Departamentos −Direito 
Civil e Processual Civil, Direto Penal e Processual Penal, Direito Privado, Direito Público− e, o Núcleo 
de Práticas Jurídicas. 
http://www.direito.ufpr.br/portal/ 
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 Setor de Ciências Sociais e Aplicadas − SA 
Diretor 

Prof. Dr. Marcos Wagner da Fonseca 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Fernando Motta Correia 

Localizado no Campus Jardim Botânico, o Setor de Ciências Sociais Aplicadas oferta os Cursos de 
graduação e Pós-graduação (lato e stricto sensu) nas Ciências da Administração, Contábeis, Econômicas 
e Gestão da Informação. A Escola de Administração oferece o curso de bacharelado em dois períodos 
−matutino e noturno−, e um programa de graduação a distância em Administração Pública. O Curso de 
Graduação em Ciências Contábeis e o de Ciências Econômicas são ofertados no período noturno, 
enquanto o de Ciência e Gestão da Informação é curso matutino. São 4 departamentos (Administração 
Geral e Aplicada, Contabilidade, Economia e de Ciência e Gestão da informação) e nove coordenações 
acadêmicas Administração, Administração EaD, Pós-graduação em Administração, Ciências Contábeis, 
Pós-graduação em Contabilidade, Ciências Econômicas, Pós-graduação em Desenvolvimento 
Econômico, Gestão da Informação e Pós-graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação. 
http://www.sociaisaplicadas.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Ciências da Terra − CT 
Diretor 

Prof. Dr. Alzir Felippe Buffara Antunes 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Eduardo Vedor de Paula 

Criado no ano de 1998, o Setor de Ciências da Terra, com seus Departamentos de Geomática, Geografia, 
e Geologia, abrigam os cursos de graduação Engenharia Cartográfica, Geografia e Geologia, 
respectivamente. Neste Setor são ofertados ainda em seus programas de Pós-graduação, mestrado e 
doutorado em Ciências Geodésicas, em Geografia e Geologia. O Núcleo Interdisciplinar de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da UFPR, também ligado ao Setor, desenvolve atividades de pesquisa e 
extensão de caráter sócio econômico e ambiental, de maneira sustentável, de formar a contribuir com as 
políticas públicas. 
http://www.terra.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Educação − ED 
Diretor 

Prof. Dr. Marcos Alexandre dos Santos Ferraz 

Vice-diretora 
Profª. Drª. Odisséa Boaventura de Oliveira 

O Setor de Educação da UFPR, por meio de seus três departamentos − Departamento de Teoria e Prática 
de Ensino, Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação e Departamento de Planejamento e 
Administração Escolar − mantém os Cursos de Pedagogia e Pedagogia EaD em nível de graduação. Já 
em seu programa de Pós-graduação estão elencados os cursos de mestrado e doutorado em Educação, 
Mestrado Profissional em Educação: Teoria e Prática de Ensino, e os cursos de especialização em 
Políticas Educacionais, Organização do Trabalho Pedagógico, Filosofia da Educação e Educação do 
Campo. A direção do Setor e parte de suas atividades está localizada no Edifício Dom Pedro I, no 
Complexo Reitoria, todavia  Alguns cursos e atividades administrativa também são desenvolvidos no 
Campus Rebouças, edifício Teixeira Soares, na Avenida sete de Setembro, Curitiba. 
http://www.educacao.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Educação Profissional e Tecnológica − SEPT 
Diretora 

Profª. Drª. Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Jaime Wojciechowski 

O Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, ocupa as instalações da antiga Escola Técnica 
da UFPR, no Jardim das Américas. Oferta dois cursos de nível técnico: Agente Comunitário de Saúde e 
Petróleo e Gás, e oito superiores de tecnologia: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comunicação 
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Institucional, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Luteria, Negócios Imobiliários, Produção Cênica e 
Secretariado. O SEPT oferece ainda um programa de Pós-graduação em Bioinformática, com um curso 
de mestrado.  
http://www.sept.ufpr.br/portal/ 

 Setor de Tecnologia − TC 
Diretor 

Prof. Dr. Horácio Tertuliano Filho 

Vice-diretora 
Profª. Drª. Regina Maria Hartog Pombo Rodriguez 

Compõe o Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná os seguintes Departamentos: 
Arquitetura e urbanismo, Construção Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia 
Química, Hidráulica e Saneamento e Transportes, responsáveis pela gerência acadêmica e administrativa 
dos cursos de Graduação (Arquitetura e Urbanismo e Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, Química, 
Ambiental, de Produção e de Bioprocessos e Biotecnologia), também por 14 programas de Pós-
graduação. 
http://www.tecnologia.ufpr.br/portal/ 

 Setor Litoral − SL 
Diretor 

Prof. Dr. Renato Bochicchio 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Luis Eduardo Thomassi 

O Setor Litoral é o braço forte da UFPR na região litorânea paranaense. Tem além do propósito de levar 
educação de nível superior à região litorânea do Estado, desempenha papel fundamental no 
desenvolvimento socioeconômico das comunidades daquela região. Todavia, suas ações vão além dos 
limites do nosso litoral, alcançam ainda municípios do Vale do Ribeira, região do Paraná que apresenta 
grande vulnerabilidade social e econômica. Com sede no Município de Matinhos, o setor oferece 14 
cursos de graduação, sendo seis licenciaturas, cinco bacharelados e três cursos de tecnologia. Seu 
programa de Pós-graduação concentra dois cursos de mestrado e dois de especialização. 
http://www.litoral.ufpr.br/portal/ 

 Setor Palotina − SP 
Diretor 

Prof. Dr. Elisandro Pires Frigo 

Vice-diretora 
Profª. Drª. Yara Moterro 

A mais de duas décadas, a Universidade Federal do Paraná se faz presente no Oeste do Estado com o 
Setor Palotina, levando desenvolvimento humano e social para a região, por meio da educação superior 
pública, gratuita e de qualidade, também pelo legado dos produtos e serviços derivados dos programas 
de pesquisa e de extensão universitária. O Setor Palotina é hoje, formado por sete Departamentos: 
Biociências, Biodiversidade, Ciências Agronômicas, Ciências Veterinárias, Engenharias e Exatas, 
Sociais e Humanas e Zootecnia. Também campus está localizado o Hospital Veterinário Palotina. Oito 
cursos de graduação são ofertados: Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia de Aquicultura, 
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Energia, Licenciatura em Ciências Exatas, 
Licenciatura em Computação, Medicina Veterinária, Além disso, seis programas de são conduzidos 
neste Setor: Aquicultura e Desenvolvimento sustentável, Bioenergia, Bioquímica e Biologia Molecular, 
Programa de Pós-graduação em Ciência Animal, Residência em Medicina Veterinária, Tecnologia de 
Bioprodutos Agroindustriais. 
http://www.palotina.ufpr.br/portal/ 
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 Campus Jandaia do Sul − JA 
Diretor 

Prof. Dr. Eduardo Teixeira da Silva 

Vice-diretor 
Prof. Dr. José Eduardo Padilha de Sousa 

Desde 2014, a UFPR se faz presente no Centro-Norte Paranaense, com seu Campus Avançado de 
Jandaia do Sul, distante a 384 quilômetros da capital, no norte central do Estado do Paraná, tem como 
propósito de atender os 28 municípios do Vale do Ivaí, Congrega hoje, os cursos de graduação em 
Engenharias Agrícola, de Alimentos e, de Produção. Também em Licenciaturas em Ciências Exatas e em 
Computação. Tem como forma de ingresso, o processo seletivo da UFPR (vestibular) e o SISU − 
Sistema de Seleção Unificada. 
http://www.jandaiadosul.ufpr.br/ 

 Campus Toledo − TL 
Diretora 

Profª. Drª. Cristina de Oliveira Rodrigues 

Vice-diretor 
Profª. Drª. Ana Carla Zarpelon 

No Município de Toledo, também no oeste do Estado, a Universidade Federal do Paraná iniciou suas 
atividades do Curso de Medicina no ano de 2016. Sua estrutura administrativa é composta por uma única 
coordenação de curso, e suas instalações estão abrigadas no prédio da UFPR no Biopark. As atividades 
de práticas acadêmicas estão garantidas por acordo de cooperação técnica firmado com o Hospital 
Marechal Cândido Rondon, no município de mesmo nome. 
http://www.toledo.ufpr.br/portal/ 

Campus Pontal do Paraná − CEM 
Diretor 

Prof. Dr. Talal Suleiman Mahmoud 

Vice-diretor 
Prof. Dr. Alexandre Bernardino Lopes 

Criado em 1980, o então Centro de Biologia Marinha esteve vinculado ao Setor de Ciências Biológicas, 
por não possuir lotação própria, seus pesquisadores estavam lotados em outros departamentos da UFPR. 
Já no período de 1988 a 1991 esteve ligado diretamente à reitoria. Passando a ser intitulado CEM − 
Centro de Estudos do Mar, a partir de 1992. Após 1999 passou a ser integrante da estrutura do Setor de 
Ciências da Terra. Atualmente, Campus Avançado, com instalações em Balneário Pontal do Sul e 
Balneário Mirassol, o CEM oferta à comunidade os curso de graduação em Oceanografia, Ciências 
Exatas, Engenharia Civil, Engenharia de Aquicultura, Engenharia Ambiental e Sanitária. Mantém ainda 
um Programa de Pós-graduação em Sistemas Costeiros Oceânicos 
http://www.cem.ufpr.br/portal/informacoes-do-cem/ 
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Órgãos Suplementares ligados à Reitoria 

Complexo Hospital de Clínicas 
Superintendente 

Profª. Drª. Claudete Reggiani 

 
  

Após 12 anos de obras, em junho de 1961 começou a funcionar o Hospital de Clínicas da UFPR. Do 
anseio da comunidade acadêmica da UFPR e da sociedade civil paranaense, nascia um gigante na 
formação de profissionais de saúde e na prestação de serviços de saúde. Hoje, além de ser campo de 
ensino, pesquisa e extensão em saúde da Universidade, é também o maior prestador de serviços do 
Sistema Único de Saúde no Estado do Paraná. Hoje, após a contratulização entre a UFPR e a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares − EBSERH−, que envolveram além do HC, também a Maternidade 
Victor Ferreira do Amaral, o complexo dispõe de mais de 600 leitos para internação, 261 consultórios 
multiprofissionais, um efetivo de mais de 3000 colaboradores, além de cursos de graduação e Pós-
graduação multiprofissional. 
http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr 
http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/maternidade-victor-do-amaral 

 
Sistema de Bibliotecas − SiBi 
Diretora 

Josefina Aparecida Soares Guedes 

 
  

O SiBi − Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná tem como missão ofertar, tanto à 
comunidade acadêmica, quanto a comunidade externa, acesso à informação científica e tecnológica de 
qualidade e atualizada, de cunho acadêmico e administrativo, pra o pleno exercício da cidadania. Faz-se 
presente nos mais diversos campi da UFPR: Biblioteca Central, Bibliotecas de Ciências Bilógicas, 
Agrárias, de Artes, Comunicação e Design (Cabral e Batel), Centro de Estudos do Mar (Mirasol e Pontal 
do Sul), Ciências Florestais e Madeireiras, Ciências Humanas, Ciência e Tecnologia, Jandaia do Sul, 
Ciências Jurídicas, Campi Litoral, Palotina e Rebouças, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde 
(Centro e Botânico), Campus Toledo e uma unidade de ensino médio e profissionalizante. 
https://www.portal.ufpr.br/sibi.html 
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PROGRAMAS DE DESTAQUE EM 2018 

 

1.1 Agência UFPR Internacional 

 

Nome do Programa Cooperação Internacional − CCI 

Responsáveis pela Execução Anna Gabriella Tempesta; 
Klarissa Valero Ribeiro Saes; 
Marja Lawana de Almeida Braga. 

Público Alvo Comunidade acadêmica (corpo administrativo, docente e discente) 

Objetivo Geral Promover a cooperação internacional entre a UFPR e instituições no Brasil e no mundo. Fomentar na comunidade UFPR a realização de 
ações e atividades de cooperação científica para internacionalização. Apoiar e desenvolver uma política de cooperação com base em 
decisões estratégicas. 

Principais Atividades Desenvolvidas Institucionalização de Acordos. A CCI − Coordenação de Cooperação Internacional da AUI − Agência UFPR Internacional−, 
institucionalizou 83 acordos internacionais em 2018. Foram 48 acordos com instituições de Países da Europa, 8 com instituições da 
América do Norte, 20 com parceiros da América Latina, 2 com instituições da Ásia, 3 acordos com a Oceania, além de 2 acordos 
assinados com instituições do continente Africano. Graças à colaboração entre a AUI e a Procuradoria Federal junto à UFPR, a 
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coordenação ganhou autonomia na avaliação jurídica dos documentos de acordos, pois a Procuradoria emitiu um parecer referencial e o 
prazo para a sua assinatura diminuiu sobremaneira. 

 Programas e Projetos. A AUI trabalhou intensamente para a institucionalização das 690 parcerias que fazem parte do projeto 
CAPES-PRINT, ainda auxilia na sua gestão, pois seu atual diretor, Prof. André Duarte, é membro do Comitê Gestor do projeto.  
 Extensão. Participação pioneira da equipe multidisciplinar da UFPR na competição internacional Race to Zero promovida pelo 
Departamento de Energia dos Estados Unidos da América que premia projetos de construção inovadores e sustentáveis. Nenhuma 
universidade brasileira havia participado de tal competição anteriormente. Na atual edição do concurso, rebatizado Solar Decathlon – 
Design Challenge, a UFPR participa na categoria projeto de escola de ensino fundamental. 
 Pesquisa. Prospecção de chamadas públicas e editais internacionais e auxílio na elaboração de projetos de pesquisa para tais 
chamadas. Duas edições da chamada mundial da National Geographic Society a foram amplamente divulgadas pela CCI. Com relação a 
esta chamada a CCI realizou workshop para auxiliar na adequação dos projetos submetidos. Na corrente chamada a UFPR terá projetos 
inscritos em 3 categorias da chamada: early career grant, research grant e storytelling (documentário), sendo que o projeto de 
documentário a ser submetido conta com o apoio da UFPR TV. 

Resultados e Avaliação Os resultados obtidos são positivos. O aumento no número de acordos demonstra que há um interesse das universidades internacionais 
em realizar atividades científicas e de ensino em parceria com a UFPR. Isso dá visibilidade e fortalece a imagem da instituição como 
uma referência em ensino e pesquisa não só no território brasileiro.  
A participação da UFPR em competições e chamadas internacionais mostram que a instituição está indo além dos incentivos dos 
governos federal e estadual para a internacionalização buscando novas maneiras de propiciar à comunidade docente e discente maior 
visibilidade e participação em atividades acadêmicas internacionais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Sendo o fomento da internacionalização uma das diretrizes do PDI, as ações realizadas pela CCI contribuíram neste processo e 
consequentemente, na construção de um conhecimento científico e acadêmico globalizado, promovendo a produção e inovação 
tecnológica da UFPR por meio do intercambio e da transferência de conhecimento. 
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Nome do Programa Mobilidade Acadêmica e políticas Linguísticas 

Responsável pela Execução Luiz Gardenal 

Público Alvo Alunos e servidores da UFPR 

Objetivo Geral A Coordenadoria de Mobilidade e Políticas Linguísticas objetiva viabilizar, otimizar e facilitar os trâmites de divulgação, inscrição, 
seleção e indicação de participantes de diferentes editais. Políticas linguísticas visa viabilizar o acesso ao ensino de e em diferentes 
idiomas, nos diversos âmbitos de ensino desta IFES. 

Principais Atividades Desenvolvidas Com relação à mobilidade, as principais atividades foram: 1) realização de melhorias no sistema digital de inscrição e primeira triagem 
e ranqueamento dos inscritos; 2) busca de novos meios de fomento aos participantes de mobilidades internacionais; 3) maior 
visibilidade das possibilidades de mobilidade, por meio de reformulação do site da Agência UFPR Internacional e trabalho conjunto 
com a equipe da SUCOM − Superintendência de Comunicação e Marketing desta IFES. 

Em políticas linguísticas temos: 1) ampliação da oferta de cursos gratuitos de idiomas diversos, no âmbito do Programa Idiomas sem 
Fronteiras; 2) formação de alunos em ensino de língua portuguesa para estrangeiros, envolvendo sobretudo a produção acadêmica 
baseada nestas ações; 3) a sensibilização, por parte do corpo docente, acerca da necessidade da oferta de disciplinas em línguas 
estrangeiras. 

Resultados e Avaliação Nas mobilidades: 1) sistema de manuseio mais fácil e intuitivo por parte dos usuários; 2) a garantia de fomento, durante o ano em 
questão, aos primeiros colocados de cada setor da UFPR; 3) maior divulgação das ações envolvendo mobilidades para toda a 
comunidade da UFPR. 

Em políticas linguísticas: 1) ofertas de aulas gratuitas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês, totalmente gratuitos para a 
comunidade acadêmica geral (alunos, professores e técnicos-administrativos); 2) a oferta das primeiras turmas de língua portuguesa para 
estrangeiros intercambistas, já a partir do primeiro semestre de 2019, focado essencialmente nas informações e necessidades enquanto 
alunos de intercâmbio na UFPR e produções de gêneros textuais acadêmicos; 3) sensibilização sobre o tema e abertura de diálogo entre 
as partes envolvidas (Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional, coordenações de cursos e docentes), de modo a constituir um 
processo de internacionalização em casa 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

As ações acima elencadas são de extrema importância e encontram-se alinhadas com o PDI desta instituição, uma vez que é pautada no 
processo de internacionalização desta IFES, em todas as suas esferas. A promoção e incentivo ao intercâmbio está diretamente 
vinculada à instrução em línguas estrangeiras diversas e a promoção de aulas em outros idiomas garante a internacionalização em casa, 
que proporciona uma experiência internacional também aos alunos que não tem ou não tiveram condições de participar de editais que 
lhes proporcionassem estudar fora do Brasil. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

5 
 

1.2 Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

 

Nome do Programa Modernização e Desburocratização dos Procedimentos Relativos aos Estágios na UFPR. 

Responsáveis pela Execução Rodrigo Vassoler Serrato; 
Tânia Lazier Gabardo. 

Público Alvo Estudantes, coordenações de curso e unidades administrativas da UFPR 

Objetivo Geral Facilitar a tramitação dos processos de solicitação, prorrogação e rescisão de estágios. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Revisão e renovação de toda a documentação relativa aos estágios, em todas as modalidades; 
 Criação de uma plataforma eletrônica para preenchimento da documentação; 
 Utilização do SEI − Sistema Eletrônico de Informação−, para tramitação, controle e arquivamento da documentação; 
 Confecção de um Manual de Estágios da UFPR com informações básicas e explicações dos novos procedimentos adotados 

para toda a comunidade acadêmica. 

Resultados e Avaliação Em 2018 os novos procedimentos de tramitação e processamento da documentação de estágio via SEI foram adotados em todos os 
campi fora de Curitiba (Litoral, Jandaia do Sul, Toledo, Palotina e CEM − Centro de estudos do Mar), encerrando a necessidade de 
encaminhamento dos documentos via malote/correios, e evitando o extravio de documentos e atraso nas solicitações, além de eliminar a 
necessidade de deslocamento dos estudantes até a unidade. 

A nova documentação preenchida digitalmente confere maior celeridade e padroniza a documentação que chega para processamento na 
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Unidade de Estágios. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Uma das maiores deficiências apontadas pelo PDI da UFPR é a falta de procedimentos informatizados e digitalizados. Em 2018, a 
Unidade de Estágios da COAFE − Coordenação de Atividades Formativas e Estágios−, promoveu uma grande atualização 
procedimental nas solicitações de qualquer ordem relativa aos estágios, incluindo, além da revisão de toda documentação, a 
implementação de plataformas digitais, melhoria na comunicação com a unidade (site, email etc), que se encontravam há anos 
defasadas. 

A tramitação da documentação via SEI gerou um aumento significativo na velocidade de atendimento ao público, além de promover 
maior transparência aos processos, uma vez que toda documentação fica disponibilizada para a comunidade acadêmica com acesso ao 
sistema 

 

Nome do Programa PIM − Programa Institucional de Monitoria 

Responsáveis pela Execução Rodrigo Vassoler Serrato 
Sandro Roberto Marques 

Público Alvo Estudantes, docentes e coordenações de curso. 

Objetivo Geral Modernizar o programa de monitoria na UFPR, visando maior qualidade na formação dos discentes, e maior transparência na 
distribuição de bolsas. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Extinção do antigo PID − Programa de Iniciação à Docência e concomitante substituição pelo Programa Institucional de 
Monitoria; 

 Promoção de planos de monitoria coletivos (via coordenações e/ou departamentos), interdisciplinares e contínuos (maior 
duração); 

 Criação de um sistema para solicitação, cadastro, controle e gestão dos monitores (iniciado em 2018, implementado em 2019); 
 Utilização do Sistema Eletrônico de Informação para tramitação, controle e arquivamento da documentação. 
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Resultados e Avaliação Durante o ano de 2018, o antigo Programa de Iniciação à Docência foi ofertado concomitantemente ao novo projeto denominado 
Programa Institucional de Monitoria, que permitia que os planos de monitoria fossem submetidos por grupos de professores, em 
diversas disciplinas, com a possibilidade de continuação após o término do ano letivo, tradicionalmente solicitados para monitores. 
Vários planos PIM envolvendo até 20 estudantes foram aprovados, promovendo a possibilidade de formação transversal e 
interdisciplinar, em contraste com o clássico trabalho de monitoria há anos utilizado. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Os programas de monitoria da UFPR possuem um importante papel na melhora dos índices de retenção/evasão, pilar fundamental do 
PDI. Com a atualização das atividades de monitoria através do PIM (Programa Institucional de Monitoria), espera-se uma melhora ainda 
mais acentuada nestes índices, além de promover uma formação de maior qualidade aos estudantes monitores. 

A criação do SiMoni −Sistema da Monitoria−, iniciado em 2018, será fundamental para conferir maior transparência na distribuição das 
bolsas, além de promover maior eficiência na análise dos dados relativos ao programa, gerenciamento dos monitores, celeridade na 
emissão de certificados, etc.. 

 

Nome do Programa Sistema UAB 

Responsáveis pela Execução Maria Josele Coelho Bucco; 
Vanessa do Rocio Godoi Garrett Belão. 

Público Alvo Comunidade externa e interna (discentes, docentes e técnicos-administrativos) 

Objetivo Geral Ofertar cursos de graduação e especialização com foco na formação de professores 

Principais Atividades Desenvolvidas 2017-2018: 02 cursos de graduação e 07 cursos de especialização  

2019: Aprovação de 07 cursos de especialização e 01 curso de graduação. 

Resultados e Avaliação Foram 1200 alunos inscritos, cursando 07 especializações e 02 graduações nos anos de 2017 e 2018. 
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Graduações: 
1. Administração pública (130 vagas)  
2. Pedagogia (150 vagas) 

Especializações:  
1. Ensino de filosofia no ensino médio (195 vagas) 
2. Genética para professores do ensino médio (120 vagas) 
3. Gestão da saúde (150 vagas)  
4. Gestão Pública (220 vagas) 
5. Gestão pública municipal (160 vagas) 
6. Mídias integradas na educação (300 vagas) 
7. Saúde para professores do ensino fundamental e médio (170 vagas) 

Aprovação de 07 especializações e 01 graduação para o ano de 2019: 

Graduação: Pedagogia (150 vagas - 5 polos) 

Especializações: 
1. Educação de jovens e adultos do campo (150 vagas - 5 polos) 
2. Educação para as relações raciais e diversidade em contextos escolares (150 vagas - 5 polos) 
3. Gestão de processos em educação, diversidade e inclusão (150 vagas - 5 polos) 
4. Ensino de ciências e matemática (150 vagas - 5 polos) 
5. Formação de professores de português como língua estrangeira e culturas lusófonas (150 vagas - 5 polos) 
6. Ensino de matemática (150 vagas - 5 polos) 
7. Políticas e práticas em educação especial e inclusiva (100 vagas - 5 polos) 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

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. Ao propiciar o acesso à universidade pública de 
qualidade em locais distantes, incentiva o desenvolvimento de municípios com baixo IDH − Índice de Desenvolvimento Humano e 
IDEB − Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 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. 
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Nome do Programa UFPR Híbrida 

Responsáveis pela Execução Anna Jungbluth; 
Bruno Jambersi; 
Gustavo Teixeira Rudiger; 
Maria Josele Coelho Bucco; 
Marina Lupepso; 
Melissa Milleo Reichen 
Nathália Savione Machado. 

Público Alvo Discentes, docentes e técnicos-administrativos 

Objetivo Geral Assessoria para formação, planejamento, proposição e implantação da educação híbrida nos cursos presenciais. Manutenção e suporte 
técnico para uso do AVA − Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Principais Atividades Desenvolvidas Orientação para implementação de carga horária EaD nos cursos de graduação presenciais; 

Formação continuada para os professores no âmbito da EaD;  

Aprovação dos planos de ensino (ficha 2) das disciplinas com carga horária EaD; 

Suporte técnico para docentes no AVA. 

Resultados e Avaliação Número de usuários cadastrados no MOODLE:  
2018: 36900 usuários cadastrados 

Número de disciplinas cadastradas no MOODLE:  
2018: 790 disciplinas (presenciais e a distância) cadastradas 

Número de cursos ofertados:  
13 (treze) 

Número de alunos matriculados:  
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492 (quatrocentos, noventa e dois) 

Número de alunos concluíntes:  
290 (duzentos e noventa) 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A UFPR Híbrida se propõe a informar e formar a comunidade de técnicos e docentes da instituição sobre como implementar carga 
horária a distância em cursos de graduação presenciais para a consecução da educação híbrida, que integra ambientes presenciais e 
online dos processos de ensino e de aprendizagem por meio de metodologias ativas, e assim, contribui com a missão institucional de 
disseminação do conhecimento, flexibilizando espaço e tempo para os estudos, flexibilizando a estrutura curricular, a 
internacionalização, aumentando a disseminação de tecnologias educacionais e favorecendo a melhoria da qualidade de ensino. 

 

Nome do Programa Projeto Terra Roxa 

Responsáveis pela Execução Maria Josele Bucco Coelho; 
Naia Paula Yolanda Bittencourt Tortato; 
Rafael Casale Sartor de Oliveira. 

Público Alvo Docentes, técnicos e alunos; comunidade externa. 

Objetivo Geral Fomentar a institucionalização da EaD na UFPR; 

Criação de polo EaD no município de Terra Roxa para oferta do curso de administração pública; 

Criação, estruturação e manutenção dos NTEs – Núcleos de Tecnologia Educacional – nos diversos setores da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas Aquisição de equipamentos para criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional nos campi avançados; 

Estruturação do Polo EaD Terra Roxa. 

Resultados e Avaliação 2018: em andamento 
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Previsão:  
 Estruturação de 08 Núcleos de Tecnologia Educacional em diversos setores da UFPR; 
 Oferta do Curso de Administração Pública, na modalidade EaD, no Polo Terra Roxa . 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Projeto Terra Roxa proporcionará a estruturação de núcleos de tecnologia educacional em diversos setores e a ampliação da oferta de 
cursos EaD, atendendo à missão e à visão da Ufpr de fomentar e disseminar o conhecimento para a sociedade. Dessa forma, cumpre-se 
o objetivo estratégico 8, tal qual posto no PDI, que visa melhorar a infraestrutura de ensino. 

 

Nome do Programa Vivências Pedagógicas para a Docência no Ensino Superior 

Responsáveis pela Execução Anna Jungbluth; 
Maria Josele Bucco Coelho; 
Marina Lupepso; 
Nathália Savione Machado. 

Público Alvo Docentes 

Objetivo Geral Fomentar a formação continuada por meio da oferta de cursos, oficinas, workshops e outras vivências que possibilitem ao professor 
traçar um percurso formativo a partir de seus interesses. 

Principais Atividades Desenvolvidas Oficinas presenciais e cursos formativos EaD. 

Resultados e Avaliação  2017:14 turmas ofertadas 
 2018: 06 turmas ofertadas 
 Total de vagas: 800  
 Total de concluintes: 409 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Trata-se de uma ação alinhada ao objetivo estratégico 10 do PDI que prevê a necessidade de fortalecer e ampliar a qualificação didático-
pedagógica do corpo docente da UFPR. 

 

Nome do Programa Laboratório de Design Educacional 

Responsáveis pela Execução Elizabete Terezinha Gomes; 
Maria Josele Bucco Coelho. 

Público Alvo Docentes, técnicos-administrativos e alunos. 

Objetivo Geral Coordenar, implementar, administrar e avaliar o desenvolvimento de soluções educacionais mediadas pelas tecnologias digitais, visando 
a produção de projetos e produtos educacionais que viabilizem a mediação entre interfaces presenciais, online e híbridas de educação. 

Principais Atividades Desenvolvidas 1. Desenvolvimento de materiais didáticos de apoio aos cursos produzidos pela CIPEAD; 
2. Produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem; 
3. Promoção de ações de capacitação e treinamento à equipe da CIPEAD para o uso de novas tecnologias educacionais;  
4. Promoção de ações de capacitação a professores e técnicos-administrativos para atuação na educação a distância; 
5. Desenvolvimento de animações e roteiros, captura de imagens, edição e pós-produção de material audiovisual capturado, 

gerando vídeos com diferentes linguagens a partir de propostas feitas para as hipermídias; 
6. Produção de textos, imagens, multimídias, áudios, vídeos; 
7. Desenvolvimento e administração do site do laboratório de design educacional. 

Resultados e Avaliação  04 cursos em fase final de produção;  
 Revisão e oferta dos seguintes cursos:  
 PEA − Práticas Educacionais Abertas; 
 TMP − Tutoria e Mediação Pedagógica na EaD; 
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 Práticas Tutoriais na EaD; 
 Educação Híbrida; 
 H5P: Produzindo Vídeos Interativos; 
 Jogo Digital na EaD; 
 Acessibilidade na EaD. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Laboratório de design educacional, em sintonia com a missão e visão da UFPR, vem fomentar a disseminação do conhecimento na 
UFPR por meio da produção de recursos tecnológicos digitais, disponibilizados em diferentes formatos e linguagens (áudios, vídeos, 
animações, objetos de aprendizagem), possibilitando o engajamento e a participação dos agentes de ensino entre as interfaces 
presenciais, online e híbridas de educação. Neste sentido, a criação do laboratório de design educacional, ao promover a mediação entre 
essas interfaces, se consolida como um espaço de transformação e potencialização do processo de ensino e aprendizagem, no âmbito da 
universidade, abrangendo todas as modalidades de ensino. 

 

Nome do Programa CLibras Aberta 

Responsáveis pela Execução Maria Josele Bucco Coelho; 
Mauro Hiroto Suzuki; 
Sandra Mara Schroeder Lopes.  

Público Alvo Docentes, técnicos-administrativos e alunos. 

Objetivo Geral Criar uma central de LIBRAS (um portal que poderá ser acessado de qualquer dispositivo com acesso à Internet) para possibilitar a 
comunicação através do contato com interpretes. 

Principais Atividades Desenvolvidas Projeto em andamento. Aquisição de equipamentos e aprovação de convênio com a FUNPAR para operacionalização do projeto, com 
fomento da Agencia de Inovação da UAB/CAPES. 

Resultados e Avaliação Esse projeto possibilitará a inclusão da comunidade surda em vários ambientes, facilitando o trâmite burocrático-administrativo e 
auxiliando na interação do dia a dia dentro da UFPR, tanto nos ambientes presenciais como virtuais. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto de criação de uma central de LIBRAS possibilitará uma mudança no cenário de inclusão da comunidade surda ao ambiente 
acadêmico (presencial e virtual), colaborando com a missão de disseminar o conhecimento e contribuir para a formação do cidadão 
valorizando as pessoas por meio de uma gestão inovadora. 

 

Nome do Programa Projeto Jaguarete − RPG Eletrônico 

Responsáveis pela Execução Bruna Marina Portela; 
Fábio Luís Gasparello Marcolino; 
Maria Josele Bucco Coelho. 

Público Alvo Docentes, técnicos-administrativos, alunos e comunidade externa 

Objetivo Geral Trata-se de um projeto que visa transformar o RPG Jaguarete −desenvolvido pelo MAE−, em um RPG eletrônico. 

Principais Atividades Desenvolvidas Aquisição de equipamentos; 

Aprovação de convênio com a FUNPAR para operacionalização do projeto com fomento da Agência de Inovação da UAB/CAPES. 

Resultados e Avaliação Projeto em andamento 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Trata-se de um projeto que terá amplo alcance na comunidade externa, contribuindo para disseminar o uso de tecnologias educacionais 
nas escolas. Além disso, dada a temática abordada, o RPG vai possibilitar a divulgação e uso do conhecimento no âmbito do MAE - 
Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR - transpondo didaticamente o conhecimento cientifico produzido na universidade para a 
comunidade externa. 
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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. 

Público Alvo Comunidade 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 97 processos abertos no SEI e atendidas centenas de solicitações via e-mail, presenciais e por telefone. Este 
programa tornou-se uma referência nacional no preenchimento da plataforma. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O estreitamento das relações culturais intra e interPaíses têm-se constituído em elemento favorecedor da mobilidade acadêmica e da 
qualidade do processo de formação. O programa de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior desenvolveu-se tendo em 
vista o objetivo estratégico da UFPR no que tange ao atendimento às necessidades de melhoria da qualidade educacional. 

 

Nome do Programa Realização do Encontro de Gestores de Verificação de Autodeclarações para Vagas para PCD; '2º FNAES−Fórum Nacional de 
Acesso ao Ensino Superior'. 'Sem. Ed. Inclusiva: Políticas, Práticas e Formação de Professores' 
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Responsáveis pela Execução Laura Ceretta Moreira; 
Equipe do NAPNE. 

Público Alvo Professores das IFES. Membros do FNAES, comissões de IFES, coordenadores das bancas de validação e autodeclaração. Profissionais 
da área da inclusão e da educação especial. 

Objetivo Geral Relato das experiências sobre bancas, encaminhamentos para operacionalização de editais.Elaborar diretrizes que permitam o 
fortalecimento de políticas públicas de acesso. Abordar práticas inclusivas na formação de professores e políticas de inclusão no Brasil e 
Portugal. 

Principais Atividades Desenvolvidas Identificação de elementos que constituem os contextos e práticas inerentes aos processos de ingresso das pessoas com deficiência na 
educação superior; discussões e proposições sobre a elaboração e aprimoramentos de editais de ingresso das IFES; apresentação do 
sistema criado pela UFPR/NC − Núcleo de Concursos, utilizado desde 2017 nas bancas de verificação de autodeclaração para 
concorrentes às vagas para PPI/PCD; levantamento da legislação mencionada nos editais de nove IFES presente no evento; estudo e 
discussão sobre critérios de elegibilidade e não elegibilidade. Realização de conferências, palestras, mesas redondas e reuniões 
regionais, abordando temas voltados a políticas de acesso e inclusão de diversos segmentos da sociedade (indígenas, negros, pardos, 
pessoas com deficiência, refugiados e migrantes). O Seminário foi ministrado pela Profª. Drª. Luzia Mara Silva Lima Rodrigues e pelo 
Prof. Dr. David António Rodrigues e contou com os seguintes temas: “Formação de Professores e Práticas Inclusivas; movimentos e 
documentos internacionais e os impactos nas políticas inclusivas no Brasil e Portugal”; “Pesquisas com perspectivas inclusivas: 
conversando sobre temas e abordagens”. 

Resultados e Avaliação O Encontro reuniu representação de 25 IFES e se consagrou como um importante momento que discutiu a implementação das recentes 
políticas afirmativas de inclusão no ensino superior. O evento proporcionou a discussão e o esclarecimento de temas voltados às 
políticas de acesso às IFES. A palestra contribuiu por apontar a necessidade de redimensionamento dos profissionais de ensino e das 
políticas voltadas à educação especial e inclusiva 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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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1.3 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

 

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. 

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 SIGA, vindo dos coordenadores. Com a implementação do novo sistema de submissão de propostas, estas 
atividades ganharam uma peso muito grande principalmente na comunicação entre os usuários (coordenadores e secretários de cursos) e 
os desenvolvedores do sistema. 

Resultados e Avaliação Aprovação de novos cursos de especialização e de novos cursos de aperfeiçoamento em menor tempo, diminuição do retrabalho, melhor 
comunicação entre as partes. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

Expansão da Pós-graduação lato sensu (especialização e aperfeiçoamento), integração da Pós-graduação com a educação básica. 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

 

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 Design dos processos abaixo enumerados no novo sistema de gestão e submissão de propostas, acompanhamento da implementação e 
informação sobre os erros de sistema e possíveis melhorias. 

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. O sistema ainda está em desenvolvimento principalmente no que 
tange as propostas de novos cursos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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 Pós-graduação na UFPR norteando assim o PDI por meio de identificação de resultados das ações 
estabelecidas e identificação de novas demandas. 
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Nome do Programa Pró-Equipamentos 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes e programas de Pós-graduação stricto sensu da UFPR 

Objetivo Geral Melhoria da infraestrutura dos programas de Pós-graduação, priorizando os equipamentos de laboratórios de uso compartilhado 

Principais Atividades Desenvolvidas Com a divulgação da Chamada Pública 19/2018 da FA − Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Estado do Paraná em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tinha por objetivo 
destinar recursos para à melhoria da infraestrutura dos programas de Pós-graduação, priorizando os equipamentos de laboratórios de uso 
compartilhado, a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia publicou o Edital 07/2018 – PRPPG/UFPR 
com vistas a selecionar as demandas prioritárias e elaboração da proposta institucional. As principais atividades desenvolvidas foram: 

 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; 

 Elaboração e submissão da Proposta Institucional. 

Resultados e Avaliação Para o edital interno foram encaminhadas 24 propostas, dentre as quais a comissão formada por indicação desta coordenadoria de 
pesquisa selecionou 5 para compor a proposta institucional no valor total de R$ 150.000,00, sendo elas:  

 Aquisição de sonicador com "probe" para Central Analítica; 
 Aquisição de Fotodocumentador de Géis Fluorescentes de DNA e RNA; 
 Aquisição de sistema iluminador de luz refletida e manutenção de microscópios LEICA do LAPEM−Laboratório de Pesquisas 

em Microscopia; 
 Aquisição de Equipamentos para descoberta, elucidação e melhoramento genético de materiais biológicos − Aplicações em 

biologia molecular; 
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 Digitalização para a inovação da pesquisa em Humanidades 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa reforça a Visão da UFPR em ser uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação, 
incentivando as atividades com a elaboração e divulgação de editais de fomento à pesquisa interna e com parceiros externos a UFPR 
comprometidos com o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Este edital é imprescindível para a continuidade das pesquisas 
desenvolvidas nos programas de Pós-graduação, pois promove a melhoria da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa e permite o 
avanço e inovação da pesquisa na universidade. 

 

Nome do Programa Elaboração de Proposta Institucional no Âmbito da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018 - Manutenção 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes e programas de Pós-graduação stricto sensu da UFPR 

Objetivo Geral Melhoria da infraestrutura de pesquisa, através da manutenção preventiva de equipamentos e manutenção de infraestrutura de biotérios e 
de coleções biológicas de microrganismos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Com a divulgação da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018 - Manutenção, a Coordenadoria de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia publicou o Convite 001/2018 – PRPPG/UFPR com o objetivo de identificar as demandas e 
formar grupo de trabalho para a elaboração da proposta de Projeto Institucional a ser submetido, em conformidade com as regras e 
formulário eletrônico próprio da Chamada FINEP. 

As principais atividades desenvolvidas foram: 

 Elaboração e divulgação do Convite; 
 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; 
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 Elaboração e submissão da Proposta Institucional. 

A Chamada possuía 3 linhas temáticas: 

 Linha 1: manutenção preventiva de equipamentos de médio e grande porte, preferencialmente multiusuários, adquiridos com 
recursos do FNDCT em ações patrocinadas pela Finep; 

 Linha 2: manutenção da infraestrutura de biotérios existentes e implantação de 2 (dois) grupos atuando em áreas de fronteira, 
sendo 1 (um) grupo para a Humanização de Modelos Experimentais e 1 (um) grupo para Tecnologias de manipulação e edição 
de genoma de animais de laboratório com a tecnologia CRISP-Cas9; e 

 Linha 3: manutenção da infraestrutura de coleções biológicas de microrganismos diversos, vírus, células de mamíferos e a 
organização de 1 (uma) coleção de plasmídeos. 

O Projeto Institucional denominado MIPMUFPR – Manutenção de Infraestrutura de Pesquisa Multiusuário UFPR: equipamentos, 
coleções e biotérios foi elaborado pela Coordenadoria de Pesquisa em conjunto com as áreas envolvidas e com a Fundação da 
Universidade Federal do Paraná e contemplou as três linhas temáticas perfazendo um total de R$ 2.796.655,51 sendo:  

 R$ 1.363.493,39 – Linha 1 - Programa de Manutenção Preventiva de Equipamentos Multiusuários da UFPR; 
 R$ 939.031,24 - Linha 2 – Manipulação e Edição do Genoma de Animais de Laboratório por Crispr 

 R$ 494.130,88 - Linha 3 - Coleções de Plasmídeos e de Células de Mamíferos, ampliação e consolidação da Rede Paranaense 
de Coleções Microbiológicas /Taxonline-UFPR. 

Resultados e Avaliação A proposta enviada foi contemplada no valor total de R$ 1.654.682,95 nas linhas a seguir: 

 Linha 1 - Programa de Manutenção Preventiva de Equipamentos Multiusuários da UFPR – R$ 1.224.443,38; e 
 Linha 3 - Coleções de Plasmídeos e de Células de Mamíferos, ampliação e consolidação da Rede Paranaense de Coleções 

Microbiológicas /TAXonkine - UFPR – R$ 430.239,57. 

A proposta contemplada possibilitou a manutenção preventiva de equipamentos multiusuário com impacto direto na formação de 
recursos humanos nos programas de Pós-graduação e nos avanços científicos na zona de fronteira do conhecimento e a expansão das 
atividades do Centro de Coleções Microbiológicas da Rede Paranaense para abrigar as coleções de células de mamíferos e de 
plasmídeos na Rede Paranaense de Coleções Biológicas/TAXon-line - UFPR para ampliação dos serviços de informatização, registro, 
capacidade de conservação e adaptações estruturais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

Este programa reforça a Visão da UFPR em ser uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação, 
incentivando as atividades com a elaboração e divulgação de editais de fomento à pesquisa interna e com parceiros externos a UFPR 
comprometidos com o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Este edital é imprescindível para a continuidade das pesquisas 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

desenvolvidas nos programas de Pós-graduação, pois promove a melhoria da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa e permite o 
avanço e inovação da pesquisa na universidade. 

 

Nome do Programa Elaboração de Proposta Institucional no Âmbito da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 - Temática 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes e programas de Pós-graduação stricto sensu da UFPR 

Objetivo Geral Reforçar e consolidar a manutenção e modernização da infraestrutura de laboratórios de pesquisa básica e aplicada nas áreas de 
Biotecnologia, Ciências Biomédicas e Saúde, Engenharias, Ciências Sociais e Nanotecnologia. 

Principais Atividades Desenvolvidas Com a divulgação da Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT−INFRA 04/2018 - Temática, a Coordenadoria de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia públicou o Convite 002/2018 – PRPPG/UFPR com o objetivo de identificar as demandas e 
formar grupo de trabalho para a elaboração da proposta de Projeto Institucional a ser submetido, em conformidade com as regras e 
formulário eletrônico próprio da Chamada FINEP. 

As principais atividades desenvolvidas foram: 

 Elaboração e divulgação do Convite; 
 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; 
 Elaboração e submissão da Proposta Institucional. 

A Chamada possuía 5 linhas temáticas: Biotecnologia, Ciências Biomédicas e Saúde, Engenharias, Ciências Sociais e Nanotecnologia. 

O Projeto Institucional denominado INFRAUFPR – Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa - UFPR foi elaborado pela Coordenadoria 
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de Pesquisa em conjunto com as áreas envolvidas e com a Fundação da Universidade Federal do Paraná e contemplou as cinco linhas 
temáticas perfazendo um total de R$ 13.491.539,14 sendo:  

 R$ 1.493.622,02 – Linha 1 – Biotecnologia - Plataforma Integrada para obtenção em larga escala de sequências de DNA e 
Moléculas Bioativas; 

 R$ 1.499.476,87 - Linha 2 – Ciências Biomédicas e Saúde – Estudos Pré-Clínicos, novos diagnósticos e tratamento de doenças 
neurodegenerativas; 

 R$ 1.499.610,41 - Linha 3 – Engenharias – Instituto de Inovação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis; 
 R$ 998.861,35 - Linha 4 – Ciências Sociais – LINCI – Laboratório de Cidades Inteligentes; 

 R$ 7.999.968,49 - Linha 5 – Nanotecnologia – NANOFAB – Nanofábrica da UFPR. 

Resultados e Avaliação A proposta enviada foi contemplada no valor total de R$ 3.300.511,94 nas linhas a seguir: 

 Linha 1 – Biotecnologia - Plataforma Integrada para obtenção em larga escala de sequências de DNA e Moléculas Bioativas – 
R$ 1.493.622,02; 

 Linha 2 – Ciências Biomédicas e Saúde – Estudos Pré-Clínicos, novos diagnósticos e tratamento de doenças 
neurodegenerativas – R$ 1.169.476,87; e  

 Linha 4 – Ciências Sociais – LINCI – Laboratório de Cidades Inteligentes – R$ 637.413,05. 

O apoio da FINEP à UFPR destaca a capacidade de gerar conhecimento fruto da competência dos pesquisadores da instituição até a 
disponibilização de um produto para a sociedade. Neste contexto, a parceria possibilitará a aquisição de equipamentos de médio e 
grande porte de caráter multiusuário que vem reforçar a infraestrutura adquirida em chamadas CT-INFRA/FINEP anteriores e que vem 
aumentar a capacidade instalada de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e inovação da UFPR e seu potencial de dar um 
retorno para a sociedade. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa reforça a Visão da UFPR em ser uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação, 
incentivando as atividades com a elaboração e divulgação de editais de fomento à pesquisa interna e com parceiros externos a UFPR 
comprometidos com o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Este edital é imprescindível para a continuidade das pesquisas 
desenvolvidas nos programas de Pós-graduação, pois promove a melhoria da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa e permite o 
avanço e inovação da pesquisa na universidade. 
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Nome do Programa Edital: Apoio a Atividades de Pesquisa 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes, técnicos e bolsistas membros de grupos de pesquisa. 

Objetivo Geral Apoiar projetos de pesquisa no âmbito dos eixos estruturantes da pesquisa de acordo com o PDI 2017 – 2021, com destinação de 
recursos para aquisição de material de consumo; aquisição de peças de reposição de equipamento, passagens e diárias para reuniões de 
trabalho. 

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 apresentadas o total de 65 propostas, das quais após análise e classificação restaram contempladas 41 solicitações, no valor total 
de R$ 274.133,72. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa contribuiu diretamente para a continuidade e melhoria da pesquisa desenvolvida pelos grupos, proporcionando aos 
pesquisadores as condições para atingimento das metas do PDI 2017-2021, provendo principalmente melhores condições de 
instrumentação dos projetos de pesquisa. 

 

Nome do Programa Patrimônio Genético 
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Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes da UFPR que trabalham com Conhecimento Tradicional Associado e acesso ao Patrimônio Genético 

Objetivo Geral Adequação da UFPR a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, a chamada “Lei de Biodiversidade” com o cadastramento das atividades de 
acessos ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado. 

Principais Atividades Desenvolvidas A Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, a chamada “Lei de Biodiversidade”, requer que tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento 
tecnológico, realizados com patrimônio genético brasileiro e/ou conhecimento tradicional associado, sejam cadastrados no SisGen–
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. 

De acordo com as novas definições da Lei, todas as pesquisas (experimentais ou teóricas) realizadas com o patrimônio genético 
componente da biodiversidade brasileira estão sob o escopo da Lei, inclusive pesquisas básicas não contempladas na legislação anterior, 
como por exemplo: taxonomia, epidemiologia, filogenia, ecologia, biogeografia, entre outras. Com o objetivo principal de fornecer 
suporte à administração da UFPR para adequar-se à nova legislação em biodiversidade, em 2018 foi criado o CARPG – Comitê de 
Assuntos Relacionados ao Patrimônio Genético, com o apoio da PRPPG. 

As principais atividades desenvolvidas por este Comitê foram: 

 Reuniões periódicas para conhecimento da Lei e debates para compreender a melhor forma de disseminar as informações para 
os Pesquisadores;  

 Divulgação das informações sobre a legislação e orientação do cadastro individual aos pesquisadores bem como o 
cadastramento das atividades de acessos ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado; 

 Organização e Realização do evento intitulado “Workshop sobre a Lei 13.123 de 2015” em 23/08/2018 com o Tema: SisGen − 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado−: Esclarecimento e avaliação 
junto à comunidade científica quanto ao termo “Conhecimento Tradicional Associado”; 

 Elaboração e Divulgação do “Manual da UFPR para Cadastros de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no 
SisGen” com passo a passo e fluxogramas. 

Resultados e Avaliação Com as atividades desenvolvidas pelo Comitê, a instituição tem avançado no atendimento às disposições da Lei de Biodiversidade.  

Em cumprimento aos prazos estabelecidos pela nova legislação, até o final de 2018, 411 pesquisadores vinculados à UFPR se 
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cadastraram no SisGen. Foram cadastradas 726 atividades de acesso ao Patrimônio Genético e 3 remessas ao exterior. 

A instituição vislumbrou a necessidade de criação de uma unidade específica, vinculada a Coordenadoria de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da PRPPG, para acompanhamento das atividades relacionadas ao acesso ao Patrimônio 
Genético e ao Conhecimento tradicional associado que deverá ser concretizada em 2019. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa é imprescindível para a continuidade das pesquisas desenvolvidas na UFPR que envolvam o acessos ao patrimônio 
genético e conhecimento tradicional associado, de modo que a construção e a disseminação do conhecimento reverta em benefícios para 
a UFPR e para a sociedade. 

 

Nome do Programa Indicadores de Pesquisa 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes 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 no Lattes de cada docente; 

 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 30 de 
novembro de 2018, resultando em uma amostra de 1.699 questionários válidos; 

 Análise e sistematização dos dados. 
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Resultados e Avaliação Os indicadores de pesquisa permitiram uma visão da produção científica na UFPR e identificaram a necessidade de desenvolver ações 
de conscientização para o correto preenchimento do Lattes para a correta vinculação dos produtos aos projetos de pesquisa. 

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 
contribui para direcionar as políticas institucionais e subsidiar o planejamento das ações de melhoria, bem como investimentos 
necessários. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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 Edital: Apoio à Manutenção de Equipamentos Multiusuário 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de 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. 
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Resultados e Avaliação Foram executados ao longo de 2018 dois programas dessa natureza: para o primeiro, com recursos próprios executados pela FUNPAR 
através do convênio nº 066/2017, foram atendidas 31 propostas, dentre as solicitações aprovadas no Programa de Apoio à Manutenção 
de Equipamentos Multiusuário 2017: 3ª Chamada, no valor total de R$ 820.787,43. 

Para o segundo, com recursos próprios correspondentes ao montante de R$ 240.000,00, executados pelos Setores dos responsáveis pelas 
propostas, foram apresentadas 20 solicitações de manutenção, das quais 06 propostas foram contempladas, no valor total de R$ 
239.982,24. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa de manutenção de equipamentos multiusuários é de fundamental importância para a manutenção e continuidade das 
pesquisas desenvolvidas nos programas de Pós-graduação stricto sensu, subsidiando condições favoráveis para a realização de pesquisas 
inovadoras. 

 

Nome do Programa Normativas Internas 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Docentes da UFPR 

Objetivo Geral Elaboração e divulgação de normativas internas visando estabelecer requisitos a serem atendidos no âmbito de projetos e pesquisa com 
financiamento externo e dispor sobre boas práticas, rigor e integridade na pesquisa científica. 

Principais Atividades Desenvolvidas Em 2018 a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia elaborou e divulgou 2 normativas internas:  

I. Instrução Normativa Nº 01 – CPDCT/PRPPG/UFPR que dispõe sobre os requisitos mínimos a serem atendidos no âmbito de 
projetos cadastrados na UFPR com financiamento externo, exceto agências de fomento às pesquisas nacionais, para fins de 
enquadramento como projeto de pesquisa; e  

II. Instrução Normativa Nº 02 – CPDCT/PRPPG/UFPR que dispõe de recomendações de boas práticas, rigor e integridade na 
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pesquisa científica. 

As principais atividades desenvolvidas foram: 

 Levantamento das necessidades de normativas, através de demandas apresentadas em reuniões, em especial nas reuniões 
mensais do Comitê Assessor de Pesquisa; 

 Levantamento da legislação aplicável a cada caso; 
 Discussões internas para a elaboração das Normativas Internas; 
 Elaboração da Normativa interna; 
 Divulgação das Normativas. 

Resultados e Avaliação As normativas internas na área de pesquisa possibilitam um melhor entendimento dos conceitos e das necessidades de cada trâmite 
processual, facilita a divulgação entre os pesquisadores, padroniza os procedimentos e atende aos anseios da classe docente. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa reforça a visão da UFPR em ser uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação na medida 
que divulga e orienta os docentes e discentes sobre as normas relacionadas a pesquisa e impacta diretamente na qualidade e produção da 
pesquisa. 

 

Nome do Programa Informativos de Editais Nacionais e Internacionais com Chamadas Abertas 

Responsável pela Execução Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira 

Público Alvo Programas de Pós-graduação, docentes da UFPR e comunidade acadêmica externa. 

Objetivo Geral Auxiliar os pesquisadores da UFPR na divulgação de suas pesquisas, bem como em atividades de cooperação nacional e internacional. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Levantamento/prospecção dos editais abertos junto a diversas agências de fomento. 

Resultados e Avaliação Ao longo de 2018 foram encaminhados 30 informativos desta natureza via e-mail. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Contribuiu diretamente para as metas do PDI que tratam da divulgação de editais de pesquisa; do incentivo à participação dos docentes 
e pesquisadores em editais internacionais; do aumento das redes de pesquisa com a comunidade acadêmica externa, bem como da 
prospecção de publicações conjuntas em âmbito internacional. 
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1.4 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

Nome do Programa Ações Educativas do MAE1 

Responsáveis pela Execução Fábio Luis Gasparelo Marcolino; 
Tamara Fernanda Carneiro Evangelista. 

Público Alvo Estudantes e profissionais da área de educação do Ensino Básico das Redes Públicas e Privadas (ensinos fundamental, médio e EJA − 
Ensino de Jovens e Adultos); Comunidade interna e comunidade externa. 

Objetivo Geral Promover a interação do MAE com a comunidade externa, principalmente escolar, a partir da aplicação e da divulgação dos materiais 
lúdico-pedagógicos desenvolvidos pelas Ações Educativas do museu. 

Principais Atividades Desenvolvidas Realização do Curso de Confecção de Materiais Lúdico Pedagógicos do MAE: Caixas Didáticas em Curitiba e Paranaguá, com 
professores da rede pública de ensino; 

Atividades Pedagógicas quinzenais com os alunos do turno integral da Escola Municipal Sully Vilarinho da Rosa, em Paranaguá;  

Parceria com Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e de Paranaguá para ações em conjunto em 2019; 

Desenvolvimento do material “Caixas didáticas do MAE: Um guia para sua elaboração”, que será disponibilizado para download no site 
do MAE; 

                                                 

1 MAE: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. 
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Realização de oficina do RPG Jaguareté: O Encontro no Colégio Estadual Rodolpho Zaninelli, bairro CIC2 em Curitiba.  

Resultados e Avaliação O programa de Ações Educativas do MAE realizou ações de difusão e inclusão da cultura e educação museal dentro e fora dos espaços 
do museu, resultando em parcerias com escolas e secretarias municipais de educação e também em novos produtos lúdico pedagógicos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa estabeleceu convênios com agentes externos como a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e de Paranaguá, 
expandindo o alcance de nossas ações de educação museal para o público especializado, fortalecendo a pesquisa, o ensino e a extensão. 
Além disso, a realização de um guia para elaboração de caixas didáticas e sua disponibilização online, também contribui para a 
ampliação de nossas publicações e, consequentemente, o fortalecimento da relação com a comunidade interna e externa.  

       

 

                                                 

2 CIC: Cidade Industrial de Curitiba 
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Nome do Programa Exposições 

Responsáveis pela Execução Ana Luisa de Mello Nascimento; 
Bruna Marina Portela; 
Douglas Cléverson Fróis; 
Fábio Luis Gasparello Marcolino; 
Tamara Fernanda Carneiro Evangelista. 

Público Alvo Comunidade local da cidade de Paranaguá e cidades adjacentes, além de turistas nacionais e estrangeiros que visitam a região. 

Objetivo Geral Tornar público as diferentes coleções do museu por meio da exibição de peças do próprio MAE−UFPR, ligadas às unidades do museu. 
Da mesma maneira, as exposições se propõem a diversificar os temas trabalhados, trazendo mostras temporárias de diferentes 
instituições com temáticas diversas. 

Principais Atividades Desenvolvidas 1. Nos Passos Evolução Humana (Paranaguá): A mostra tratou das origens e do desenvolvimento de diversas espécies de 
australopitecíneos e de hominídeos que resultaram, a partir de milhares de anos de evolução, no aparecimento do homo sapiens 
sapiens. Seus painéis apresentam a origem dos fósseis e como seriam as faces destes antepassados, a partir de um trabalho de 
aproximação facial realizado com as réplicas da exposição. As aproximações faciais foram desenvolvidas pelo designer Cícero 
Moraes, e a montagem da mostra foi realizada pela Profª. Drª. Liliane Cristina Coelho em conjunto com Prof. Moacir. 

2. Exposição "Rogai por Nós" (Paranaguá e Curitiba): A exposição trouxe 21 estandartes, fotos e imagens religiosas das quais 
cada peça traz a história e memória de 19 capelas e igrejas católicas do município histórico de Antonina, litoral do Paraná. A 
exposição buscou mostrar que as comunidades de cada capela antoninense são parte importante da configuração da cidade 
como espaço de memória e é fruto de uma parceria entre o MAE e o Grupo Folclórico Boi Barroso através do trabalho da 
Profª. Deise Picanço, pelo projeto Mutirão Mais Cultura na UFPR. 

3. Exposição “Nhande Mbyá Rekó - Nosso jeito de ser Mbyá-Guarani” (Paranaguá): A exposição é resultado da colaboração entre 
do MAE com cinco comunidades da região litorânea do Paraná. O objetivo é trazer ao público aspectos da forma de vida, da 
arte, da cosmologia e da religiosidade Guarani, além de mostrar seu cotidiano. O ponto de partida é o contraste entre o 
artesanato fabricado para a venda aos juruá (não-indígenas) e os objetos tradicionais, voltados para as dinâmicas próprias das 
comunidades Guarani Mbya, como a religiosidade. 

4. Exposição "Deuses que Dançam" (Paranaguá, Matinhos e Curitiba): Realizado em parceria com o curso de licenciatura em 
Artes da UFPR, a exposição 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. A proposta da 
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exposição é trazer, independente de crença religiosa, um pouco da estética da cultura proveniente do Candomblé, como suas 
danças e sua música. As indumentárias e acessórios da mostra foram desenhados por Milah Gouveia, com colaboração de 
Breno Oberdan, Mariana Rossafa e Suellen Inouhe e os manequins foram desenvolvidos por Rhodrigo Clhöe e executados por 
Otoniel Cruz Pessoa.  

5. Caixas de Memórias e Histórias (Paranaguá): A exposição foi a atividade final do projeto de extensão “Narrativas 
Compartilhadas no MAE” que trabalhou ao longo do ano com os alunos dos terceiros da Escola Municipal em Tempo Integral 
Sully da Rosa Vilarinho. A mostra relâmpago (com duração de dia) teve como objetivo expor para pais e professores os 
trabalhos realizados pelos alunos nas atividades educativas realizados feitas nos espaços do museu e da escola. 

6. Exposição Mar de Nuvens (Paranaguá): Trata-se de uma coleção de fotografias de paisagens da Serra do Mar Paranaense, onde 
se localizam os maiores picos do sul do Brasil, retratadas em 30 fotografias. Trata-se de uma seleção de imagens do livro “Mar 
de Nuvens” do fotógrafo Lucas Pontes, lançado em dezembro de 2017. A exposição já esteve em cartaz no Memorial de 
Curitiba e na Biblioteca Pública do Paraná. O trabalho é inspirado na experiência pessoal do fotógrafo e montanhista Lucas 
Pontes com a serra do mar ao longo de sua vida. O autor deste trabalho é geógrafo, mestre em paisagem e análise ambiental 
pela Universidade Federal do Paraná. O projeto foi realizado via Programa de Apoio e Incentivo à Cultura/Mecenato 
Subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba 

Resultados e Avaliação Para o programa o ano de 2018 foi muito produtivo. Além das exposições que tiveram um amplo alcance de público, somando um total 
de 26.718 pessoas alcançadas, as temáticas diversificadas promoveram uma maior ampliação do leque de objetos e conhecimentos 
expostos no museu. Além disso, a realização de atividades com as escolas, em especial a Sully da Rosa Vilarinho, possibilitou uma 
interação mais próxima com o público escolar e suas demandas.  

A principal fonte de feedback do público com o museu (em especial das exposições) tem sido o “Caderno de Críticas e Sugestões do 
MAE”, o qual fica disposto na entrada do museu. Porém, as redes sociais tem se mostrado uma importante ferramenta de comunicação 
do público com a instituição. Considerando a importância da avaliação nos processos de elaboração e montagem de exposições, ao 
longo de 2018 foram pensadas duas pesquisas de público.  

A primeira, voltada para professores de todos os níveis, tem como objetivo aferir o impacto das ações do MAE junto a este público, 
especialmente buscando saber se conhecem o museu, suas exposições e seus materiais lúdico-pedagógicos. Esta pesquisa tem sido 
difundida com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá e do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá e já vem 
apresentando dados relevantes para futuras atividades do MAE−UFPR. 

A segunda pesquisa, ainda em fase de adequação, é voltada para o público em geral e tem como objetivo aferir o grau de satisfação do 
público visitante do museu sobre as instalações e serviços do museu, incluindo suas exposições. 

Estas avaliações são importantes para que o museu possa conhecer não somente o impacto de suas ações junto à comunidade, mas 
também pensar exposições e outras ações diretamente voltadas para a comunidade. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Ao longo de 2018 o programa contribuiu para a ampliação das parcerias, especialmente com o público escolar e com a integração dos 
alunos da UFPR nas atividades realizadas ao longo do ano. Além disso, a realização das pesquisas junto aos professores são importantes 
pois apontam a necessidade desse público em capacitação e cursos voltados para a área de patrimônio. 

 

 

Nome do Programa Ampliação da Reserva Técnica do MAE 

Responsáveis pela Execução Bruna Marina Portela; 
Laura Pérez Gil. 

Público Alvo Comunidade interna (estudantes, professores e professoras, técnicos e técnicas) e comunidade externa (pesquisadores e sociedade em 
geral). 
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Objetivo Geral Ampliar os espaços da Reserva Técnica do MAE, localizada no Campus Juvevê, para melhor acondicionamento e conservação do 
acervo do museu, formado por aproximadamente 80 mil peças, divididas nas áreas de Arqueologia, Etnologia Indígena e Cultura 
Popular. 

Principais Atividades Desenvolvidas Negociação com o Setor de Artes, Comunicação e Design e o Setor de Ciências Humanas para cessão de espaços; apresentação das 
demandas necessárias para a melhoria do espaço da Reserva Técnica à equipe da SUINFRA, que desenvolveu o projeto; apresentação 
do projeto junto ao IPHAN − Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para financiamento da obra via TAC − Termo de 
Ajustamento de Conduta, acompanhamento das obras. 

Resultados e Avaliação A ampliação, reforma e a equipagem da Reserva Técnica do MAE foi viabilizada e está em fase final. Esta ação permitirá que o acervo 
do museu possa ser acondicionado adequadamente e também que seja ampliado com o recebimento de novas peças. Além disso, os 
novos espaços irão possibilitar um maior número de frequentadores da Reserva Técnica, seja como bolsistas, professores colaboradores 
ou pesquisadores.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa se alinha ao objetivo estratégico nº 34 constante no PDI 2017-2021, qual seja, o de fortalecer a pesquisa e o ensino no 
âmbito do Museu de Arqueologia e Etnologia. A melhoria no espaço e equipamentos da Reserva Técnica irá refletir no aumento da 
qualidade das pesquisas aí desenvolvidas, bem como no atendimento a alunos, seja enquanto bolsistas, ou enquanto pesquisadores do 
acervo. Além disso, a ampliação do espaço traz a possibilidade de oferecer cursos temáticos de capacitação na área de museus e 
patrimônio. 

 

Nome do Programa Ibermuseus − Histórias de Faxinais: exposição itinerante e livro de contos 

Responsáveis pela Execução Ana Luisa de Mello Nascimento; 
Douglas Cleverson Fróis; 
Fábio Marcolino 
Liliana de Mendonça Porto. 

Público Alvo 600 pessoas direto 
Indefinido indireto 
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Objetivo Geral Desenvolver uma exposição itinerante e um livro de contos relacionados aos povos de faxinais através de atividades desenvolvidas junto 
aos estudantes do Colégio Estadual do Campo (CEC) Prof. Izaltino Rodrigues Bastos em Pinhão−PR. 

Principais Atividades Desenvolvidas Durante os dez meses do projeto, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

1. Três viagens de uma semana a Pinhão/PR (maio, outubro e novembro de 2018) para produção de material (escrito, fotográfico, 
em áudio e vídeo) e realização da exposição museológica; 

2. Processo seletivo de três bolsistas para atuar no projeto (um através de bolsa de extensão e dois através de recursos do 
Ibermuseus); 

3. Digitalização e digitação de 84 redações de estudantes do Colégio Estadual do Campo (CEC) Prof. Izaltino Rodrigues Bastos e 
de 80 redações de estudantes do Colégio Estadual São José, ambos em Pinhão/PR; 

4. Inventário de objetos, planejamento e realização da exposição física Histórias de Faxinais no CEC Prof. Izaltino Rodrigues 
Bastos (em 28 de novembro de 2018); 

5. Edição de vídeos de moradores idosos de Pinhão/PR com relatos de histórias sobre o passado e acontecimentos relevantes em 
sua vida e a relação desses acontecimentos com práticas e objetos no presente; 

6. Elaboração do folder e do banner do projeto MAE documenta para a SIEPE; 
7. Apresentação do projeto no formato feira durante a SIEPE 2018; 
8. Desenvolvimento de identidade visual da exposição física a ser utilizado na elaboração da exposição itinerante Histórias de 

Faxinais; 
9. Desenvolvimento da logomarca do projeto Histórias de Faxinais; 
10. Início da elaboração da identidade visual do livro de contos Histórias de Faxinais; 
11. Produção de material de divulgação do projeto Histórias de Faxinais e da exposição do dia 28 de novembro; 
12. Interação com os funcionários do CEC. Prof. Izaltino Rodrigues Bastos e construção de dinâmicas conjuntas de atuação; 
13. Desenvolvimento, a partir de demanda da equipe do CEC Prof. Izaltino Rodrigues Bastos, dos convites de formatura das 

turmas de 9º ano e 3ª série; 
14. Contato com o jornal local de Pinhão (Fatos do Iguaçu) e divulgação das atividades do projeto através deste meio. 

Em todas as etapas, a participação dos estudantes bolsistas foi ativa, fazendo com que pudessem desenvolver atividades vinculadas a 
suas áreas específicas de atuação (design, arquitetura e ciências sociais), mas também dialogando com as diversas áreas de formação de 
todos os membros da equipe de pesquisa e percebendo múltiplas perspectivas de um mesmo contexto. Além disso, em cada viagem um 
dos bolsistas pôde permanecer uma semana em campo, relacionando as atividades realizadas no MAE diretamente com o contexto 
abordado. 

Acrescente-se que a dialogia não se deu apenas entre os membros da equipe, mas também com os funcionários e professores do CEC 
Prof. Izaltino Rodrigues Bastos, com os estudantes e com membros da comunidade. Bem como com os agentes públicos da Prefeitura 
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Municipal. Um relato da professora de história local, Adriana, para o jornal Fatos do Iguaçu ilustra esta interação: 

A professora de História do CEC Prof. Izaltino Rodrigues Bastos, Adriana Aparecida Padilha, que foi o elo entre a equipe da UFPR e os 
alunos, contou que no início os alunos estavam receosos de participar do projeto. Os alunos no começo ficaram apreensivos, eles 
perguntavam por que essas pessoas queriam contar a história deles, mas com a empatia que o grupo do museu foi criando com os 
alunos, eles foram se entregando ao projeto. E agora que eles estão vendo os resultados, estão radiantes. Eles foram percebendo que a 
história deles é a história de todos da comunidade e isso foi muito importante para eles. Adriana foi enfática ao afirmar que o projeto 
proporcionou um enriquecimento curricular, que foi muito além. O enriquecimento foi curricular e cultural, os alunos passaram a 
conhecer e a se identificar com a cultura local. Além do conhecimento histórico houve a descoberta da identidade cultural e esse foi na 
verdade o grande enriquecimento para esses alunos. (Jornal Fatos do Iguaçu – 30 de novembro de 2018) 

O projeto servirá, ainda, de base para a realização da monografia final da estudante Amanda Souza, que deve ser concluída no segundo 
semestre de 2019. 

Resultados e Avaliação O projeto representa a conjugação ideal de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a formação dos estudantes bolsistas, o 
trabalho coletivo interdisciplinar, a interação dialógica com a comunidade envolvida e a articulação com o poder público e os órgãos de 
imprensa locais. Apesar de alguns percalços e alteração de cronograma ao longo do tempo, os prazos finais (março de 2019) estão 
mantidos. A recepção do projeto pela comunidade é excelente, as parcerias estabelecidas apontam para possibilidade de interações 
futuras. Os produtos finais − livro de contos e exposição itinerante (que também estarão disponíveis em versão digital) − serão 
acessíveis e poderão ser utilizados inclusive como material didático pelo sistema de educação do município.  

É importante ressaltar que, além do financiamento do Ibermuseus, a contrapartida da UFPR, através de apoio e investimento da PROEC, 
foram fundamentais para os bons resultados obtidos até o momento. Assim como serão fundamentais para a finalização do projeto, 
prevista para março de 2019.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto, ao conjugar ensino, pesquisa e extensão, cumpre com o objetivo de fortalecer a pesquisa e o ensino no MAE. Garante a 
participação coletiva de estudantes, funcionários e professora em todas as etapas de seu desenvolvimento e, como foi ressaltado 
anteriormente, servirá de base tanto para produção de artigos quanto do TCC de uma das bolsistas. Além disso, articula a relação do 
MAE com outras instituições públicas de ensino superior, ao trazer para a equipe uma professora da rede pública de Pinhão/PR que está 
fazendo o mestrado na UNICENTRO com material próprio inspirado pela metodologia do projeto. 
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Nome do Programa Ações Sociais e Culturais do MAE 

Responsáveis pela Execução Ana Luisa de Mello Nascimento; 
Bruna Marina Portela; 
Fábio Marcolino; 
Tamara Evangelista. 

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

Objetivo Geral Promover e participar de eventos com o intuito de divulgar as ações promovidas pelo MAE UFPR. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Circuito Cultura e Arte: Aconteceu em maio, na sede do MAE em Paranaguá, e funcionou como uma prévia do Festival de Inverno que 
acontece todos os anos em julho, na cidade de Antonina. O Circuito teve três dias de duração e contou com apresentações de grupos 
artísticos da UFPR, abertura de duas exposições, apresentação do Auto do Boi de Mamão e oferta de atividades lúdicas para crianças e 
adolescentes.  

CINEMAE: A atividade foi retomada, com a parceria junto com o NESEF (Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Filosofia da UFPR), 
através da atividade Cineclubista Cine Sabará. A primeira sessão será em dezembro de 2018, com uma programação já montada para o 
1° semestre de 2019.  

Jogarta: O Jogarta é uma parceria consolidada do programa das Ações Educativas desde 2016. O MAE oferece uma mesa de RPG 
"Jaguareté: O encontro" e "Caixa Didática África", levando os jogos de tabuleiro e uma aventura nova o RPG em todos os eventos 
organizados pelo grupo. 

Caravana PIC: O plano institucional de cultura, aconteceu ao longo do ano de 2018, levando os atores culturais vinculados à PROEC − 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura−, aos campi da UFPR. O MAE participou de todos os eventos, levando os nossos materiais lúdico-
pedagógicos. A caravana PIC foi um ótimo veículo de difusão e integração das ações culturais desenvolvidas pela UFPR.  

Feira de Profissões da UFPR: O MAE participou da Feira de Profissões 2018 levando todos os materiais produzidos pelo museu, como 
publicações, caixas didáticas e jogos eletrônicos. Os futuros calouros puderam conhecer um pouco do trabalho que é feito no MAE e 
também as possibilidades de atuar enquanto bolsistas.  

Feira do Livro da Editora UFPR e SESC: O MAE participou deste evento fazendo o relançamento do RPG Jaguareté: O Encontro, 
publicado pela Editora UFPR, e também com a oferta de mesas de RPG, mestradas pela equipe do museu.  

Roda de Conversa: Pensando os Museus do Paraná: O MAE promoveu um debate aberto a todas as instituições museológicas e culturais 
do Paraná e também a pessoas interessadas no tema dos museus. O intuito foi discutir o recente incêndio ocorrido no Museu Nacional 
no início de setembro de 2018, bem como as ações tomadas pelo governo federal na tentativa de resolver as necessidades dos museus. 

Resultados e Avaliação Os eventos promovidos pelo MAE e também aqueles em que participamos neste ano de 2018 foram importantes para estabelecer uma 
relação mais estreita com a comunidade, tanto interna à UFPR, como externa, da sociedade em geral. As ações do museu puderam ser 
amplamente divulgadas e conhecidas do público, bem como as atividades de outros grupos da própria UFPR e externos, em parceria 
com o MAE. O bom público atingido pelas ações resultou em um maior envolvimento do público com o museu e, por consequência, o 
fortalecimento de nossas atividades. 

Descrição do Alinhamento do As ações desenvolvidas pelo programa contribuíram para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e também da extensão no âmbito do 
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Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Os eventos são grandes motores de divulgação do trabalho que é feito dentro da 
Universidade para a comunidade externa e, também para a própria comunidade interna, de alunos, professores e técnicos. 

             

 

Nome do Programa Caravana Cultural do Plano Institucional de Cultura da UFPR 

Responsáveis pela Execução Célia Fátima de Almeida; 
Claudia Madruga Cunha; 
Jewan Antunes; 
Karla Adriana Nascimento Cunico; 
Patrícia Guilhem de Salles; 
Romilda Aparecida da Silva; 
Vinícius Oliveira Costa. 
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Público Alvo Comunidade interna da UFPR (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa (sociedade em geral). 

Objetivo Geral O Objetivo é a elaboração de um grande diagnóstico dos conhecimentos, entendimentos e as práticas desenvolvidas pelos alunos, 
técnicos-administrativos, profissionais terceirizados e professores acerca do conceito de cultura promovido no interior da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas A CARAVANA PIC propôs a mobilização dos setores e campi da Universidade através do diálogo entre a comunidade externa e interna 
para promover a igualdade e cidadania cultural. Teve como direcionamento a sensibilização, a mobilização em torno das percepções e 
concepções que dão forma às atividades artístico-culturais dentro da UFPR. Durante um dia todo, em 12 datas no decorrer do segundo 
semestre, os campi receberam a equipe da Coordenadoria de Cultura − juntamente com artistas locais selecionados em editais 
específicos- para uma ação que se moldava de acordo com as peculiaridades de cada campus. 

A passagem da caravana PIC pelos espaços da UFPR visou coletar informações sobre atividades e espaços culturais com envolvimento 
dos setores para o reconhecimento da diversidade. Desta forma a CARAVANA PIC constituiu uma das ações que visam à construção de 
estratégias para composição de uma análise situacional da cultura visando um futuro prognóstico. Em 2019, outras ações serão 
propostas rumo a construção coletiva do Plano Institucional de Cultura da UFPR.  

Calendário Caravana PIC nos setores e campi da UFPR: 

Mês Dia Local 

Agosto 28 Campus Botânico 

Setembro 
11 Campus Santos Andrade 

25 Campus SEPT 

Outubro 

09 Campus Agrárias 

17 Campus Politécnico 

31 Campus Reitoria 

Novembro 07 Setor Litoral e CEM 
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10 e 12 Setor Palotina 

10 e 13 Campus Toledo 

14 Campus Jandaia do Sul 

27 DeArtes − Departamento de Artes 
 

Resultados e Avaliação A Caravana do PIC atingiu vários de seus objetivos, dentre quais podemos apontar: democratização da cultura com as apresentações dos 
grupos artísticos, ações do MusA, Editora UFPR, MAE e Coordenação de Extensão, além dos talentos locais; levantamento as 
demandas de arte cultura para todos os campi, apontando para utilização de espaços e ações especificas; pesquisa junto a comunidade 
acadêmica de subsídios para a elaboração do Plano Institucional de Cultura. Este conjunto de atividades evidencia a necessidade da 
proximidade da PROEC junto aos setores e campi. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa visa contribuir coletivamente para a construção do conhecimento cultural, dialogando com os saberes produzidos nas 
ações de pesquisa, ensino e extensão, bem como de estudantes, técnicos-administrativos e docentes que se auto-organizam em ações 
culturais artísticas. Está em conformidade como objetivo estratégico 32 da Extensão e Cultura do PDI. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

44 
 

                         

 

Nome do Programa Conhecendo o Museu de Arte da UFPR – MusA 

Responsáveis pela Execução Claudia Madruga Cunha; 
Deise K. R. Colucci; 
Guadalupe Aparecida Boesing; 
Lidiane do Nascimento Silva; 
Marco Aurélio Garcia; 
Ronaldo Santos Carlos. 
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Público Alvo Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa (sociedade em geral). 

Objetivo Geral Preservar, documentar e promover o estudo e a difusão do acervo e proporcionar o intercâmbio cultural e de pesquisa com instituições 
afins, tonando-se assim, um museu-escola e museu-laboratório como centro de pesquisa e referência em arte para estudantes e 
pesquisadores. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Ensino – No geral, as mostras organizadas no museu, assim como as atividades didáticas e pedagógicas que acompanham essas 
exposições de arte na UFPR, têm-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, mediadas pela ação em campo; 

 Pesquisa – Tem por base a prática documental e de levantamento em arquivos 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; 

 Extensão – Mesas-redondas, palestras, mediações, oficinas, etc. – vinculadas, 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 vem sendo realizada sob o acompanhamento da Coordenadora de 
Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e pelo Conselho Deliberativo, considerando-se o planejamento e a viabilidade 
das propostas de atividades.  

Resultados e Avaliação No ano de 2018 foram realizadas:  

 07 exposições, sendo 06 temporárias e 01 exposição de longa duração do acervo do museu, com a publicação de 04 catálogos, 
vinculados ao projeto de extensão universitária “Educação em Museus: Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR 
(NEMU)”; 

 12 exposições, com mediação da equipe, para grupos de alunos de graduação da UFPR, alunos de escolas da rede municipal e 
estadual de educação, alunos de outras universidades, funcionários terceirizados da UFPR, servidores participantes da Semana 
do Servidor da UFPR; 

 07 eventos diversos: roda de conversa com o artista; sessão de cinema, debate e oficina; encontros; mesas-redondas e visita 
expandida (do acervo da reserva técnica às exposições); 
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 Participação na Caravana do Plano Institucional de Cultura – PIC com miniexposição que percorreu 10 Setores da UFPR e fez 
01 visita expandida (do acervo da reserva técnica às exposições);  

 O projeto de extensão universitária “Educação em Museus: Núcleo de Ação Educativa do Museu de Arte da UFPR (NEMU)”, 
prosseguiu com suas atividades, mesmo não tendo sido contemplado com bolsa extensão, porém, 02 bolsistas cultura e 
voluntários se envolveram no projeto dando continuidade;  

 15 (quinze) obras de arte foram incorporadas ao acervo do museu por meio de doações;  
 Iniciou a elaboração do Plano Museológico do museu, em fase de diagnóstico e encaminhamentos para constituição de grupo 

de trabalho para atuação em 2019. 

Quanto ao público visitante no total, no ano de 2018, 5443 pessoas visitaram o MusA, um aumento considerável (mais de 100%) em 
relação a 2017 – o que reestabeleceu a média anual de público dos anos anteriores. O reestabelecimento do quadro funcional de 
servidores e a recontratação de funcionário terceirizado, normalizou o horário de funcionamento do museu (45 horas semanais). 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Tendo por política a valorização e divulgação das ações culturais da UFPR, o MusA objetiva a transformação social quando sensibiliza 
através das mostras e das apresentações de acervo artístico e exposições, novas concepções estéticas que oportunizam diálogo entre arte 
e vida, contribui para o processo permanente de educação e interação dialógica com a comunidade interna e externa. 
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Nome do Programa TOM – Laboratório de Práticas de Comunicação e Difusão para a Cultura 

Responsáveis pela Execução Patricia 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, sempre articulando as práticas em sala de aula com as vivências promovidas 
pelas reuniões de discussão sobre o tema de cada TOM Caderno de Ensaios, assim como, sobre as estratégias de divulgação das ações 
culturais na página em rede social UFPR Arte Cultura. 

 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; nesse sentido, em 
articulado a inclusão das temáticas abordadas a cada edição do Caderno de Ensaios com atividades de ensino. Essa ação teve o 
primeiro resultado efetivo nesse ano de 2018, ao ser proposta a disciplina optativa “design e direitos humanos” para estudantes 
dos cursos de design gráfico e produto. Essa articulação entre ensino e extensão gerou uma discussão a respeito dos projetos de 
acolhimento a migrantes e refugiados e a posterior produção de materiais gráficos sobre o tema. Foi ainda desenvolvido, ao 
modo de difusão, exposição e texto publicado no caderno de ensaios. 

 Pesquisa − tem por base a prática documental e de levantamento em arquivos. Como produtos, o laboratório desenvolve e 
mantém uma página em rede social - UFPR Arte Cultura, e pública, em plataforma digital, um caderno de ensaios – TOM 
Caderno de Ensaios UFPR. Para o ano de 2018 foram definidos os temas migrantes e refugiados no Brasil e música de concerto 
para serem desenvolvidos nas edições. Entende-se ainda, que a relação entre ensino, pesquisa e extensão é privilegiada nas 
práticas realizadas no laboratório ao conectar os diferentes saberes e promover a autonomia dos/das estudantes em relação às 
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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; entende-se, ainda, que o 
contato com o grupo de trabalho e os grupos de parceiros estabelecido a cada semestre produz o deslocamento dos conteúdos 
apreendidos na formação, ademais de confrontar, de forma crítica, a esses conteúdos. 

 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 convidadas para realizar a curadoria do número. No que se refere à gestão, é desenvolvida internamente à 
Coordenadoria de Cultura e em caráter de experimentação das ferramentas de acompanhamento e gerenciamento das atividades 
do projeto. 

Resultados e Avaliação No ano de 2018 o Tom – Laboratório de Práticas de Comunicação e Difusão para a Cultura desenvolveu uma série de atividades 
vinculadas aos dois produtos: 

Página em redes sociais UFPR Arte Cultura: 
<https://www.facebook.com/UFPRArteCultura/> 

 Divulgação das ações culturais promovidas pela Coordenadoria de Cultura; 
 Definição de estratégias e divulgação do pré-lançamento e lançamento do TOM, edição número 7, abordando notas sobre o 

tema do Caderno e seus curadores; 
 Divulgação institucional do Caderno com depoimentos de bolsistas integrantes do projeto; 
 Definição de estratégias e divulgação do lançamento do TOM, edição número 8. 

TOM Caderno de Ensaios UFPR: 
<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 2018; 

 Acompanhamento da construção dos números; 
 Articulação entre colaboradores (articulistas, artistas, colaboradores, entre outros) organização do lançamento dos números 
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(agosto e dezembro); 

 Planejamento das edições para 2019. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Tom – Laboratório de Práticas de Comunicação e Difusão para a Cultura 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. 
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Nome do Programa 28º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná 

Responsáveis pela Execução Claudia Madruga Cunha; 
Jewan Antunes; 
Karla Adriana Nascimento Cunico; 
Patrícia Guilhem de Salles; 
Romilda Aparecida da Silva; 
Vinícius Oliveira Costa. 

Público Alvo Comunidade interna (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa (sociedade em geral), especialmente a 
comunidade de Antonina, local onde o Festival é realizado. 

Objetivo Geral Constitui uma política cultural executada pela UFPR com o propósito de articular as práticas de pesquisa, ensino e extensão 
universitária com os processos coletivos de participação social nas políticas públicas e caracteriza-se como patrimônio cultural da região 
do litoral do Estado do Paraná. 

Principais Atividades Desenvolvidas O 28º Festival de Inverno da UFPR reuniu em Antonina, professores, técnicos-administrativos, colaboradores externos e estudantes 
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, Odontologia, Design Gráfico e alunos da PRATTICA−Agência Experimental de Relações Públicas da 
UFPR. Atividades de formação, oficinas e vivências possibilitaram o aperfeiçoamento e o contato com técnicas e processos das mais 
diversas áreas de expressão. 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. Durante 08 dias a cidade de Antonina teve sua população ampliada em função do festival, sendo que a infraestrutura 
para tal acréscimo populacional foi oferecida pelos diferentes setores governamentais e pela iniciativa privada. O 28º Festival de 
Inverno ofertou oficinas de educação e arte, dança, educação especial específicas para a comunidade local antoninense. Participaram 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

51 
 

dessas oficinas jovens da APAE, da Banda Filarmônica Antoninense e senhores da terceira idade (Oficina da Maturidade), não havendo 
nenhum custo para esses participantes. Ainda tivemos outras 10 oficinas para o público geral, com inscrições em plataforma digital, 
sendo 20 vagas para cada uma delas. Na igreja, teatro e praça, 24 espetáculos animaram o público durante a semana, todos com entrada 
franca. Para além, 4 atividades paralelas enriqueceram a programação, ocupando a praça central e diversos bairros da cidade (Teatro 
itinerante, roteiros históricos, lazer e diversão na praça e cicloturismo pela estrada da Graciosa). 

No total, o festival contou com 42 atividades, divididas em: 
 13 oficinas;  
 04 atividades paralelas; 
 24 espetáculos; 
 01 Mostra de resultados.  

Todas as atividades foram selecionadas por editais específicos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, sendo que houve 147 
propostas de espetáculos e 151 propostas de oficinas. 

Resultados e Avaliação O 28º Festival de Inverno da UFPR é um espaço de discussão e reflexão para a construção de políticas públicas de desenvolvimento da 
cultura e de democratização de saberes científicos e artísticos. O evento tem o propósito de valorizar tais saberes e gerar debate sobre a 
diversidade cultural, fortalecendo assim os processos de participação cidadã nas políticas públicas quando da visibilidade e atenção às 
atividades culturais e artísticas. 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 solidária, aposta nas referências a expressões da cultura artística sejam essas 
vindas da tradição (ocidental europeia), dos movimentos populares, regionais ou locais. Tal diversidade cultural e artística tem 
fomentado sua perenidade, já são 28 edições realizadas, nas quais se estimulam as ações turísticas, gastronômicas, de sustentabilidade, a 
extensão da universidade com a sociedade paranaense, especialmente a comunidade de Antonina e seu entorno. O Festival também visa 
o estímulo e a garantia à socialização, o encontro multicultural, geracional e de gênero na medida em que seus processos de 
compartilhamento de espaços, temas e práticas, têm permitido a democratização sociocultural, educacional e a valorização dos direitos 
humanos. A característica fundamental do Festival de Inverno da UFPR é sua aposta na diversidade cultural. Essa característica se 
compõe por um mosaico da produção artístico-cultural contemporânea e tem contribuído para a formação de um panorama artístico-
cultural que privilegia o local, quando valoriza o patrimônio material e imaterial do universo histórico antoninense. Ao interagir com o 
artesanato e incentivar o turismo da cidade de Antonina, provoca a expressão múltipla da arte num contexto de interdisciplinaridade. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Festival de Inverno - realizado sempre no mês de julho, na cidade de Antonina, um dos berços históricos da comunidade paranaense - 
visa o resgate da cultura local e torna-se um lócus de divulgação da arte e da cultura, proporcionando aprendizagens por meio de suas 
oficinas, práticas de sensibilização e apreciação das produções de arte e cultura artístico-culturais. Fomenta as relações entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão quando divulga, visibiliza as formas diferenciadas de presença do conhecimento artístico na atualidade. Desloca o 
conhecimento artístico e cultural do meio acadêmico proporcionando diálogos com a sociedade antoninense e seus visitantes. Também 
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investe em resignificar a dimensão estética quando expõe as formas variadas que as áreas artísticas possuem de se atualizar e 
representar. 
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Nome do Programa CiCA − Circuito Cultura e Arte da UFPR (Paranaguá e Matinhos) 

Responsáveis pela Execução Bruna Marina Portela; 
Carla Beatriz Franco Ruschmann; 
Claudia Madruga Cunha; 
Jewan Antunes; 
Karla Adriana Nascimento Cunico; 
Patrícia Guilhem de Salles; 
Romilda Aparecida da Silva; 
Vinícius Oliveira Costa. 

Público Alvo Comunidade interna da UFPR (estudantes, professoras e professores, técnicas e técnicos) e externa (sociedade em geral), especialmente 
a comunidade de Paranaguá e Matinhos. 

Objetivo Geral O CiCA tem o objetivo de propor ações artístico-culturais que visem propiciar novos espaços de aprendizagem, de práticas artísticas, 
reflexão crítica, apreciação artístico-cultural, gerando um processo de integração da comunidade acadêmica com os mais variados 
segmentos da sociedade. 

Principais Atividades Desenvolvidas Paranaguá e Matinhos tiveram uma programação intensa e multicultural, na qual muitos eventos artísticos foram apresentados em 
diferentes espaços das cidades. Houve ações no Museu de Arqueologia e Etnologia, no Setor Litoral e na praça central de Matinhos. 
Mais de 150 artistas de grupos locais e regionais fizeram shows gratuitos, que despertaram o interesse do público e ajudaram a esquentar 
o clima no litoral. A realização do Circuito de Cultura e Arte foi resultado de uma parceria inédita entre o Setor Litoral da UFPR, o 
Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, a PROEC e a Prefeitura Municipal de Matinhos. 

Resultados e Avaliação O CiCA foi idealizado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura em conjunto com outras unidades da própria PROEC e de outros setores 
da Universidade, especialmente os do litoral. Pensado como uma prévia do Festival de Inverno promovido todos os anos na cidade de 
Antonina, o CiCA aconteceu primeiramente na cidade de Paranaguá e depois em Matinhos. Teve como intuito propiciar novos espaços 
de reflexão, aprendizagem, prática e apreciação de produções culturais e artísticas. As cidades de Paranaguá e Matinhos foram tomadas 
por um clima cultural que envolveu a população e visitantes durante todos os dias do circuito. Foi um grande marco para o setor 
cultural, com um balanço extremamente positivo. O objetivo considerado alcançado era levar entretenimento com apresentações 
diversificadas levando a cultura para o dia a dia dos moradores em espaço público, democrático e ocupado pela Universidade, por seus 
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servidores, alunos e toda comunidade local. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Ao pensar neste processo de descentralização das ações de cultura da UFPR para outros campi, este programa reforça os objetivos 
estratégicos 32 e 33 do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

Nome do Programa Temporadas do 1º e 2º Semestre dos Grupos Artísticos da UFPR 

Responsáveis pela Execução Claudia Madruga Cunha; 
Karla Adriana Nascimento Cunico; 
Patrícia Guilhem de Salles; 
Romilda Aparecida da Silva; 
Vinícius Oliveira Costa. 

Público Alvo Comunidade interna da UFPR (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, além de viabilizar o atendimento a convites da comunidade interna e externa. 

Principais Atividades Desenvolvidas As temporadas regulares aconteceram no Teatro da Reitoria e Teuni −Teatro Experimental da UFPR−,onde as apresentações das 
pesquisas de repertório foram divulgadas à comunidade acadêmica e sociedade em geral. Somado a isso, os grupos artísticos 
apresentaram-se em diversos outros espaços da UFPR, inclusive nos campi fora de Curitiba, contribuindo com o Circuito Cultura e Arte 
de Paranaguá e Matinhos. Também participaram da programação do 28º Festival de Inverno da UFPR, em Antonina, e da Caravana PIC 
do Plano Institucional de Cultura no Setor Litoral, CEM, Setor Palotina, Toledo e Jandaia do Sul. A Pró-reitoria de Extensão e Cultura, 
por meio da Coordenadoria de Cultura, viabilizou junto à Central de Transporte, a execução de uma agenda de deslocamentos dos 
grupos, instrumentos e demais materiais de apoio para as performances a fim de atingir as propostas dos gestores artísticos; também 
articulou junto à SUCOM − Superintendência de Comunicação da UFPR, a divulgação e comunicação nos meios impressos, 
audiovisuais e eletrônicos. A criação dos materiais de divulgação (cartazes, folders, banners e outros) ficaram sob a responsabilidade da 
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UNIGRAF-PROEC e foram produzidos na Imprensa Universitária. Notadamente, essas práticas de gestão da comunicação favorecem 
uma avaliação interna e externa das atividades dos Grupos Artísticos. O processo avaliativo também 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. 

Resultados e Avaliação Neste ano dois objetivos foram cumpridos: um aumento da presença dos grupos artísticos nos campi e eventos da UFPR e ampliação da 
ação de difusão e divulgação das temporadas oficiais no TEUNI e no Teatro da Reitoria. Com esses objetivos atuamos num processo de 
formação de plateia e de mediação cultural 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

De modo a incidir na formação de plateia temos contribuído para a construção de um ambiente pluralista e cidadão. Investe-se também 
desta forma no aumento do número de pessoas da comunidade interna e externa que tem acesso a cultura, reforçando o objetivo 
estratégico 33 do PDI. 
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Nome do Programa Produção, Distribuição e Comercialização de Livros 

Responsável pela Execução Equipe da Editora 

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. 

Principais Atividades Desenvolvidas A produção da Editora 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 2018, foram realizadas três sessões do Conselho Editorial e avaliadas 32 propostas de publicação, das quais 29 tiveram aprovação. 
Foram publicados 26 novos títulos impressos, além de 4 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 
início do ano de 2019, embora a previsão inicial fosse a de colocá-lo no ar ainda em 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. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

A produção da Editora e 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 2017-2020. 
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2017−2021 

                                     

 

Nome do Programa Feiras do Livro Organizadas pela Editora UFPR 

Responsável pela Execução Equipe da Editora 

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. 
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Principais Atividades Desenvolvidas As feiras de livros de abril e setembro 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. Em setembro, 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 aumento importante de 
arrecadação. Na feira de setembro, por conta da política de descontos e saldões, dobramos o faturamento do ano anterior. Além disso, 
houve diversas sessões de autógrafos, minicursos e oficinas, organizados e ministrados por membros da equipe da Editora, e, pelo 
segundo ano seguido, houve parceria com o SESC para selecionar e organizar a programação da Feira em conjunto com a Semana 
Literária. Como destaques na programação, tivemos a presença de Tony Belloto, Ligia Diniz, Noemi Jaffe, Luisa Geisler, José Castilho 
Marques Neto, 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 UFPR 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. Estreamos, neste ano também, uma parceria com a PUC-PR e com 
a UTFPR para uma pequena feira itinerante que circulará pelos campi dessas universidades, chamada “Feira Triplic”. Também 
participamos, com venda de livros, do PIC, o Plano Institucional de Cultura da PROEC e da UFPR. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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. 
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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. 

Objetivo Geral Difundir a marca e o trabalho da Editora UFPR 

Principais Atividades Desenvolvidas Em 2018, a Editora completou 31 anos de existência, e continuou a promover descontos e campanhas de popularização de seu catálogo 
e da livraria. A Editora 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 dos setores editorial e livreiro. Para divulgação de sua 
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produção, são usados o site, o Facebook e o e-mail marketing. Neste ano, a parceria com a UniFM resultou em um programa semanal ao 
vivo chamado “Sentido Literal”, em que os diretores da Editora conversam com a apresentadora sobre livros da própria editora e de 
outras editoras. Além disso, em 2018, a Editora promoveu seu primeiro Concurso Literário, na categoria poesia, que teve mais de 200 
inscritos e contou com um júri de dez pessoas, entre professores, poetas, doutorandos e mestrandos. O livro premiado, “Itinerários”, de 
Thássio Ferreira foi lançado durante a Feira do Livro de setembro. Na mesma Feira também lançamos o primeiro número da revista 
“Tinteiro”, de divulgação cultural e literária, bem como suporte para o catálogo da Editora. A revista, impressa com o apoio da Caixa 
Econômica Federal com a verba de divulgação para a Feira do Livro, foi distribuída gratuitamente e causou grande impacto nas redes e 
mídias ligadas ao livro. Na Feira do Livro também realizamos o evento Encontro da Regional Sul da Associação Brasileira de Editoras 
Universitárias, da qual o diretor, Rodrigo Tadeu Gonçalves, também faz parte como diretor da Regional Sul. Com lançamentos 
importantes no ano, a Editora vem aumentando suas vendas e recebendo mais originais para avaliação com relação ao ano anterior. 

Resultados e Avaliação A Editora manteve uma política de doações e cortesias que levam a nossa marca para bibliotecas e instituições de todo o Brasil. As 
vendas tiveram 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. As campanhas de descontos e saldões em feiras também ajudaram a aumentar a 
arrecadação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A produção da Editora 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 Universidade contribuem para o alcance das 
metas 31 e 32 do PDI 2017-2020. 
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Nome do Programa Herramientas para la Curricularización de la Extensión a través de la Incorporación de las Prácticas Socio Educativas 
Curso de Capacitação na Cidade de Mendonza -Argentina 

Responsáveis pela Execução Ivanise do Rocio Dzieciol; 
Leandro Franklin Gorsdorf; 
Maria Vrgínia Filomena Cremasco. 

Público Alvo Servidores técnicos-administrativos, docentes, envolvidos na creditação da extensão. 

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. 
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Principais Atividades Desenvolvidas O curso possibilitou o intercâmbio de ideias sobre creditação, conhecimento através de palestras e troca de experiências com as 
universidades da América Latina, foram feito grupo de trabalho para discutir estratégias de creditação da extensão universitária. 

Resultados e Avaliação Este programa possibilitou o desenvolvimento de um espaço de aprendizagem e de intercâmbio de conhecimentos e metodologias entre 
extensionistas das universidades latino-americanas, promovendo a integração dos participantes e das universidades. Ao mesmo tempo, 
contribuiu para o aprendizado da creditação em outro País. No final do ano foi repassado através de uma apresentação os conhecimentos 
adquiridos nessa capacitação para a equipe da COEX − Coordenação de Extensão. 

Descrição do Alinhamento do Programa 
com a Missão e a Visão Institucional 
definidas no PDI UFPR 2017−2021 

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”. Pela participação em experiências locais, nacionais e internacionais, articuladas às diretrizes da 
extensão conforme as diretrizes do FORPROEX ou pelo conhecimento advindo dessas experiências. 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−Fórum 
de Pró Reitores de Extensão Nacional e do FORPROEX-SUL−Fórum de Pró Reitores de Extensão da Região Sul, CBEU−Congresso 
Brasileiro de Extensão Universitária, SEURS−Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, AUGM−Associação de 
Universidades Grupo Montevidéu, bem como propicia o intercâmbio de experiências com a participação de docentes e técnicos em 
eventos de outras instituições, como a AUGM (Associação de Universidades Grupo Montevideo). 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. 

 
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/inscripciones-escuela-de-verano-de-augm-en-universidad-nacional-de-cuyo/ 
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Nome do Programa PDSE − Programa Docente Sênior Extensão na Universidade Federal do Paraná 

Responsáveis pela Execução Maria Virgínia Filomena Cremasco; 
Equipe PROEC e CAEX. 

Público Alvo Docentes aposentados da UFPR 

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 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. 

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

Após integração de cinco docentes ao Programa, foi designada Comissão, no âmbito do CAEX, para revisão da resolução e normas 
específicas para o PDSE. 

Resultados e Avaliação Nesse ano de 2018 tivemos quatro docentes aposentados integrados ao PDSE, foi liberado cinco bolsas para esses docentes, como já 
havia um cadastrado ano passado, foi completado a demanda. 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 2019. Essa 
foi a primeira vez que o Programa conseguiu recursos financeiros para o pagamento de bolsas, aumentando assim a valorização do 
docente sênior extensionista. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

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 
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2017−2021 atuação. 

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. 

 

Nome do Programa SEURS − Seminário de Extensão Universitária da Região Sul 

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 36º SEURS na UFRGS − Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre, incentivando, definindo critérios, selecionando programas e projetos, acompanhando e avaliando sua participação no evento. 

Principais Atividades Desenvolvidas 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. 

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. 

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. 
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Foram realizadas as seguintes atividades para compor a delegação da UFPR: elaboração de chamada interna para participação no 36º 
SEURS; seleção de propostas; articulação com a universidade organizadora do 36º SEURS; orientações aos integrantes da Delegação, 
em relação à apresentação dos trabalhos, formalização de inscrições e demais 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. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Ampliar espaços de diálogo e construção coletiva entre a PRAE e o movimento estudantil (DCE, Centros Acadêmicos e Coletivos) 
Detalhamento: i) Organizar eventos sobre assuntos estudantis, 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). 
ii) Criar um espaço de discussão e troca de vivências universitária, 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. Detalhamento: 
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 10ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) e 17º Encontro de Extensão e Cultura (ENEC) 

Responsáveis pela Execução Maria Virgínia Filomena Cremasco 
Equipe COEX 
Equipe do Setor Financeiro da PROEC/PROGRAD/PRPPG 

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 10ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, na qual está integrado o 17º Encontro de Extensão e Cultura, 
organizando a apresentação de trabalhos relativos a todos os Programas e Projetos de Extensão em desenvolvimento no ano de 2018. 

Principais Atividades Desenvolvidas A SIEPE é um evento que divulga e integra as ações básicas formativas: ensino, pesquisa e extensão. Em 2018 as atividades foram 
desmembradas em três locais (Campus Botânico, Setor de Ciências Agrárias e Reitoria). 

As atividades de pesquisa desenvolvidas pelos estudantes foram apresentadas durante o evento, e aquelas não registradas na IC puderam 
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ser apresentadas de forma integrada em Bancas que abordavam as três ações. 

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). 

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 2018 for organizado Edital conjunto (PROGRAD, 
PRPPG, PROEC) para as inscrições. As incrições 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. O formato para 2018 contou 
com quatro tipos de modalidades: Apresentação oral, oficinas, rodas de ronversa e feira de extensão (estandes).  

Resultados e Avaliação Neste ano a participação foi altamente expressiva, resultando em um público de 10.500 pessoas, entre convidados, estudantes bolsistas, 
voluntários, docentes e servidores e servidor técnico administrativo. Foram inscritos 2640 trabalhos durante a 10a SIEPE, dos quais 
2518 foram aprovados; sendo 1707 trabalhos no EVINCI, 128 no EINTI, 318 no ENAF e 355 no ENEC. O evento permitiu aos 
participantes a vivência da interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária. A avaliação da 
SIEPE em 2018 indica três avanços importantes: a) Edital único; b) participação de servidores técnicos-administrativos nas bancas 
mediadoras dos trabalhos dos estudantes nas diversas modalidades, principalmente no ENEC que teve como modalidades: apresentações 
orais, oficinas, rodas de conversa e feira de extensão (estandes); c) consolidação das atividades em uma semana.  

Um novo formato para o ENEC foi desenvolvido nesse ano visando uma interação e integração junto a comunidade interna e externa, 
esse novo formato com oficinas, rodas de conversa e estandes foi muito mais dinâmico e interativo possibilitando assim uma sinergia 
entre as partes.  

A participação de servidores técnicos-adminsitrativos nas bancas mediadoras 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 do 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 um 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 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

Ampliar espaços de diálogo e construção coletiva entre a PRAE e o movimento estudantil (DCE, Centros Acadêmicos e Coletivos). 
Organizar eventos sobre Assuntos Estudantis e Inclusão e Diversidade a fim de incentivar a participação discente, ampliando ações com 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

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 universitária, 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 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. 
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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). 

Responsáveis pela Execução Maria Virgínia Filomena Cremasco; 
Equipe COEX e CAEX 

Público Alvo Comunidade interna (coordenadores de atividades extensionistas, bolsistas e voluntários) e comunidade externa. 
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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 Implementação de emissão de certificados digitais: A partir de 2018 possibilitamos a emissão de certificados digitais das atividades de 
extensão realizadas na Universidade Federal do Paraná por meio do Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária em parceria 
com o CCE. Com essa ferramenta os certificados têm validação eletrônica, por meio de um código gerado individualmente em cada 
documento, possibilitando a verificação de sua autenticidade. Essa funcionalidade reduziu o uso de papéis, impressoras e agilizou o 
acesso aos documentos que podem ser acessados pelos interessados de quaisquer computadores com acesso à internet com a digitação 
do CPF. Através desta medida conseguimos, de forma concreta, contribuir para a preservação do meio ambiente e desburocratizamos o 
processo de emissão de certificados. Os certificados ficam disponíveis assim que o relatório é aprovado e homologado pela última 
instância competente (Comitê Setorial de Extensão e/ou CAEX). 

No mesmo sentido de se buscar uma universidade sem papel e ampliar o diálogo da instituição com a questão da sustentabilidade, 
demos um grande passo ao alterar o procedimento adotado para encaminhar a documentação dos bolsistas para pagamento, antes feito 
totalmente em papel, com duas vias, agora diretamente no SEI, agilizando o recebimento das informações e a solução dos problemas de 
documentação. 

Para a gestão das informações dos programas e projetos iniciamos, em 2018, o projeto SIGA Extensão. a partir de reuniões, construímos 
as necessidades da plataforma nova e propusemos adequações a fim de desburocratizar os processos de inserção de propostas e 
relatórios e facilitar o acompanhamento gerencial das atividades de extensão. Como consequência, houve alteração de fluxos e estamos 
em processo de reformulação das resoluções vigentes. 

Resultados e Avaliação Com a implementação do certificado digital obtivemos economia de papel e redução no uso da impressora, os interessados têm maior 
agilidade para obtenção deste documento e os servidores que executavam esta atividade absorveram novas tarefas. O número de 
certificados emitidos no ano de 2018 foi de 18161 em detrimento ao ano de 2017 que foram 4125. 

O novo processo de pagamento de bolsas pelo SEI trouxe a facilidade de acesso às informações além da economia de papel, maior 
agilidade e transparência. 

Diante da necessidade de novas funcionalidades no sistema de gestão de programas de extensão, o projeto SIGA extensão iniciou 
buscando reduzir novas demandas. COEX e FUNPAR iniciaram as discussões do novo sistema e através de reuniões periódicas, 
avançam na construção e posterior implementação da ferramenta. 

Consideramos positiva estas inovações nos processos, mas estamos em constante análise visando obter resultados mais assertivos. Dessa 
forma, para o ano de 2019 haverá atualização no processo de pagamento de bolsas. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Reestruturar os fluxos e processos de registro, acompanhamento e avaliação das atividades de extensão com vistas à desburocratização: 

Detalhamento: a opinião corrente dos envolvidos com os processos de extensão é que há um excesso de burocracia envolvida na 
apresentação, avaliação e acompanhamento dos processos de extensão universitária, desestimulando e até mesmo inviabilizando alguns 
projetos e/ou programas. Revisão, aprovação e implementação de nova resolução de extensão (em substituição a 72/11); Criação de 
novo sistema de gestão de informações sobre extensão; 

Quantificação: Aumento de 20% das propostas de extensão na UFPR até 2021, em decorrência da simplificação burocrático-
administrativa, tomadas em relação à situação em 2016 
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Nome do Programa Revista Extensão em Foco − issn 2358-7180 

Responsáveis pela Execução Eduardo Luis Cupertino Ballester; 
Leandro Franklin Gorsdorf; 
Luciano Caetano de Oliveira; 
Maria Virgínia Filomena Cremasco; 
Roberta Chiesa Bart. 

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 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. 

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. 

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. 

Resultados e Avaliação A designação de novo Comitê Editorial ampliou a participação de docentes da UFPR. A Revista tem Qualis B5, mantém os números 
publicados on-line em dia e almeja melhorar sua qualificação publicando artigos originais e relatos inéditos de extensão universitária. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

Aumento do número de publicações em revistas com impacto. 

Detalhamento: a) Suporte à submissão de artigos científicos - processo de revisão de artigos de pesquisadores da UFPR b) Prospecção 
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2017−2021 de publicações internacionais. c) Incentivo à 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; e 
fortalecimento da integração ente 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. Detalhamento: Auxilio as atividades relacionadas aos 
processos editorias e de publicação dos periódicos da UFPR. 

 

Nome do Programa Fortalecimento de Relações Institucionais Relativas à 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 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 (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras) ou pelo conhecimento advindo dessas experiências. 

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. 

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 (Fórum de Pró Reitores de Extensão da Região Sul), CBEU (Congresso Brasileiro de 
Extensão Universitária), SEURS (Seminário de Extensão Universitária da Região Sul), AUGM (Associação de Universidades Grupo 
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Montevidéu), bem como propicia o intercâmbio de experiências com a participação de docentes e técnicos em eventos de outras 
instituições, como a AUGM. 

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.  

Resultados e Avaliação A PROEC participou de reuniões do FORPROEX, do 36º SEURS, CBEU 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) em cursos de formação (Programa 1). 

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.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

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”. 
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Nome do Programa Feira de Profissões 2018 

Responsáveis pela Execução Maria Virgínia Filomena Cremasco; 
Equipe COEX. 

Público Alvo Futuros acadêmicos e comunidade externa da UFPR 

Objetivo Geral Apresentar a PROEC e principalmente a extensão universitária da Universidade Federal do Paraná para nossos futuros acadêmicos e 
comunidade externa. 

Principais Atividades Desenvolvidas 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. 

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). 

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 Foi feito uma chamada interna para que os participantes de projetos e programas registrados e aprovados no SIGEU participassem com 
a promoção das suas atividades no estande da PROEC, e envio de produtos para exposição. Durante a feira houve visitação aberta o dia 
todo e os alunos voluntários que estavam presentes deram informações sobre os seus projetos/programas e os servidores que estavam no 
estande explicaram o funcionamento da Coordenadoria de Extensão. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

Ampliar espaços de diálogo e construção coletiva entre a PRAE, PROGRAD e o movimento estudantil (DCE, Centros Acadêmicos e 
Coletivos). Organizar eventos sobre assuntos estudantis, 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 universitária, envolvendo toda a comunidade da UFPR e estimulando a participação nos 
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2017−2021 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 

 

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 como cidadão integrando-o ao processo de 
desenvolvimento nacional, com ações participativas, com responsabilidade social, 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.  

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.  
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Resultados e Avaliação No ano de 2018 houve dois convites para as operações do Projeto Rondon, o primeiro para a “Operação Parnaíba” com ações previstas 
para Janeiro de 2019, um projeto foi selecionado pela UFPR, porém não foi selecionado para a operação pelo Ministério da Defesa. O 
segundo convite de operações foram: “Operação Vale do Acre” e “Operação João de Barro” com ações previstas para o mês de Julho de 
2019, um projeto foi selecionado pela UFPR, porém não foi selecionado para a operação pelo Ministério da Defesa. 

Elaboração de Proposta para atividades no Rondon Nacional no Estado do Acre, foram elaboradas e apresentando metodologia para 
execução de 14 oficinas, o projeto foi aprovado com nota 8,2 mas não selecionado para 2018. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

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 NIED − Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição da Universidade Federal Do Paraná 

Responsáveis pela Execução Alessandro Antonio Scaduto; 
Araci Asinelli da Luz; 
Deivisson V. Dantas dos Santos; 
Dione Maria Menz; 
Dulce Dirclair Huf Bais; 
Katie S. Cáceres Argüello; 
Luis F. Ferro; 
Marcelo Kimati; 
Marcio Cesar F; 
Maria Virgínia F. Cremasco; 
Rogerio Goulart da Silva; 
Sabrina Stefanello. 

Público Alvo Professores, técnicos-administrativos e estudantes da UFPR; profissionais de diferentes áreas, atuantes nas políticas públicas realizadas 
por órgãos públicos e comunidade em geral. 
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Objetivo Geral Oferecer ações de ensino, pesquisa e extensão na temática das drogas para as comunidades interna e externa à UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ciclo de Debates do NIED: Consistiu na realização de debates abertos, direcionados à comunidade externa e interna, 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 8 debates: Tráfico de Drogas e Mulheres em Privação de Liberdade - 51 pessoas; Recaída: compreensão do processo e 
manejo - 70 pessoas; A psiquiatrização da infância na escola - 54 pessoas; A compreensão do corpo, educação e saúde frente à 
complexidade do uso de drogas - com 37 pessoas; Justiça para quem? Práticas Restaurativas e Criminalidade - com 35 pessoas; Política 
Nacional sobre Álcool e Outras Drogas e Política Nacional de Saúde Mental: avanços e retrocessos - 28 pessoas; Práticas Preventivas: 
fortalecendo crianças e adolescentes frente ao uso abusivo de substâncias psicoativas - 30 pessoas; Reinserção social de crianças e 
adolescente em uso abusivo de substâncias psicoativas - 48 pessoas. Para realizar os debates foram convidados professores da UFPR e 
profissionais de diversas áreas de formação e atuação. Todas as ações e temáticas do Ciclo de Debates foram desenvolvidas a partir do 
levantamento de demandas das populações-alvo, avaliadas e reformuladas conforme interação dialógica comunidade-universidade, 
principalmente durante as reuniões mensais do NIED.  

Reuniões do NIED: Reuniões realizadas mensalmente, com o objetivo de organizar as suas ações e debater o enfrentamento à 
drogadição. As reuniões contaram com a participação de estudantes, técnicos e professores da UFPR, pessoas da comunidade e 
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Tribunal de Justiça, do Propulsão/Marista. Ocorreram 7 encontros (participação média 
11 pessoas por encontro). 

Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas – 2º edição.  

Além disso, destacamos a participação do NIED em vários eventos cujas temáticas relacionaram-se ao abuso de substâncias psicoativas 
e às políticas sobre drogas, além de ter participado da V Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba. 

Resultados e Avaliação Em 2018, o NIED completou seis anos de existência, tendo se constituído a partir da demanda externa à Universidade. Desde então, o 
NIED tem se destacado como uma referência formativa no campo da temática, fortalecendo o vínculo da Universidade com outras 
instituições. No ano de 2018 manteve a sua relação com instituições parceiras, destacando-se a Secretaria Municipal de Saúde, a 
Secretaria Estadual de Saúde, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/TJ PR, a AMAAS (Associação de Moradores e 
Comerciantes do entorno da UFPR), o Centro Social Marista Propulsão, Conselho Regional de Psicologia. A parceria se concretizou 
através da participação destas instituições nas reuniões mensais, em que as atividades foram planejadas e debates foram estabelecidos, e, 
especialmente, através de atividades realizadas conjuntamente, com caráter formativo e espaços de reflexão e articulação no sentido de 
proposição de políticas públicas. 
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Além do intercâmbio com setores da sociedade e com outras instituições, o NIED vem catalisando as ações de ensino, pesquisa e 
extensão dentro da própria UFPR, aglutinando professores, estudantes e técnicos administrativos de diferentes departamentos e setores. 
Dessa forma, os docentes envolvidos puderam orientar pesquisas (de graduação e Pós-graduação) relacionadas à temática e abordar os 
conteúdos nas diversas disciplinas.  

Por meio desse intercâmbio foi possível, além da realização dos Ciclos de Debates, a promoção de mais uma edição do CRR − Centro 
Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Além do objetivo 4, que diz respeito a formação de professores da rede básica, o CRR atende ao compromisso social na UFPR que 
traduz, também, nas práticas acadêmicas voltadas a princípios que primam pelo bem-estar das comunidades interna e externa e pelo 
exercício dos direitos e deveres enquanto cidadãos envolvidos com o desenvolvimento sustentável, tendo como diretriz a formação da 
cidadania. O compromisso social da UFPR manifesta-se igualmente na assistência à saúde da população. 

 

Nome do Programa Creditação da Extensão na UFPR 

Responsáveis pela Execução Dione Maria Menz; 
Dornelles Vissotto; 
Leandro Franklin Gorsdorf; 
Maria Virgínia Filomena Cremasco; 
Marilene Reimer. 

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 2018 se concentraram na continuidade da mobilização e conscientização da comunidade universitária acerca da 
necessidade de cumprimento da estratégia 12.7 do PNE 2014-2024. Entre as ações foram realizadas dez reuniões entre PROEC e 
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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: 

 Foi realizado Censo de Atividades de extensão na UFPR, cujo objetivo foi obter dados com coordenadores de programas e 
projetos de extensão da UFPR sobre a participação de bolsistas/voluntários, possibilidades de inclusão de mais estudantes, 
articulação com entes sociais, vinculação com cursos de graduação, necessidades de infraestrutura e apoio para realização das 
ações; 

 Foi realizado Censo de Atividades de Creditação da Extensão nos cursos de Graduação visando traçar um perfil da extensão já 
presente nos cursos e realizar diagnóstico sobre as diferentes modalidades de incorporação da extensão nos currículos 
consideradas viáveis pelos cursos;  

 Participação na Feira de Profissões da UFPR; 
 1º Seminário de Avaliação da Extensão e 3º Encontro da Creditação da Extensão da UFPR realizados nos dias 16 e 17 de 

agosto, tendo como público alvo toda a comunidade universitária, em especial, coordenadores de cursos de graduação e de 
programas e projetos de extensão. Houve a participação de 72 pessoas, de 31 cursos distintos; 

 Confecção de folder contendo as principais informações sobre creditação/curricularização da extensão para distribuição entre a 
comunidade universitária durante as ações sobre o tema; 

 Participação do 36º Seminário da Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), realizado nos dias 28 a 31 de agosto, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O evento propiciou estabelecer contato com outras IES e participar de 
debates sobre a creditação; 

 Rodas de Conversa sobre Creditação da Extensão realizadas de agosto a novembro no âmbito do PIC − Programa Institucional 
de Cultura−. Foram 9 Rodas de Conversa com 100 participantes entre docentes, discentes e técnicos administrativos. O 
objetivo foi o aprofundar o diálogo, ouvindo a comunidade universitária e debatendo questões sobre legislação, dificuldades, 
possibilidades e estratégias da creditação; 

 Realização do Encontro de Curricularização da Extensão do FORPREX-SUL nos dias 26 e 27 de novembro com presença dos 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas da região sul e docentes, técnicos e discentes da UFPR. O evento contou 
com a presença de 95 pessoas sendo 45 da UFPR e 50 externos. 

 A coordenadora Maria Virginia Filomena Cremasco participou do 42º Encontro Nacional do FORPROEX, realizado no 
Espírito Santo, entre os dias 11 e 14 de dezembro.  

Resultados e Avaliação As ações visando a creditação da extensão em 2018 tiveram por objetivo a continuidade do diálogo com docentes, discentes e técnicos 
administrativos da UFPR acerca da estratégia 12.7 do PNE, 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 
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extensão neste ano, 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. Percebe-se, entre os participantes, interesse 
pelo tema e se vislumbram possibilidades concretas para articulação da extensão com o currículo, porém há também relatos de 
desconhecimento, tanto da estratégia 12.7 do PNE como da extensão em si.  

Em vista disto, e atendendo a solicitações da comunidade universitária, está sendo elaborado, para o ano de 2019, um projeto com 
objetivo de criar instrumentos de formação, socialização e implementação de programas e projetos de extensão, visando a integração da 
extensão nos cursos de graduação de forma plena, possibilitando a formação integral de profissionais e cidadãos.  

O entendimento predominante durante os diálogos do ano de 2018 é de que a normatização da creditação na UFPR deverá levar em 
conta as especificidades dos cursos e permitir que, na reforma/ajuste dos currículos, se construam soluções coerentes com as diferentes 
áreas de conhecimento e perfil dos cursos de graduação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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. 
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Nome do Programa CRR − Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da UFPR 

Responsáveis pela Execução Araci Asinelli da Luz; 
Cassia Regina Furtado; 
Deivisson Vianna Dantas dos Santos; 
Dione Maria Menz; 
Katie Silene Cáceres Argüello; 
Luis Felipe Ferro; 
Marcelo Kimati/Dulce Dirclair Huf Bais; 
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Maria Virgínia Filomena Cremasco; 
Rogerio Goulart da Silva; 
Sabrina Stefanello. 

Público Alvo Professores, técnicos-administrativos e estudantes da UFPR; profissionais de diferentes áreas, atuantes nas políticas públicas realizadas 
por órgãos públicos e comunidade em geral. 

Objetivo Geral Oferecer, como atividade de extensão universitária presencial, continuidade de capacitação dos profissionais atuantes na área de acordo 
com a Política Nacional sobre Drogas e Saúde Mental, em consonância com o princípio de indissociabilidade das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Principais Atividades Desenvolvidas O Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas foi criado em 2015, com o objetivo de capacitar estudantes 
e profissionais implicados com a temática de álcool e outras drogas. Em 2018 a PROEC realizou a 2° edição do CRR, contando com o 
aporte financeiro de recurso parlamentar (*). O CRR buscou a qualificação e desenvolvimento de intervenções no campo da Saúde 
Coletiva, da Assistência e Justiça Social, da Segurança Pública e da Educação, voltadas para o atendimento amplo dos envolvidos na 
prevenção e no cuidado dos problemas relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Possibilitou a formação inicial e 
permanente para prevenção e intervenção de estudantes, docentes, técnicos-administrativos e pesquisadores da instituição sobre drogas e 
suas interfaces com outras políticas. As suas atividades de ensino foram ofertadas na modalidade presencial e de forma interdisciplinar, 
envolvendo docentes de diferentes setores (Humanas, Educação Profissional e Tecnológica, Biológicas, Educação, Saúde e Jurídicas) e 
cursos da UFPR, que contaram com a colaboração de profissionais externos na abordagem de alguns temas específicos. Foram ofertados 
4 módulos formativos de 50 horas cada (40 horas teóricas e 10 horas práticas): Módulo I: Políticas sobre Drogas e Saúde Mental, 
marcos legais, diretrizes e conceitos fundamentais - 81 participantes; Módulo II: O Uso Prejudicial de Substâncias Psicoativas como 
Fenômeno Complexo e o Papel da Educação na Prevenção - 72 participantes; Módulo III: Estratégias e possibilidades de atuação em 
Saúde Mental: trabalho, convivência, moradia e cultura - 68 participantes; Módulo IV: Dispositivos Terapêuticos em Saúde Mental, uso 
prejudicial de álcool e de outras drogas - 83 participantes. Por fim, foi promovido, conjuntamente com o Conselho Regional de 
Psicologia, um debate de encerramento: Políticas sobre Drogas na atualidade: análises e debates sobre o proibicionismo, com 274 
participantes. Além da realização dos cursos formativos, o CRR organizou um livro: “Formação Para Políticas Sobre Drogas, com 9 
capítulos, e que encontra-se em avaliação para edição pela Editora UFPR; imprimiu e distribuiu a 3° edição da cartilha “Direitos na 
Saúde: Saiba como protegê-los!”, organizada e revisada pelo professor Luís Felipe Ferro, com a colaboração das professoras Maria 
Virgínia Filomena Cremasco e Dione Maria Menz. 

(*) O CRR/UFPR 2018 foi financiado através de emenda parlamentar (Senadora Gleisi Hoffmann; Esfera: 1; Ptres: 140988; Fonte: 
8188000000; Valor: R$ 200.000,00; Elemento de Despesa: custeio 3390xx; Programa: 2.364.2032.20GK.0041, Plano Interno: 
M20GKG15CKN).  
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Resultados e Avaliação Buscou-se com o CRR, o desenvolvimento de novas abordagens no enfrentamento ao uso de álcool e de outras drogas, por intermédio 
de formação continuada de profissionais e de pesquisas centradas no tema de drogas.  

Durante todo o período de implantação do CRR e de oferta dos cursos, pretendeu-se desenvolver pesquisas relacionadas ao tema de 
drogas de abuso, tanto direcionadas à melhoria da formação dos diferentes profissionais quanto às crenças, atitudes e habilidades em 
lidar com os usuários de drogas, como relacionadas aos próprios usuários de drogas (p.ex. dados epidemiológicos, padrão de uso de 
cada tipo de droga, fatores predisponentes e protetores ao uso, preditores de uso, eficácia de intervenções). 

Com os seus quatro módulos formativos, o CRR atingiu em torno de 304 pessoas, estudantes da UFPR e de outras instituições, e 
profissionais atuantes nas políticas de saúde, assistência social, sistema sócio-jurídico, comunidades terapêuticas e entidades de terceiro 
setor. Atuou com excelência na capacitação desses profissionais, possibilitando a estes a apropriação de novos conteúdos referente ao 
tema e a reflexão sobre as práticas desenvolvidas. Além disso, contribui para a formação de estudantes, tanto dos que participaram do 
curso, quanto dos bolsistas, que além da participação, estiveram envolvidos no processo de organização. 

O CRR também teve resultados voltados para o interior da UFPR, fortalecendo pesquisas e orientações já realizadas pelos docentes, 
através do envolvimento dos bolsistas e estudantes voluntários. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Além do objetivo 4, que diz respeito a formação de professores da rede básica, o CRR atende ao compromisso social na UFPR que 
traduz, também, nas práticas acadêmicas voltadas a princípios que primam pelo bem-estar das comunidades interna e externa e pelo 
exercício dos direitos e deveres enquanto cidadãos envolvidos com o desenvolvimento sustentável, tendo como diretriz a formação da 
cidadania. O compromisso social da UFPR manifesta-se igualmente na assistência à saúde da população. 
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Nome do Programa 3º 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 e 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 Em 2018 destacam-se os trabalhos junto as ONGs: Pastoral da Criança e Pastoral da Pessoa Idosa, que a partir de março foram 
atendidas por esse projeto de extensão, através de “rodas de conversas” com lideranças dessas pastorais que atuam em Curitiba e região. 
Realizou-se em Curitiba a Conferência na abertura do Encontro Nacional de Líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, que contou com 
representante do Vaticano, Ministro da Saúde e Governadora do PR. Em maio, o projeto recebeu um pedido de ajuda do Colégio 
Estadual Yvone Pimentel, tendo em vista a ocorrência de dois casos de suicídio em 3 semanas. Esse colégio, que possui 116 
professores, 1500 estudantes, passou a ser atendido pelo projeto, onde se realizaram ações com professores, pais e estudantes em 
encontros de maio a agosto. No 2º semestre, desenvolveu-se atividade na Escola Municipal João XXIII, Bairro Portão, com realização 
de “roda de conversa” com os estudantes do ensino fundamental II e ensino médio em alusão ao “Setembro Amarelo”. Em parceria com 
a Secretaria de Estado da Educação (SEED), nos meses de setembro e dezembro realizou–se o curso de extensão “Formação de 
professores para prevenção do suicídio mediados pelas tecnologias digitais de comunicação e informação (TDICs)” O objetivo: 
capacitar professores para a identificação, acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de risco. Esse curso 
contou com a participação de 220 cursistas, 15 tutores e carga horária de 60 horas, distribuídas em 8 módulos, com três encontros 
presenciais. Aplicou-se um jogo de RPG (Role Playing Game) e apresentação de uma proposta de intervenção para a Prevenção do 
Suicídio, por parte de cada escola participante da formação. Em setembro realizou-se o “III Seminário sobre Prevenção do Suicídio” e o 
“Seminário sobre Luto e suas Interfaces”. Dentre os produtos desse projeto destacam-se as apresentações de trabalhos na 36ª edição do 
SEURS ocorridas em Porto Alegre/RS as oficinas sobre “Luto e suas interfaces” ofertadas pelo ENEC na SIEPE 2018, palestras 
realizadas em Curitiba, Cascavel e Foz do Iguaçu, além das atividades desenvolvidas nos diferentes setores da UFPR, e que envolveram 
os cursos de Terapia Ocupacional, Agronomia e Veterinária. As atividades desenvolvidas pelo Projeto Prevenção do Suicídio e suas 
interfaces durante o ano de 2018 compuseram ações extensionistas, formativas e de pesquisa, além de eventos, palestras, oferta de curso 
de extensão, apresentação de trabalhos, artigos e capítulos de livros, onde destaca-se: 1) Ciclo de Saúde Mental da PRAE - UFPR; 2) 
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Palestra de Abertura na Conferência Municipal de Políticas Sobre Drogas de Campo Largo 3) 9ª SIEPE - Oficina sobre Luto; 4) 9ª 
SIEPE - Apresentação de trabalhos no EVINCI e ENAF; 5) II Seminário de Saúde Mental da CASA 4 – Dependência Química e Saúde 
Mental, em 10/10; 6) 5ª Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPED-Curitba; 7) Palestra O Grupo Psicanalítico de 
Curitiba (GPC) e a formação psicanalítica nos moldes da International Psychoanalytical Association (IPA); 8) III Jornada de Saúde 
Mental e Economia Solidária; 9) 36º SEURS Porto Alegre – Apresentação de trabalhos; 10) Mesa redonda, com participação das 
professoras Dione Menz e Sabrina Stefanello, no II Seminário Internacional de Prevenção do Suicídio, realizado em Cascavel, em 
27/09/2018 com participação de gestores dos Ministérios da Saúde do Brasil, Paraguai e Argentina 11) Mesa redonda, com participação 
das professoras Dione Menz e Sabrina Stefanello, no II Seminário Internacional de Prevenção do Suicídio, realizado em Foz do Iguaçu, 
em 28/09/2018, com participação de gestores dos Ministérios da Saúde do Brasil, Paraguai e Argentina 12) Participação em Mesa 
Redonda realizada no Curso de Terapia Ocupacional, com o tema Saúde e Trabalho em novembro/18 Como forma de manter um 
histórico acessível para todos os interessados, todos os materiais produzidos no III Seminário Prevenção ao Suicídio, estão 
disponibilizados no site da PROEC. 

Resultados e Avaliação O NIED, em sua parceria com o Projeto Luto e Prevenção do Suicídio, uma vez que as temáticas se entrecruzam (abuso de substâncias, 
saúde mental e suicídio), tem contribuído para que este se destaque enquanto formação de profissionais das políticas públicas para 
atuarem na prevenção do suicídio. Assim também, destaca-se na formação dos próprios estudantes, de forma que estejam mais aptos a 
atuarem nessa temática. Objetivando-se o desenvolvimento de ações para sua prevenção, acolhimento de demanda individual clínica ou 
de instituições de ensino com impacto para o desenvolvimento de estudos e de estratégias futuras que viabilizem positivamente a 
abordagem do tema; ii) interação dialógica: pois as ações são estabelecidas sempre em parceria são profissionais da Educação, Saúde e 
humanas, por meio de eventos e cursos, atendendo a suas demandas de discussão e capacitação; iii) interdisciplinariedade: o tema da 
Prevenção do Suicídio perpassa várias áreas do conhecimento, além disso, o Projeto é formado por docentes, alunos e bolsistas 
(psicologia e agente comunitário de saúde). iv) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: ações privilegiam a abordagem a 
temática do luto e da prevenção do suicídio, visando compreender o tema em sua completude e pensar soluções para a comunidade que 
perpassam esse viés indissociável, atuando, inclusive, em processos formativos em escolas e para profissionais atuantes na área, além 
disso, as atividades foram apresentadas em eventos de extensão como o SEURS, com produção de anais; e v) impacto na formação dos 
estudantes: proporcionando uma visão mais humanística e cidadã apresenta-se como uma ferramenta para educação continuada sobre o 
tema, como espaço de discussão qualificada e formação de estudantes sobre o tema suicídio nas diferentes áreas do conhecimento. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este projeto vai ao encontro do Projeto Pedagógico Institucional no sentido de que o processo de aprendizagem deve se abrir a políticas 
institucionais mais amplas, a fim de integrar diferentes perspectivas formativas e abarcar aquelas demandadas pelos diversos agentes 
sociais. A Universidade deve se abrir à sociedade, conferindo valor formativo à interação com os seus diversos segmentos. Além disso 
responde ao compromisso social na UFPR que se traduz, também, nas práticas acadêmicas voltadas a princípios que primam pelo bem-
estar das comunidades interna e externa e pelo exercício dos direitos e deveres enquanto cidadãos envolvidos com o desenvolvimento 
sustentável, tendo como diretriz a formação da cidadania. O compromisso social da UFPR manifesta-se igualmente na assistência à 
saúde da população. 
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Nome do Programa ITCP − Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

Responsável pela Execução Sandro Miguel Mendes 

Público Alvo Agricultores familiar, gestores públicos, alunos de diversos cursos de graduação e Pós-graduação, comunidades quilombola, 
comunidades caiçaras, alunos de outros Países. 

Objetivo Geral Atuar na organização de grupos populares e na consolidação de empreendimentos cooperativos de pequeno porte, desenvolvimento 
territorial, através de ações de educação continuada de forma a possibilitar aos participantes o conhecimento sobre a importância da 
gestão territorial e empreendedorismo. 

Principais Atividades Desenvolvidas Em parceria com o Comitê de Processos Cooperativos e Associativos – PROCOAS/AUGM, a ITCP participou em fevereiro, em 
Resistência na Argentina, com a participação de 40 alunos, oriundos de diversos Países, (Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil), o 
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grupo foi formando por docentes e alunos de Pós-graduação e graduação de diversas áreas de conhecimento. Formação bolsistas com 
temas ligados a economia solidaria, economia circular, cooperativismo, turismo de base comunitária, resgate cultural, 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 foi produzido o trabalho para apresentação do Programa ITCP no 17º - ENEC. 
Realização de oficinas sobre planejamento estratégico com servidores da Coordenação de Cultura da UFPR, foram realizadas 05 (cinco) 
oficinas, com a participação de 20 (vinte) servidores. Participação como ouvinte no Seminário denominado “Desafios e perspectiva da 
Pesquisa e Pós-graduação na UFPR” Participação na reunião da Coordenação Nacional da Rede ITCPs, realizada como uma das 
atividades do Fórum Social Mundial em Salvador. Participação no Fórum Mundial Social, com temas referente a economia solidaria, 
políticas públicas, atividades de extensão e planejamento. Participação como ouvinte no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária 
em Natal, Coordenação da Assembleia Geral da Associação de Apoio a Rede ITCPs, realizada em Santa Maria – RS. 

Participação como coordenador regional no Encontro Nacional da Rede ITCPs, realizado durante a Feira Internacional de Economia 
Solidaria em Santa Maria-RS 

Participação na Reunião da Rede Paranaense de Incubadoras Universitárias – RIU PARANÁ, realizado em Curitiba. 

No mês de outubro representamos a UFPR na XVI Reunião Anual do Comitê de Cooperativismo e Associativismo da Associação das 
Universidades do Grupo Montevidéu, em Córdoba na Universidade Nacional de Córdoba,  

A ITCP participa como representante da PROEC na Comissão Local de Acompanhamento e Avaliação do Grupos PET, além dos 
serviços burocráticos da comissão, o espaço serve para tratar de assuntos relativos as atividades de extensão na UFPR. Participação na 
Caravana do PIC – Plano Institucional de Cultura, discussões sobre o trabalho de resgate cultural e a extensão promovido pela Pró-
reitoria de Extensão e Cultura. 

A ITCP foi procurada por um grupo de alunos haitianos, para assessoramento na criação de uma associação de alunos e profissionais 
haitianos, com a finalidade de geração de trabalho e renda, participação em projetos e atividades culturais, está ação está ocorrendo em 
parceria com o Núcleo de Direito Cooperativo da UFPR. 

Elaboração do termo de Cooperação Técnica entre a UFPR/PROEC/ITCP e a Rede Ambiental Mayombe de Angola, com a finalidade de 
intercambio e troca de experiências em economia solidaria e desenvolvimento territorial por meio de mobilidade discente, técnicos e 
docentes, e também seminários, cursos, visitas técnicas e outras atividades. 

Em parceria com a SANEPAR a ITCP está elaborando uma proposta para trabalhar com produtores rurais que serão atingidos pela 
barragem do Rio Miringuava, em São José dos Pinhais−PR. 

Apoio a uma Cooperativa de Serviços situada no Município de Jacarezinho−PR, consiste o trabalho no apoio a elaboração de projetos e 
proposta de marketing.  
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O programa teve apoio de bolsistas, com a contratação de três bolsista “Mais Cultura”, dois “CNPq”, e uma bolsista PIBIC, a partir de 
segundo semestre, três bolsistas “Extensão”. 

Durante o exercício de 2018 o programa obteve financiamento externo a UFPR, via CNPq, portanto, sendo desenvolvidas atividades no 
Vale do Ribeira e Recursos do Projeto Mais Cultura para as atividades no Litoral do Paraná. 

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. 

Descrição do Alinhamento do Programa 
com a Missão e a Visão Institucional 
definidas no PDI UFPR 2017−2021 

 Consolidar a política de inovação da Universidade. Discussão sobre 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; 
 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, desenvolvimento do turismo e resgate cultural; 
 A extensão tem uma enorme representatividade com a ITCP. 
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Visite o site e conheça nosso trabalho: http://www.itcp.ufpr.br/  

 

Nome do Programa Economia Solidária e Desenvolvimento Local 

Responsável pela Execução Sandro Miguel Mendes 

Público Alvo Agricultores familiares, gestores públicos, alunos de diversos cursos de graduação e Pós-graduação, comunidades quilombola, 
comunidades caiçaras, alunos de outros países. 

Objetivo Geral Atuar na organização de grupos populares e consolidação de empreendimentos cooperativos de pequeno porte, 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. 

Principais Atividades Desenvolvidas 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 comunidades atendidas pelo Programa ITCP, temas ligados a economia 
solidaria, Economia circular, cooperativismo, metodologia de incubação, metodologia de intervenção no território, metodologia para 
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trabalhos acadêmicos e artigos científicos são apresentados e debatidos pela equipe e convidados 

 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 acontecerem nos municípios de 
Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Bocaiuva do Sul, Tunas do Paraná e Adrianópolis; 

 Apresentação mestrado contabilidade, por duas vezes estivemos na disciplina de mestrado/doutorado contabilidade de 
sustentabilidade, e uma vez no Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, fazendo uma apresentação 
dos trabalhos da ITCP e falando sobre políticas públicas no Vale do Ribeira; 

 Apresentação ENEC – No primeiro semestre de 2018 foi produzido o trabalho para apresentação do trabalho Incubação de 
empreendimentos econômicos e solidários e desenvolvimento local, no 17º Encontro de Extensão em Cultura - ENEC, foram 
06 (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 XIV Seminário Internacional PROCOAS, em Córdoba, o Trabalho 
“Intervenção Comunitária: o desafio da Interdisciplinaridade, e Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade.”, foi apresentado 
no GT de Políticas Pública; 

 Projeto de Circuitos Curtos de Comercialização, está em formatação, onde foram realizadas reuniões na ITCP, no CPRA 
(http://www.cpra.pr.gov.br/) e contatos com o Professor Oscar Rover na Universidade Federal de Santa Catariana; 

 Assessoria na Elaboração do Plano Municipal de Apoio à Agricultura Familiar em Tunas do Paraná, uma parceria com o Poder 
Público Municipal e a Associação de Produtores Rurais – APROTUNAS; 

 Durante o exercício foram realizadas reuniões com alunos de graduação e Pós-graduação que procuram a ITCP na buscar de 
informações e orientações; 

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

Durante o exercício de 2018 o projeto obteve financiamento externo através do CNPq. 

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. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Consolidar a política de inovação da Universidade. Discussão sobre 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. 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, desenvolvimento do turismo e resgate cultural. A extensão tem 
uma enorme representatividade com a ITCP. 

 

Nome do Programa Economia Solidaria e Turismo de Base Comunitária 

Responsável pela Execução Sandro Miguel Mendes 

Público Alvo Agricultores familiares, gestores públicos, alunos de diversos cursos de graduação e Pós-graduação, comunidades quilombola, 
comunidades caiçaras, alunos de outros Países. 

Objetivo Geral Atuar na organização de grupos populares e na consolidação de empreendimentos cooperativos de pequeno porte, bem como 
desenvolvimento territorial, através de ações de educação continuada. 

Principais Atividades Desenvolvidas 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 a Economia 
Solidaria, 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 telefônico, uma vez que no primeiro semestre de 2017 não houve recursos para viagem.  

 Giro de Estudo Brasil/Chile, foi realizado e 9º Giro de Estudo Brasil/Chile, as atividades ocorreram em Curitiba e na Ilha de 
Superagui, onde 22 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 
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típicas chilenas.  
 Orientação projeto mestrado 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 2018. 

 Apresentação ENEC – No primeiro semestre de 2018 foi produzido o trabalho para apresentação Projeto E-TUR-PR (Turismo 
e Economia Solidária no Estado do Paraná), no 17º Encontro de Extensão em Cultura - ENEC, foram 06 (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. 

 O Projeto executou ações dentro dos eixos: 4 - diversidade artístico-cultural e eixo: 6 – economia criativa, empreendedorismo 
artístico e inovação cultural. Este trabalho consiste em visitas técnicas, elaboração de diagnóstico, planejamento das ações que 
serão executadas durante o exercício de 2018, georeferenciamento das atividades de Fandango, oficinas de construção de 
instrumentos, confecção de tablados, confecção de figurino, toca de instrumentos e de como dançar fandango. 

O projeto teve apoio de bolsista, com a contratação de três bolsistas 'Mais Cultura', dois CNPq, três bolsistas 'Extensão' e uma bolsista 
PIBIC 

Durante o exercício de 2018 obteve financiamento externo a UFPR, através do Projeto 'Mutirão Mais Cultura na UFPR'. 

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. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Consolidar a política de inovação da Universidade. Discussão sobre 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. 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, desenvolvimento do turismo e resgate cultural. A extensão tem 
uma enorme representatividade com a ITCP. 
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Nome do Programa Internacionalização da Extensão 

Responsáveis pela Execução Leandro Franklin Gorsdorf; 
Maria Virgínia Filomena Cremasco. 

Público Alvo Docentes, técnicos, discentes de graduação e Pós-graduação e membros da sociedade civil. 

Objetivo Geral Disseminar o conhecimento sobre organização comunitária, cooperativismo, associativismo e auto gestão a estrangeiros dentro e fora do 
pais, por meio de atividades extencionistas, capacitações e publicações e apresentação de artigos e trabalhos acadêmicos. 

Principais Atividades Desenvolvidas A ITCP apresentou trabalhos em eventos na América do Sul, ministrou palestra sobre metodologia de intervenção em comunidades na 
Escola de Verão PROCOAS em Córdoba, na Argentina. 
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Assessorou na formação da Associação de Alunos e Profissionais Haitianos no Brasil, Formalizou por meio da PROEC o termo de 
cooperação técnica com a Rede Mayombe de Angola, para desenvolver atividades extencionistas com intercâmbio, cursos de formação, 
palestras, troca de experiências sobre economia solidaria em Angola. Recebeu delegação de alunos secundaristas do Chile, onde foram 
apresentadas as experiências do trabalho da ITCP no Projeto de Extensão Economia Solidaria e Turismo de Base Comunitária.  

Somando-se a esta atividade, uma parceria junto a docentes de Tecnologia e a AWARE − Applied NetWork on Automotive Research 
and Education, a PROEC escreveu um texto sobre o que é extensão a partir da experiência da UFPR num publicação bilíngue 
disponível no link: <https://aware.thi.de/transfer-outreach/aware-publikation/>. 

Resultados e Avaliação A partir da noção de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e do acúmulo brasileiro em especial da UFPR quanto as 
metodologias de ação extensionistas e de construção de conhecimento dialogados com a sociedade civil tem se priviligiad0o 
intercâmbios de informações para outros contextos universitário como África e Europa. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Um dos principais pilares estratégicos do PDI vem sendo a internacionalização, desta maneira as ações empreendidas contribuem para o 
fortalecimento da inserção da Extensão no contexto internacional. 

 

Nome do Programa Projeto Rondon Regional 

Responsáveis pela Execução Leandro Franklin Gorsdorf; 
Maria Virgínia Filomena Cremasco. 

Público Alvo Comunidades definidas pela Coordenação do Projeto Rondon Regional nos municípios escolhidos para execução das ações. 

Objetivo Geral Formação do jovem universitário como cidadão e o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, utilizando atividades 
extencionistas. 
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Principais Atividades Desenvolvidas • Participação no Projeto Rondon Regional, foram realizadas reuniões preparatória, sendo uma em Ponta Grossa na Universidade 
Estadual, uma em União da Vitória, e outra no Município de Paulo Frontin. As atividades ocorreram em Paulo Frontin durante 15 dias 
no mês de julho, onde foram realizadas 247 oficinas e 3997 atendimentos, com a participação de um técnico administrativo, um 
professor e oito estudantes da UFPR em conjunto com a equipe da UEL. 

• Elaboração de Proposta para atividades no Rondon Nacional no Estado do Acre, foi elaborado e apresentando metodologia para 
execução de 14 oficinas, o projeto foi aprovado com nota 8,2 mas não selecionado para 2018. 

Resultados e Avaliação Ganhos na formação cidadã dos acadêmicos, aprimorou o trabalho em equipe, estabeleceu laços para troca de experiências na área 
técnica e cultural, formação e melhoria na organização da comunidade, capacitações dos gestores públicos, integração da universidade 
com a comunidades. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

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. 
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1.5 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

 

Nome do Programa Implantação do Sistema Gestão de Bolsas da PRAE 

Responsáveis pela Execução Fernando Sureck Leal; 
DSI-CCE – Divisão de Sistemas/ Centro de computação Eletrônica. 

Público Alvo Estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

Objetivo Geral Viabilizar uma ferramenta eficiente a fim de facilitar o processo de inscrição, avaliação, acompanhamento das solicitações de auxílios 
pelos estudantes além de otimizar as atividades administrativas desenvolvidas pelos servidores da PRAE em relação à demanda do 
PROBEM − Programa de Benefícios Econômicos Para a Manutenção do/a Estudante. 

Principais Atividades Desenvolvidas Gerenciamento e controle de processos seletivos para solicitação de auxílios PROBEM incluindo o processo de inscrição pelos 
estudantes, análise das solicitações pela equipe da UAPS − Unidade de Apoio Psicossocial−, levando-se em consideração aspectos 
socioeconômicos bem como agravantes sociais e divulgação do resultado dos processos seletivos. 

Elaboração de folhas de pagamento dos auxílios aos estudantes contemplados. 

Automatização do controle de acesso ao RU de estudantes contemplados pelo PROBEM. 

Integração com o SIE− Sistema de Informações para o Ensino, proporcionando maior segurança com relação à base de dados, além de 
fornecer informações acadêmicas relacionadas aos estudantes. 
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Armazenando de informações dos estudantes relacionadas ao acompanhamento psicossocial e pedagógico efetuado pela equipe UAPS. 

Resultados e Avaliação A implantação do Sistema Gestão Bolsa da PRAE garantiu eficiência e redução de riscos nos processos de inscrição, seleção, avaliação, 
pagamento e acompanhamento de auxílios concedidos relacionados ao PROBEM. 

Os estudantes podem contar com a utilização de uma plataforma mais amigável, estável e segura de inscrição para solicitação dos 
auxílios PROBEM uma vez que passa a ser possível a edição das informações disponibilizadas para participação no processo seletivo 
sem restrição de tempo de utilização. Além disso, a implantação do sistema permite que estudantes contemplados com o auxílio moradia 
enviem mensalmente o recibo de moradia utilizando a plataforma on-line de onde estiver e em qualquer horário, evitando assim 
deslocamentos físicos até a unidade PRAE.  

Outro importante resultado alcançado com a implementação do sistema foi a segurança e otimização dos processos administrativos 
pertinentes ao pagamento de bolsas e auxílios. Como o sistema possui integração com o SIE, existe maior segurança no processo de 
pagamento de auxílios uma vez que o sistema só efetuará o pagamento a pessoas que estejam regularmente matriculadas em cursos de 
graduação ou ensino profissionalizante na UFPR. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A implantação deste programa está alinhada com as metas definidas no sentido de desenvolver uma política institucional efetiva de 
assistência estudantil, sob o olhar da inclusão, permanência e diversidade, garantindo a valorização e a permanência dos e das 
estudantes. 

O desenvolvimento de ferramenta/sistema integrado que propicia o acompanhamento da e do estudante com armazenamento e 
gerenciamento dos dados de renda, rendimento acadêmico, acompanhamentos psicossocial e pedagógico e demais ações da equipe 
multiprofissional, além de otimizar as rotinas administrativas garante agilidade, desburocratização, transparência e qualidade das 
informações. 
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Nome do Programa Ciclo de Política e Saúde Mental 

Responsáveis pela Execução Leandro Neves Cardim; 
Maria Rita de Assis Cesar 

Público Alvo Docentes, discentes, servidores técnicos-administrativos da UFPR além de toda comunidade externa 

Objetivo Geral Promover um espaço de discussão e disseminação do tema relacionado à saúde mental entre a comunidade interna e externa da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram oferecidas 12 palestras ao longo de seis meses colocando em pauta um assunto cada vez mais presente no meio acadêmico e na 
sociedade em geral que é a saúde mental. Nestas palestras, foram debatidos temas relacionados à saúde mental dentro e fora da 
universidade abordando temas como a drogadição, reforma psiquiátrica e a atuação do SUS na área de saúde mental. 

Resultados e Avaliação O ciclo de Política e Saúde Mental proporcionou a criação de um espaço para discussão da temática de saúde mental proporcionando 
aos participantes um melhor conhecimento sobre as tratativas e encaminhamentos a serem executados visando universalizar o tema a 
toda comunidade envolvida. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A implantação deste programa está alinhada com as metas definidas no sentido de fomentar o desenvolvimento da política estudantil 
garantindo a permanência dos e das estudantes através do aprimoramento de processos de acolhimento e atendimento psicossocial por 
meio de capacitação e qualificação permanentes dos atores envolvidos dando voz e visibilidade ao sofrimento e ao adoecimento 
produzido no contexto e pelas lógicas acadêmicas assim como devidos enfrentamentos e encaminhamentos dessas situações. 
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1.6 Pró-Reitoria de Administração 

 

Nome do Programa Implantar Sistema de Gestão e Infraestrutura de TIC para Controle de Acesso ao Restaurante Universitário. 

Responsáveis pela Execução Alex Sebastião Constâncio; 
Bernardo de Almeida Villanueva; 
Daniel Leal Valente; 
Lineu Dal Lago. 

Público Alvo Usuários dos RU − Restaurantes Universitários 

Objetivo Geral Implantar sistema de controle de acesso que permita a identificação e categorização de usuários que acessam o RU, evitando fraudes e 
uso indevido, e fornecendo dados gerenciais com agilidade e praticidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas Desenvolvimento do sistema, aplicação de piloto em unidades menores, treinamento da equipe, adequação física das unidades, aplicação 
plena do sistema (fev/2018). 

Resultados e Avaliação Os resultados obtidos até o momento são satisfatórios, visto que há uma nítida redução no potencial de fraudes e uso indevido. Há 
potencial para melhorias, sobretudo no fluxo e em alguns pontos do sistema em particular. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

O programa de enquadra no objetivo estratégico Tecnologia de Informação e Comunicação por se tratar de um sistema informatizado. 
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2017−2021 
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Nome do Programa Terceirização dos Restaurantes Universitários de Curitiba 

Responsáveis pela Execução Bernardo de Almeida Villanueva; 
Lineu Dal Lago; 
Lucyanne Correia. 

Público Alvo Usuários dos RUs − Restaurantes Universitários 

Objetivo Geral Repassar a gestão dos restaurantes universitários da cidade de Curitiba para empresa especializada na produção de refeições, buscando 
melhorias nas áreas de manutenção, logística e, consequentemente, redução de custos de produção. 

Principais Atividades Desenvolvidas Elaboração de edital de licitação, contratação da empresa, fiscalização do contrato e aplicação de notificações, acompanhamento da 
satisfação dos usuários. 

Resultados e Avaliação Os resultados obtidos até o momento são satisfatórios, a empresa tem atendido às solicitações da fiscalização do contrato, e as pesquisas 
de opinião aplicadas aos usuários dos restaurantes apresentaram resultados satisfatórios.  

Em termos administrativos, houve redução significativa das atividades do RU, no que se refere a elaboração de licitações para aquisição 
de materiais e processos financeiros e de pagamento de fornecedores. Atividades como recebimento, estocagem e logística de gêneros 
também deixaram de existir, possibilitando a transferência de servidores para outros setores. Além disso, a capacidade de realização de 
manutenção de equipamentos, que era reduzida anteriormente, foi aumentada, otimizando a utilização dos mesmos.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa de enquadra no objetivo estratégico gestão por se tratar de ações que possibilitaram a melhoria contínua, otimização de 
recursos financeiros e redimensionamento de pessoal. 
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Nome do Programa Gestão de Contratos 

Responsável pela Execução Gerência de Contratos do DELIC−Departamento de Licitações 

Público Alvo Comunidade universitária em geral 

Objetivo Geral Atender à continuidade de serviços prestados pela UFPR 

Principais Atividades Desenvolvidas Controle e gestão de contratos por meio de software gratuito. 

Resultados e Avaliação A partir da organização do fluxo de trabalho e da sistematização dos dados a PRA não utilizou mais dispensas de licitação emergenciais. 
Antes disso, havia mais de R$ 40 milhões, divididos em 17 contratações emergenciais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Considerando que a missão da UFPR é fomentar, construir e disseminar o conhecimento, a gestão de contratações é fundamental para a 
realização de tal missão pois, apesar de acessórias, as contrataçãos indiretas é que dão suporte à todas as atividades da UFPR, sem elas, 
aulas de campo não poderiam ser realizadas, os prédios não estariam limpos, não haveria segurança patrimonial etc. 

 

Nome do Programa Formação de Gestores e Fiscais 

Responsável pela Execução Diogo Venancio 

Público Alvo Servidores que atuam como gestores e fiscais em contratações. 
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Objetivo Geral Disseminar conhecimento e capacitar servidores para a gestão e fiscalização de contratos, conforme peculiaridades da UFPR 

Principais Atividades Desenvolvidas Qualificação de mais de 150 servidores em matérias relacionadas. 

Resultados e Avaliação Disseminação de conhecimento relacionado à gestão e fiscalização de contratos, trazendo ganhos às contratações da UFPR. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Considerando que se tratam de atividades que dão base ao tripé de ensino, pesquisa e extensão, formar fiscais e gestores faz com que 
todos os serviços prestados pela UFPR sejam qualificados, por meio da melhor atuação de gestores e fiscais. 
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1.7 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

Nome do Programa Sistematização dos procedimentos referentes à redistribuição de servidor técnico administrativo 

Responsáveis pela Execução Andreia Michele Dannenhauer; 
Dulcileia Gonçalves Rodrigues; 
Silvia Rocio Silva; 
Terezinha Milhorin de Britto Moretti. 

Público Alvo Servidores técnicos-administrativos 

Objetivo Geral Executar os procedimentos relacionados a redistribuição de servidores técnicos administrativos entre IFES 

Principais Atividades Desenvolvidas Estudos da viabilidade de implantação da redistribuição por meio de edital; elaboração de portaria autorizativa para implantação da 
redistribuição por meio de edital; elaboração do edital de redistribuição; implantação e execução da redistribuição por meio de edital. 

Resultados e Avaliação A redistribuição por meio de edital possibilita que interessados possam ser redistribuídos para a UFPR quando a instituição não possui 
concurso público válido ou em andamento para determinados cargos. Também possibilita a seleção de candidatos que melhor atendam 
aos interesses da Instituição, obedecidos os critérios de seleção estabelecidos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

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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2017−2021 

 

Nome do Programa PPRA − Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Responsáveis pela Execução Clobert Jeffersson Passoni 

Público Alvo Servidores e alunos da UFPR 

Objetivo Geral Prevenção de riscos ambientais e acidentes em serviço de servidores e alunos da UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas Mapeamento dos riscos e medidas de controle dos mesmos. 

Resultados e Avaliação O PPRA é parte integrante de um conjunto amplo de iniciativas que visam a preservar a saúde e a integridade física dos servidores. Está 
articulado com o disposto em normas regulamentadoras nesse sentido, em especial o PCMSO − Programa de Controle Médico de 
Segurança Ocupacional (previsto na NR-7). 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Mapeamento dos riscos e medidas de controle dos mesmos; bem como redução do número de acidentes com alunos e servidores. 
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Nome do Programa Conversando sobre Saúde 

Responsável pela Execução Samantha de Toledo Martins Boehs 

Público Alvo Servidores, docentes e alunos da UFPR 

Objetivo Geral Trazer profissionais de referência da UFPR e do mercado para tratar sobre temas relacionados à saúde de maneira em geral com a 
finalidade de melhoria da saúde física e mental dos servidores da instituição.  

Principais Atividades Desenvolvidas O conversando sobre é um ciclo de palestras que acontece com a periodicidade mensal e que teve início no mês de Junho de 2018. 
Durante o ano foram trabalhados os seguintes temas: 

1. Automedicação, riscos e consequências; 
2. Ayuruveda e os benefícios para a sua saúde; 
3. Sobrepeso: causas e estratégias de prevenção; 
4. Mindfulness: Gerenciamento do Stress por meio da Meditação e Atenção Plena; 
5. Distúrbios do sono: formas de prevenção e tratamento; 
6. Saúde da Mulher.  

Resultados e Avaliação Trabalho: 
Número de Inscrito por 

Palestra: 
Nota média na avaliação de 

reação por palestra: 

Automedicação, riscos e consequências 43 9,37 

Ayuruveda e os benefícios para a sua saúde 275 9,57 

Sobrepeso: causas e estratégias de prevenção 94 9,43 

Mindfulness: Gerenciamento do stress por meio da Meditação e 
Atenção Plena 

142 9,18 
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Distúrbios do Sono: formas de prevenção e tratamento 111 9,40 

Saúde da Mulher 55 9,62 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Essa ação está alinhada ao item 57 do PDI UFPR 2017-2021: Incentivar a criação de ferramentas pelas unidades ligadas à 
CAISS−Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor−, que possam produzir indicadores que orientem os trabalhos nos programas de 
promoção e prevenção à saúde. 

 

Nome do Programa Programa de Preparação para a Aposentadoria Vida Sim 

Responsável pela Execução Samantha de Toledo Martins Boehs 

Público Alvo Servidores técnicos-administrativos e docentes da UFPR 

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 uma 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 2018 participaram do programa 44 servidores, sendo 5 docentes e 41 técnicos- administrativo e 2 trabalhadores da rede de 
desenvolvimento de pessoas, sendo uma da justiça federal e uma do Estado. Ao final do programa os participantes responderam ao 
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formulário de avaliação do Serviço ofertado. Em relação à avaliação da contribuição do Programa Vida Sim para o bem-estar, 78% 
avaliou como nota 10; 12% como 9,0 e 10% como 8,0. Não havendo reclamações sobre o programa.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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 II Seminário de Saúde Mental do CASA 4 

Responsáveis pela Execução Denise Solenko 
Luiz Arilton Vieira 

Público Alvo Comunidade universitária da UFPR 

Objetivo Geral Sensibilizar e debater sobre saúde mental com a comunidade universitária. 

Principais Atividades Desenvolvidas Conferências/palestras 

Resultados e Avaliação Houve interesse e participação significativa da comunidade. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O evento possibilitou fomentar e disseminar conhecimento com eficácia e eficiência. 
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1.8 Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade 

 

Nome do Programa Formação de Professores para a Educação das Relações Étnico-raciais 

Responsável pela Execução Lucimar Rosa Dias 

Público Alvo Professores da rede de educação básica 

Objetivo Geral Promover a educação das relações étnico-raciais na educação básica 

Principais Atividades Desenvolvidas Oficinas temáticas: bonecas negras e representatividade, jogos e brincadeiras africanos, músicas, etc., realizadas com professores da 
educação básica que trataram de diversos aspectos da educação para as relações étnico-raciais. 

Resultados e Avaliação O projeto foi considerado bem sucedido, pois os professores após a participação nas oficinas relataram os trabalhos desenvolvidos com 
os alunos em diferentes etapas da educação básica. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A UFPR tem como um dos seus propósitos colaborar com uma sociedade mais justa e igualitária destacando seu compromisso no 
combate a todas as manifestações de discriminação e empenhando-se em colaborar com o fim das desigualdades sociais, dentre a 
desigualdade racial ainda presente na sociedade brasileira. Este programa da SIPAD desenvolvido pelo NEAB vem cumprindo tal 
intento. 
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Nome do Programa Acompanhamento das Políticas de Ingresso, Permanência e Afirmação Indígena na UFPR (NUEI/CEPIGRAD/SIPAD) 

Responsáveis pela Execução Ana Elisa de Castro Freitas; 
Laura Ceretta Morreira; 
Ligia Maria Rossetto; 
Kelvy Kadge Oliveira Nogueira; 
Paulo Vinicius Baptista da Silva. 

Público Alvo Estudantes indígenas matriculados na UFPR. 

Objetivo Geral Acompanhar o acesso e permanência dos estudantes indígenas que ingressaram na UFPR por meio do Vestibular dos Povos Indígenas 
no Paraná (Resolução 37/04 – COUN) e da Lei 12.711/12. Articular os demais Programas 2, 3 e 4. 
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Principais Atividades Desenvolvidas  Coordenação e execução das Bancas de Verificação do TADII – Termo de Autodeclaração de Identidade Indígena. 
 Organização e execução da Banca de Orientação e Registro Acadêmico dos candidatos indígenas aprovados no XVII 

Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná.  
 Evento: Acolhimento e Registro Acadêmico dos Calouros Indígenas 2018 na UFPR. 
 Apoio, acompanhamento e/ou encaminhamento didático-pedagógico e psicossocial aos 42 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 nos eventos de defesa de TCC de estudantes indígenas. 
 Acompanhamento dos processos de planejamento e execução do XVIII 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 (ex. PET Indígena, projetos e atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, etc.). 

 Apoio a I Semana Acadêmica de Estudantes Indígenas da UFPR. 
 Coordenação e participação no I Encontro de Gestores de Verificação de Autodeclarações de concorrentes às vagas para 

indígenas. 

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

Resultados e Avaliação Acolhimento e matrícula de 9 estudantes indígenas aprovados no XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná; acompanhamento de 
42 estudantes indígenas com matrícula ativa em 2018, ingressantes pelo vestibular indígena; formação de 2 estudantes indígenas nos 
cursos de Serviço Social e Pedagogia, num total de 26 egressos desde a implantação da política de ação afirmativa para os indígenas na 
UFPR (2005); 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; 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. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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. 

 

 

Nome do Programa XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná (NUEI/CEPIGRAD/SIPAD) 

Responsáveis pela Execução Kelvy Kadge Oliveira Nogueira; 
Ligia Maria Rossetto; 
Victoria Paulina Kelly Vieira. 

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. 
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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 Ponta Grossa em Faxinal do Céu na cidade de Pinhão−PR.  

 Divulgação do edital e manual do candidato do XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná.  
 Recebimento de inscrição dos candidatos ao vestibular. 
 Viabilização do transporte (Curitiba/Faxinal do Céu/Curitiba) para os candidatos indígenas às vagas da UFPR. 

Resultados e Avaliação 852 candidatos com inscrições homologadas no vestibular, sendo que 137 desses concorreram às vagas da UFPR em 1º opção. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
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 CUIA − Comissão Universidade para os Índios (NUEI/CEPIGRAD/SIPAD) 

Responsáveis pela Execução Kelvy Kadge Oliveira Nogueira 
Ligia Maria Rossetto 
Victoria Paulina Kelly Vieira 

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 (XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná).  

 Colaboração na realização do XVIII 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 de Ponta Grossa.  
 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 XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná e 
acompanhamento de 42 estudantes indígenas matriculados na UFPR. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Contribuição para o fortalecimento das políticas afirmativas e apoio às ações de inclusão na UFPR. 
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Nome do Programa AMEI − Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas, Projeto de Extensão (NUEI/CEPIGRAD/SIPAD) 

Responsáveis pela Execução Ana Elisa de Castro Freitas; 
Eduardo Harder; 
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. 
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Principais Atividades Desenvolvidas  Reuniões de acolhimento aos estudantes indígenas que ingressaram na UFPR em 2018. 
 Atualização de folder para divulgação das vagas para indígenas na UFPR ofertadas pelo vestibular indígena e pelo sistema de 

cotas. 
 Divulgação do XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná em conjunto com o NUEI, por meio de redes sociais, cartazes 

afixados em campi da UFPR, e visitas a duas escolas de ensino médio com estudantes indígenas matriculados e uma aldeia em 
Curitiba. 

 Divulgação das vagas de cotas (Lei 12.711/12) no stand na Feira de Cursos e Profissões da UFPR.  
 Apresentação do "Projeto AMEI" na 10ª SIEPE (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão)/17º ENEC (Encontro de 

Extensão e Cultura). 
 Apresentação do "Projeto AMEI" no 8º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária realizado pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte na cidade de Natal/RN. 
 Atualização do Guia de Acolhimento do/a Estudante Indígena da UFPR a ser distribuído no ano de 2019 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 na aldeia 
em Curitiba, foi alcançado de maneira direta um púbico de cerca de 100 pessoas. Os resultados alcançados estão relacionados à 
divulgação do XVIII 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 2018 na UFPR. As ações do AMEI também vem 
possibilitando maior visibilidade da presença indígena na UFPR, haja vista o Projeto ter sido escolhido para figurar em um curta-
documentário que divulga sua relevância para o ensino, pesquisa, extensão e sociedade. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Contribuição para o fortalecimento da política afirmativa de inclusão de estudantes indígenas na UFPR. 
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Visite nossos sites e conheça nosso trabalho: 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/cepigrad/nuei/ 

https://www.facebook.com/SIPAD-UFPR-2376175452614142/ 
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1.9 Setor de Artes, Comunicação e Design 

 

Nome do Programa Sensibilização para o Uso da Bicicleta como Modal de Transporte pela Comunidade UFPR 

Responsável pela Execução Gheysa Caroline Prado 

Público Alvo Comunidade UFPR − estudantes, servidores e terceirizados−. 

Objetivo Geral Promover a mudança de hábitos dos cidadãos e da comunidade universitária para o uso racional dos meios de transporte motorizados em 
seu deslocamento diário e a adoção da bicicleta como uma alternativa saudável e sustentável. 

Principais Atividades Desenvolvidas - Desenvolvimento de um sistema colaborativo de empréstimo de bicicletas e acompanhamento do uso destas com o uso de ferramentas 
e princípios do design thinking de serviços. 

- Registro e catalogação das bicicletas: sempre que são localizadas bicicletas abandonadas nos campi da UFPR, estas vem sendo 
redirecionadas para este projeto de extensão onde é feita uma triagem com a ajuda do parceiro 'Bicicletaria Cultural', e as bicicletas são 
identificadas, catalogadas e é dada destinação adequada.  

- Inserção de equipamentos obrigatórios e de segurança nas bicicletas: através da parceria com o "Bike Anjo", o projeto recebeu diversos 
equipamentos obrigatórios de segurança para as bicicletas (espelho retrovisor, refletivos e campainha). 

- Elaboração de material gráfico para o projeto: as bicicletas foram identificadas com a marca do projeto, e cada uma recebeu um spoke 
card – que é um cartão plastificado que fica preso nos aros da bicicleta. Materiais para divulgação e atualização do projeto em redes 
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sociais. 

- Empréstimo de bicicletas: todas as 7 bicicletas estavam em uso na data do encerramento do projeto −abril/2018− que teve 
continuidade com o projeto 'Sensibilização para o Uso da Bicicleta como Modal de Transporte pela Comunidade UFPR−Fase II'. O 
empréstimo foi destinado para o deslocamento diário a alunos, servidores-técnicos e professores da UFPR. No total, desde o início do 
projeto, foram feitos 26 empréstimos. 

- Orientação inicial coletiva para os participantes: uma orientação inicial sobre o projeto, seu funcionamento, e também sobre legislação 
do trânsito para ciclistas, formas de segurança ao pedalar na cidade, dicas para iniciantes. 

- Sondas culturais: sonda cultural é uma ferramenta de coleta de dados que tem como objetivo registrar o cotidiano dos usuários. Para o 
projeto e a pesquisa de doutorado a ele ligada, foram realizadas diversas etapas de desenvolvimento e aplicação de uma sonda cultural, 
de modo a interagir e motivar os participantes que emprestaram as bicicletas a relatarem sobre o uso das mesmas em suas rotinas 
diárias. Para isso, uma oficina de desenvolvimento de sonda cultural com participantes externos foi realizada; a sonda cultural foi 
desenvolvida e validada e os dados estão em processo de coleta. 

- Reuniões semanais as voluntárias do projeto e uma bolsista do "Programa Ciclovida"3: ao longo de todo o ano, reuniões semanais com 
as alunas vinculadas ao projeto foram realizadas para alinhamento das ações e orientação contínua das atividades. 

Resultados e Avaliação A partir do descritivo das atividades acima, reforça-se a integração do projeto com as diferentes áreas de conhecimento ao longo do 
desenvolvimento, especialmente por meio dos participantes, parcerias e público-alvo envolvido. 

Quanto às ações de pesquisa, o projeto engloba a coleta de dados sobre design para sustentabilidade e as estratégias de design para a 
promoção do uso da bicicleta por meio de tese de doutorado da coordenadora do projeto, atualmente em fase de conclusão. Destaca-se 
ainda a apresentação de artigo sobre o projeto em Tandil, na Argentina, nas VI Jornadas de Extensión del Mercosur com o 
trabalho−ID:250 | Coolab Bici: projeto de extensão universitária para sensibilização para o uso da bicicleta como modal de transporte 
pela comunidade UFPR. Autores: Gheysa Caroline Prado; Alexandre Vieira Pelegrini; Ken Flávio Ono Fonseca; José Carlos Assunção 
Belotto; Silvana Nakamori; Universidade Federal do Paraná. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um dos pontos relevantes do "Programa Ciclovida" e consequentemente deste 
projeto, que teve atividades no cursos de graduação de Design de Produto e Gráfico da UFPR. A ação apresentou impacto na formação 
das estudantes envolvidas ao permitir o engajamento com projetos e situações reais e distintas das apresentadas em sala de aula, além da 
relação direta com a comunidade, com desenvolvimento da comunicação interpessoal e gestão de projetos. 

                                                 

3 Programa Ciclovida UFPR. Disponível em <http://www.ciclovida.ufpr.br/> acesso em 16/03/2019, 
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Além disso, a realização de atividades e oficinas externas à universidade, com os parceiros do projeto, destacam o envolvimento com a 
comunidade e evidenciam o impacto dessa ação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Tendo em vista as atitudes referenciais orientadoras das relações de ensino-aprendizagem na UFPR, conforme expostas no PDI 2017-
2021, destacamos que esta ação potencializa a aprendizagem de estudantes envolvidas/os a partir de experiências interdisciplinares e 
relações compartilhadas, com base em ações direcionadas aos problemas identificados na mobilidade urbana. Além disso, por se tratar 
de uma atividade de extensão, proporciona oportunidades de integralização curricular diferenciadas. 

 

Nome do Programa Pensar e Fazer Design 

Responsáveis pela Execução Aguinaldo dos Santos; 
Vinicius Miranda de Morais. 

Público Alvo Estudantes de graduação e Pós-graduação em design e áreas afins; profissionais atuantes no campo do design. 

Objetivo Geral Ampliar o engajamento do corpo discente e docente do Departamento de Design da UFPR com demandas sociais, buscando um melhor 
inter-relacionamento entre o saber em design desenvolvido na UFPR e os demais segmentos da sociedade. 

Principais Atividades Desenvolvidas Procurando fomentar a interdisciplinaridade e as conexões entre os vários campos que compõe o design, o Projeto Pensar e Fazer 
Design realizou semanalmente uma série de palestras, exposições, oficinas e mesas redondas, abordando temas como: 'Design e 
Estratégias de Mercado'; 'Design de Superfícies'; 'Design e sua Inter-relação com Elementos Arquitetônicos'; Design e Gestão de 
Projetos'; 'Design e Novas Tecnologias de Comunicação e Interação Digital'; 'Design e Pensamento Sistêmico'; 'Design e Tecnologias de 
Produção Digital'; 'Design e Inovação em Eletrodomésticos'; Design e Moda'; 'Design e Infografia'; 'Design e suas Dimensões Sociais'; 
'Design e Editoração'; Design e Intercâmbio Internacional'; 'Design e Processos Produtivos'; 'Design e Sociologia'; 'Design e 
Sustentabilidade'; 'Design e Processos Criativos'; Design e Educação'; 'Design e Pesquisa de Tendências de Mercado'; 'Design e suas 
Relações com o Usuário' e 'Design e Jogos Analógicos'. 

Eventos realizados: 
 Exposição de cadeiras em chapas multilaminadas, organizada por Vinícius Miranda; 
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 Marchetaria contemporânea, organizada por Vinícius Miranda; 
 Hábitos de consumo de alimentos e impacto na sustentabilidade, com Muralidhar Reddy; 
 Workshop sobre Jogos Analógicos, com Victor Emanuel Moreira e Priscila Nardon 
 Decidindo o seu destino de intercâmbio, com Aguinaldo dos Santos; 
 Oficina de criatividade, com Vanessa Kupczik; 
 User Experience Design: situação e perspectivas, com Marcella Nicastro; 
 Pro-EdaDe: A Educação Através do Design e o grupo de estudos interinstitucional, com Waleska Chagas Pacheco e Priscila 

Nardon; 
 Inovação para a Sustentabilidade na Habitação de Interesse Social, com Aguinaldo dos Santos; 
 Capacitação: Pesquisa avançada, estratégia de busca e gestor de referência Mendeley, com Thais C. de Moraes; 
 Pesquisa e estudo de tendências, com Rafize Santos; 
 Design: Estratégia e oportunidades, com Ana Brun; 
 Trajetórias das designers de superfície Goya Lopes e Renata Rubim: Metodologia em práticas diversas, com Bruna Bonifácio; 
 Luminotécnica Básica e Aplicação, com Yoko Hibino; 
 Mesa redonda sobre Gestão de Design, com Elenice Lopes; Marcelo Gallina; Julia Sciamana; Virginia Kistmann; Valkiria 

Fialkowski; Evelyne Rodrigues e Carolina Rosenmann; 
 Bate Papo com Miriam Zanini; 
 Pensamento Sistêmico, Complexidade e Design, com Cezar de Costa; 
 Apresentação pública das disciplinas Projeto I, Projeto II e Projeto III do Curso de Design de Produto da UFPR; 
 Digitalização 3D de baixo custo para o desenvolvimento de produtos personalizados, com Gabriel Rosenmann; 
 Arbo Design e Seu Processo de Macro Desenvolvimento de Produtos, com Daniel Kroker e Valkiria Fialkowski; 
 O Consumidor Gordo e o Design de Moda, com Caelen Teger; 
 H-AL - Arte têxtil, Vestes Experimentais: Processos criativos e trajetórias, com Alexandre Linhares e Thifany Faria; 
 Infografia Mobile: Estado da arte e perspectivas, com Evelyn Henkel; 
 Bate Papo com Cyla Costa; 
 Design de Serviços no Setor Público: Inclusão de populações marginalizadas, com Milena Alves; 
 Curso Intensivo de InDesign Aplicado ao Design Editorial, com Marco Mazzarotto. 

Resultados e Avaliação O diálogo entre alunos de graduação, pesquisadores do programa de Pós-graduação e os atores sociais externos à academia, promovido 
pela ação, possibilita o amadurecimento dos projetos desenvolvidos nos cursos do Departamento de Design, alinhando-os a 
necessidades sociais latentes, assim como abrindo a possibilidade de parcerias entre academia e outras instâncias sociais.  

A interação dialógica foi desenvolvida por meio da participação de representantes discentes da Pós-graduação e graduação do 
Departamento de Design. Todo o planejamento, assim como todos os processos operacionais foram definidos a partir do diálogo e 
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consenso entre o comitê discente e a coordenação do projeto. Essa participação permitiu aos discentes ter contato com diversas 
ferramentas projetuais e de planejamento, bem como a materialização de produtos para demandas reais, o que acarreta grande senso de 
realização profissional, além de impactar diretamente o desenvolvimento interpessoal, sensibilização para demandas sociais, e a 
capacidade de tomada de decisão.  

Em relação a contribuição do projeto a formação dos alunos que não participaram diretamente da organização do evento, acreditamos 
que o grande volume de temáticas apresentadas possibilitaram a expansão de seu entendimento sobre as complexidades do campo do 
design, evidenciando de forma efetiva o caráter interdisciplinar dessa profissão.  

Destaca-se ainda que a ação deu visibilidade a pesquisas realizadas no PPGDesign − Programa de Pós-graduação em Design, incluindo 
em sua programação 12 palestras com a participação de mestrandos e doutorandos. Com isso, viabilizou-se a sensibilização dos olhares 
de estudantes da graduação para o desenvolvimento científico e tecnológico realizado no PPGDesign, contribuindo para o 
desenvolvimento da sua consciência social e política e potencializando seu senso crítico e consequentemente sua capacidade de 
colaboração em demandas sociais que estão além do contexto acadêmico. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Tendo em vista as atitudes referenciais orientadoras das relações de ensino-aprendizagem na UFPR, conforme expostas no PDI 2017-
2021, destacamos que esta ação potencializa a aprendizagem de estudantes envolvidas/os a partir de experiências e relações 
compartilhadas, com base na articulação entre graduação, Pós-graduação e profissionais da área. A ação também se destaca por 
enfatizar o caráter interdisciplinar da prática do design, ao abordar diferentes campos de reflexão e atuação pertinentes a ela. As 
temáticas que permearam as atividades realizadas permitem a ampliação do repertório cultural dos alunos, bem como abarcam questões 
pertinentes à realidade social para além do âmbito acadêmico. Além disso, por se tratar de uma atividade de extensão, proporciona 
oportunidades de integralização curricular diferenciadas. 

 

Nome do Programa Ciclo de palestras "Mulheres e Processos de Criação" 

Responsáveis pela Execução Cláudia R. H. Zacar; 
Ronaldo de Oliveira Corrêa. 

Público Alvo Docentes vinculadas/os ao Centro Juvenil de Artes Plásticas/ Museu Alfredo Andersen e estudantes de graduação e Pós-graduação do 
Departamento de Design 
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Objetivo Geral Promover a reflexão e o debate acerca dos processos de criação de mulheres nas artes e no design. 

Principais Atividades Desenvolvidas A ação consistiu em um ciclo de cinco encontros, a saber: 
 Lançamento de livro e palestra “Gênero e Consumo no Espaço Doméstico”, com Marinês Ribeiro dos Santos 
 Palestra "Existe Um 'Universo Feminino'? Uma introdução aos feminismos e estudos de gênero", com Cláudia Zacar 
 Mesa "Artes Decorativas e Produção do Lar", com Ana Caroline de Bassi Padilha e Lindsay Cresto 
 Mesa "Moda e Produção do Corpo", com Anna Lucia Vörös e Maureen Schaeffer França 
 Mesa "Jogos Digitais, HQs e a Produção de Imagens", com Letícia Rodrigues e Takashi Matsuda 

Resultados e Avaliação O ciclo de palestras permitiu divulgar a produção científica atual sobre temas contemporâneos que vem sendo realizada no âmbito dos 
Programas de Pós-graduação em Design da UFPR e em tecnologia e sociedade da UTFPR, abrangendo temáticas pertinentes às áreas de 
artes, design, arquitetura, comunicação e moda. 

Como resultados, destacamos a ampla participação de docentes, alunas/os de graduação e Pós-graduação da UFPR e UTFPR, bem como 
de funcionárias/os e docentes vinculadas ao Museu Alfredo Andersen e ao Centro Juvenil de Artes Plásticas, além de membros da 
comunidade em geral. Em roda de conversa de avaliação realizada ao fim do ciclo, participantes enfatizaram como pontos positivos a 
coerência temática percebida entre os cinco encontros e a validade dos assuntos abordados, indicando interesse pela realização de outros 
eventos de caráter similar. 

A ação, realizada em parceria com o Museu Alfredo Andersen e o Centro Juvenil de Artes Plásticas, instituições ligadas à Secretaria da 
Cultura do Paraná, destaca-se pela possibilidade de fortalecimento de relações interinstitucionais.  

Ressaltamos ainda que as/os ministrantes das palestras e mesas escreveram textos com base em suas apresentações no ciclo. Esses textos 
foram reunidos em uma publicação, que encontra-se atualmente em avaliação pelo comitê da Editora da UFPR. Os textos apresentam 
discussões teóricas de caráter interdisciplinar, bem como análises empíricas realizadas a partir de diversas fontes, tais como revistas, 
blogs e acervos de instituições. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Tendo em vista as atitudes referenciais orientadoras das relações de ensino-aprendizagem na UFPR, conforme expostas no PDI 2017-
2021, destacamos que esta ação se destaca pelo caráter interdisciplinar das reflexões realizadas, abrangendo temáticas pertinentes às 
áreas de artes, design, arquitetura, comunicação e moda. Essas temáticas permitem a ampliação do repertório cultural dos participantes, 
bem como abarcam questões pertinentes à realidade social para além do âmbito acadêmico. Além disso, por se tratar de uma atividade 
de extensão, proporciona oportunidades de integralização curricular diferenciada. 
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Nome do Programa Projeto de Pesquisa LeNSin − Learning Network on Sustainability 

Responsável pela Execução Aguinaldo dos Santos 

Público Alvo Professores e estudantes de design de 15 universidade em diferentes continentes. 

Objetivo Geral LeNSi tem por objetivo fomentar o desenvolvimento colaborativo, em plataforma aberta, de conteúdos didáticos acerca do design 
sustentável, em particular do design de Sistemas Produto+Serviço. O projeto envolve uma rede de 15 universidades em todo o mundo. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Visitas técnicas e workshops, de grupos de professores de diferentes universidades participantes da rede, sobre metodologias 
participativas para o desenvolvimento de conteúdos didáticos para o design sustentável; 

 Seminários internacionais sobre o tema do aprendizado em rede de design sustentável; 
 Publicação de livros e plataforma virtual onde as atividades e publicações são divulgadas e acessadas;  
 Produção colaborativa de conteúdo sobre boas práticas. 

Resultados e Avaliação  Organização de atividades nas universidades participantes da rede, em 2018 foram realizados seminários de pesquisa e 
workshops nas Américas e Europa; 

 Divulgação do material desenvolvido em universidades não participantes da rede; 
 Realização de encontros internacionais para reunião dos representantes das universidades que participam da rede; 
 Articulação e integração de outras universidades federais na rede LeNSin.; 
 Divulgação da plataforma LeNSin junto aos cursos de Pós-graduação em design em diferentes universidades brasileiras e 

demais Países participantes da rede. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Acredita-se que o projeto de pesquisa promove a formação do cidadão a partir de sua relação direta com outras culturas na produção e 
difusão de conhecimento necessário para o desenvolvimento sustentável. 

No que diz respeito a visão da UFPR, acredita-se que a participação do PPGDesign-UFPR na Rede LeNSin, permite o reconhecimento 
da UFPR como uma universidade relevante para a produção de conhecimento no âmbito nacional e internacional. 
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Nome do Programa Projeto de Pesquisa Colmeias Urbanas − Subprojeto 1: relação com o público infantil 

Responsável pela Execução Stephania Padovani 

Público Alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio 

Objetivo Geral Visa contribuir para a proteção das abelhas nativas brasileiras. Pretende criar soluções open-source que possam contribuir para a 
preservação das abelhas, através de fabricação digital; Auxiliar as crianças a criar empatia com as abelhas e entender sua importância 
para o meio ambiente. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Realização de workshop na escola com estudantes e professores com a finalidade de sensibilizar para o tema da preservação 
das abelhas nativas brasileiras; 

 Realização de workshop para o mapeamento das possíveis soluções, pautada pelos fundamentos de design para a 
sustentabilidade, para a preservação das abelhas; 

 Realização de atividades lúdicas para promover o entendimento sobre a abelha nativa brasileira e sua importância para o meio 
ambiente, na escola com a qual o projeto foi realizado; 

 Realização de processo de design de soluções open-source, de forma colaborativa com os estudantes e professores; 
 Produção de um protótipo, realização participativa da implantação e acompanhamento do produto. 

Resultados e Avaliação O projeto adotou uma abordagem de design iterativo, na qual o artefato (colmeia) foi desenvolvido e refinado a partir do feedback de 
uma sequência de seminários multidisciplinares envolvendo designers, educadores e especialistas em meliponicultura e pesquisa 
alimentícia. O primeiro protótipo de colmeia encontra-se instalado em uma escola parceira do projeto (Escola Terra Firme ? Curitiba), 
onde atividades transversais aliando informações sobre abelhas sem ferrão e EdaDE (Educação através do Design) vêm sendo 
desenvolvidas em conjunto com as professoras e crianças da instituição. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

O projeto está relacionado à missão da UFPR no sentido de promover a difusão de conhecimento nos níveis de formação médio e 
fundamental, apresentando uma questão central para a sociedade contemporânea: o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, acredita-
se que a perspectiva cidadã seja reforçada. 
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2017−2021 
Com relação à visão da UFPR, tomou-se como central a ideia de uma universidade de excelência na produção e divulgação de 
conhecimento de qualidade. Ademais, na perspectiva de uma universidade integrada à sociedade e promotora de um debate sobre o 
futuro das gerações vindouras 

 

1.10 Setor de Ciências Agrárias 

 

Nome do Programa PECCA − Programa de Educação Continuada em Ciências Agrárias 

Responsável pela Execução João Carlos Garzel L. da Silva 

Público Alvo Recém formados nas áreas e demais interessados 

Objetivo Geral Capacitação profissional 

Principais Atividades Desenvolvidas Curso de Especialização e Extensão 

Resultados e Avaliação Trabalho de Conclusão de Curso 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

132 
 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

 Proporcionar condições para uma melhor compreensão, sua inserção e dinâmica; 
 Proporcionar o entendimento das dinâmicas de mercado e do consumidor; 
 Apresentar os principais instrumentos de planejamento, gestão e a prática para o incremento em cada área específica. 
 Capacitar a utilização ferramental para realização de estudos e projetos econômicos dentro do setor através de instrumentais de 

gestão. 

Dados numéricos disponíveis em : <https://drive.google.com/open?id=1z8WJEDX2TfEsV9PHcXfKaenrAmhWV0_o> 

 

Nome do Programa PET − Programa de Educação Tutorial da Engenharia Industrial Madeireira 

Responsável pela Execução Mayara Elita Carneiro 

Público Alvo 12 estudantes de graduação (bolsistas) e 150 estudantes de graduação impactados pelas ações. 

Objetivo Geral O PET é um grupo que desenvolve atividades para a formação acadêmica ampla, sob a orientação de um tutor. Estimula a participação 
de seus integrantes em projetos de pesquisa e extensão, além de promover atividades para melhoria do ensino. 

Principais Atividades Desenvolvidas 
 Semana de recepção dos calouros (19/2/2018 a 23/2/2018) 
 XXI SULPET − Encontro Regional dos Grupos PET Sul (28/4/2018 a 01/5/2018) 
 IV Lumbergames (08/6/2018) 
 Comemoração dos 20 anos do curso (Noite da Madeira em 28/6/2018) 
 Feira de Profissões (23/8/2018 a 26/8/2018) 
 Eventos Meta (18/8/2018 e 04/9/2018) 
 Encontro Nacional dos Estudantes (17/9/2018 a 21/9/2018). 

Resultados e Avaliação A semana de recepção dos calouros e os Lumbergames são atividades diretamente ligadas à integração dos alunos do curso, visando a 
motivação e acolhimento dos calouros. A comemoração dos 20 anos do curso foi um momento de divulgação do curso para a 
comunidade e resgate da história, com as presenças de todos os coordenadores de curso desde a implantação. O SULPET, organizado 
pelo PET Madeireira, reuniu grupos PET de diversos cursos do sul do País e promoveu palestras para os bolsistas e público em geral. A 
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feira de profissões é um evento de grande público no qual o grupo PET fica responsável pelo stand do curso, juntamente com a 
coordenação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa visa melhorar a formação profissional dos alunos do curso, diminuir a evasão de calouros através de atividades de 
integração, divulgar o curso em escolas e para a sociedade em geral, estimular o contato com profissionais da área, integrar a UFPR com 
outras universidades que ofertam também a Engenharia Industrial Madeireira. 

  

 

Nome do Programa Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar 

Responsáveis pela Execução Ricardo Augusto de Oliveira 

Público Alvo Produtores de cana-de-açúcar e estudantes de graduação e Pós-graduação. 
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Objetivo Geral Desenvolver variedades de cana-de-açúcar de alto valor agregado, que viabilizem aumento em produtividade e qualidade, com 
ampliação da capacidade competitiva do segmento sucroalcooleiro da Região Sul. 

Principais Atividades Desenvolvidas Desenvolver variedades de cana-de-açúcar, subsidiar atividades visando o manejo das variedades, uso de maturadores e inibidores de 
florescimento, uso de corretivos e fertilizantes; uso controlado de herbicidas; manejo do solo e da água; mecanização agrícola e outros, 
além de difundir a tecnologia gerada entre os agricultores. 

Resultados e Avaliação A UFPR foi incorporada à RIDESA− Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Sucroenergético em 1992 e, desde então, as 
atividades de melhoramento de cana-de-açúcar são realizadas pelo Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo do Setor de Ciências 
Agrárias. O programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar da UFPR (PMGCA/UFPR) já lançou 6 variedades: RB946903, 
RB956911, RB966928, RB036066, RB036088 e RB036091. O destaque tem sido a variedade RB966928 que atualmente é a segunda 
variedade mais cultivada nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, com uma área plantada superior a 500 mil hectares 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa vem fortalecendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, disponibilizando bolsas de iniciação científica, extensão, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado. Os professores envolvidos no programa também atuam na pós graduação em produção vegetal de 
forma a fomentar as atividades formativas dos estudantes da UFPR. 

Site RIDESA https://www.ridesa.com.br/universidades 

 

Nome do Programa Pesquisa e Pesquisa em Pós-colheita de Plantas Hortícolas 

Responsável pela Execução Francine Lorena Cuquel 

Público Alvo Alunos da graduação e Pós-graduação em Agronomia e produtores rurais. 
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Objetivo Geral Ensino e pesquisa em pós-colheita de plantas hortícolas. 

Principais Atividades Desenvolvidas Desenvolvimento de pesquisa, aulas práticas e atendimento a produtores rurais. 

Resultados e Avaliação Formação em engenheiros agrônomos, mestres e doutores, atividades de apoio a produtores. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Fomento ao desenvolvimento agrícola setorial sustentável através da disseminação do conhecimento. 

Nome do Programa 

Nome do Programa Horto Agroflorestal Sabores e Saberes 

Responsável pela Execução Rozimeiry G. Bezerra Gaspar 

Público Alvo Estudantes, servidores e comunidade externa 

Objetivo Geral Fomentar o uso de espaços urbanos, público e privado, para o cultivo de alimentos e fármacos saudáveis e sustentáveis, buscando a 
soberania alimentar e a prática de cultivo como atividade terapêutica. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram realizados cursos de cogumelos comestíveis, criação de abelhas nativas, plantas medicinais, plantas alimentícias não 
convencionais, confecção e prática de 'ikebana', aulas de meditação e ilustração científica. Em muitos destes cursos participaram 
pessoas de outros municípios, além da região metropolitana de Curitiba. 

Foram realizados três encontros Semear Conhecimentos em Curitiba, com troca de sementes e mudas, feiras de produtos artesanais, 
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feiras do desapego e no último encontro teve arrecadação de roupas, brinquedos e produtos não perecíveis para doação para pessoas 
carentes. 

Foram realizadas aulas práticas de meditação, com professores especializados e voluntários, para dar mais uma alternativa de ter uma 
maior qualidade de vida, aprendendo técnicas milenares para ter uma vida mais harmônica, feliz e plena. Pois é preciso trabalhar a 
mente, além do corpo e do alimento que é consumido. 

Os grupos no Facebook® e WhatsApp® são bem ativos com participação diária dos integrantes trocando conhecimento e informações 
sobre alimentação saudável, plantas medicinais, sustentabilidade dos recursos naturais, buscando ter uma vida mais saudável e 
sustentável. Todas as ações são acompanhadas, incentivadas e estimuladas pela equipe responsável pelo projeto. 

Os estudantes bolsistas e voluntários participam ativamente nas atividades de planejamento e realização dos eventos, também no auxílio 
da confecção de materiais orientativos. Estando cada dia mais maduros e experientes no planejamento e gestão das atividades 
pertinentes ao projeto. 

Os conhecimentos trocados e gerados nas atividades de extensão universitária (sociabilidade, amabilidade, respeito, valoração do 
conhecimento científico e empírico, proatividade, empoderamento social, economia solidária, ambiência, resiliência, trabalho em 
equipe, interações ambiente e sociedade, etc.) fortalecem os conceitos trabalhados e algumas vezes ignorados em sala de aula e nas 
pesquisas principalmente aos alunos vinculados a este projeto de extensão e as atividades conjuntas com o Laboratório de Frutíferas. 

Todas as atividades desenvolvidas são planejadas, discutidas e realizadas conjuntamente com os estudantes e também com o grupo, que 
participa das ações via Facebook® e WhatsApp®, que já se empoderou do projeto. Isso torna as ações mais dinâmicas e atende melhor os 
anseios do público alvo. 

Resultados e Avaliação Este projeto atingiu os objetivos de abrir as portas da UFPR para a sociedade, permitindo o apoderamento do conhecimento, valorização 
e uso dos recursos ambientais, através dos cursos de capacitação, encontros, palestras e interações através das redes sociais (Facebook® 
e WhatsApp®), Foram realizados cursos de cogumelos comestíveis, ikebana, criação de abelhas nativas, plantas medicinais, plantas 
alimentícias não convencionais e ilustração científica. Aulas gratuitas de meditação para a comunidade. 

Foram realizados três encontros Semear Conhecimentos em Curitiba, com troca de sementes e mudas, feiras de produtos artesanais, 
feiras do desapego e e no último encontro tivemos arrecadação de roupas, brinquedos e produtos não perecíveis para doação para 
pessoas carentes. O público atingido demonstrou grande satisfação em poder participar das atividades e eventos dentro da UFPR. 
Reforçando a importância das diferentes formas de transmissão e troca do conhecimento. 

Foram atendidos convites para dar palestras sobre as ações do Horto Agroflorestal Sabores e Saberes 2, no projeto de extensão da 
Melhor Idade da UFPR e no Congresso de Estudantes de Naturoterapeutas da Universidade Tuiuti. 
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Os estudantes bolsistas e voluntários participam ativamente nas atividades de planejamento e realização dos eventos, também no auxílio 
da confecção de materiais orientativos. 

Materiais confeccionadas e distribuídos gratuitamente: 

1. Jardim das sensações; 
2. Cartilha Hortaliças Não-Convencionais; 
3. Cartilha Relógio do Corpo-Humano; 
4. Cartilha Compostagem com o uso de minhocas; 
5. Cartilha Como fazer uma composteira caseira; 
6. Identificação e cultivo de Plantas alimentícias não convencionais; 
7. Cartilha Probióticos naturais - Kombuchá; 
8. Cartilha Identificação e produção de iscas para capturas de abelhas nativas; 
9. Apostila de receitas com plantas alimentícias não convencionais 
10. Publicação em eventos de extensão os resultados obtidos neste projeto. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Os conhecimentos trocados e gerados nas atividades de extensão universitária (sociabilidade, amabilidade, respeito, valoração do 
conhecimento científico e empírico, proatividade, empoderamento social, economia solidária, ambiência, resiliência, trabalho em 
equipe, interações ambiente e sociedade, etc) fortalecem os conceitos trabalhados e algumas vezes ignorados em sala de aula e nas 
pesquisas principalmente aos alunos vinculados a este projeto de extensão e as atividades conjuntas com o Laboratório de Frutíferas. 

Todas as atividades desenvolvidas são planejadas, discutidas e realizadas conjuntamente com os estudantes e também com o grupo, que 
participa das ações via Facebook® e WhatsApp®, que já se empoderou do projeto. Isso torna as ações mais dinâmicas e atende melhor os 
anseios do público alvo. 

As atividades desenvolvidas neste projeto estão correlacionadas com as ações profissionais de ensino, pesquisa e extensão urbana e 
rural, agroecologia, silvicultura, agrossilvicultura, sociabilidade, ambiental, sustentabilidade dos recursos ambientais, valoração do 
conhecimento científico e empírico. 

É desenvolvido um trabalho sério e comprometido com os acadêmicos na valorização das ações sociais, empoderamento local, 
valorização do conhecimento científico e empírico. 
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Nome do Programa Sistema Silvipastoril - Frutíferas Nativas e Galinhas Caipiras 

Responsáveis pela Execução Marcos Vinicius Ferrari; 
Rozimeiry G. Bezerra Gaspar 

Público Alvo Academia e comunidade externa 

Objetivo Geral Implantar um sistema agrossilvipastoril com frutíferas e galinhas caipiras na Fazenda Experimental do Canguiri da UFPR, em 
Pinhais−PR, para atividades acadêmicas e difusão do conhecimento.  

Principais Atividades Desenvolvidas Plantio e manejo de espécies frutíferas nativas, piqueteamento da área, instalação de cerca elétrica, cultivo de batata doce e gramíneas 
forrageiras para a alimentação das galinhas, criação de minhocas para alimentação das galinhas. 

Resultados e Avaliação Avaliação das espécies frutíferas plantadas, continuidade de novos plantios e manejo das galinhas caipiras em "Sistema Voisan". 

Participação intensa de alunos e da comunidade externa, em dias de campo e atividades práticas. Troca de informações e experiências 
entre as partes. 

As frutíferas nativas implantadas servirão de poleiros e disponibilização de alimentos para as galinhas caipiras e pássaros migratórios 
que utilizam essa rota de voo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Aplicação do conhecimento teórico com atividades práticas, participação de acadêmicos, técnicos e comunidade externa da UFPR. 
Valorização do conhecimento técnico e empírico. Demonstração e incentivo de práticas agroecológicas e cuidados com o bem-estar 
animal. 
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1.11 Setor de Ciências Biológicas 

 

Nome do Programa Produção Científica Como Método de Avaliação do Ensino 

Responsáveis pela Execução Daniela Fiori Gradia; 
Jaqueline Carvalho de Oliveira. 

Público Alvo Discentes da disciplina BGN7022 do Programa de Pós-graduação em Genética. 

Objetivo Geral Promover o aprendizado do conteúdo da disciplina, através da coparticipação do aluno em sua formação. Desenvolver capacidade de 
interpretação e organização de ideias. Fomentar ação colaborativa através de produção textual. Realizar a produção, edição, submissão e 
revisão de artigo científico. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ao longo do curso os alunos participaram das aulas através da leitura e discussão de artigos sobre RNAs não codificantes, além de 
organizarem pequenas apresentações para o grupo. Com o embasamento teórico obtido, foram divididos em 3 grupos de acordo com as 
áreas de interesse de cada aluno. Cada grupo fez o levantamento bibliográfico das publicações existentes que associavam os longos 
RNAs não codificantes a diferentes doenças complexas. A partir deste ponto foram responsáveis pela leitura, análise e organização do 
material obtido. Sob a tutela das professoras responsáveis, dois artigos de revisão foram elaborados. Um envolvendo doenças complexas 
em geral e outro focado em câncer. Os alunos participaram ainda do processo de busca por revistas que atendessem às nossas 
necessidades de publicação. Em seguida toda edição do material, de acordo com as exigências das revistas, além da confecção das 
figuras, tabelas, graphical abstracts, e revisão das referências bibliográficas foram feitas em conjunto. Finalmente, os alunos 
acompanharam o processo de submissão dos artigos, fizeram as correções sugeridas pelos revisores para enfim terem os artigos 
publicados. 
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Resultados e Avaliação Este trabalho resultou na publicação de dois artigos de revisão sobre o papel de longos RNAs não codificantes em doenças complexas, 
além da integração dos alunos de diferentes grupos de pesquisa.  

Long Non-Coding RNAs in Multifactorial Diseases: Another Layer of Complexity. Non-coding RNA 2018, 4, 13; 
<https://www.mdpi.com/2311-553X/4/2/13> 

Long non‐coding RNAs in cancer: Another layer of complexity. J Gene Med. 2019;21:e3065. <https://doi.org/10.1002/jgm.3065> 

Além disso, os alunos começaram a buscar em seus próprios projetos de Pós-graduação, por dados sobre os RNAs não codificantes, 
tornando seus trabalhos mais ricos. Duas alunas em particular, escreveram um artigo em paralelo, abordando o tema 
<https://doi.org/10.3390/ncrna4010003>.  

Avaliação: Todos os alunos envolvidos na disciplina (9), participaram ativamente de todo o processo, cumprindo todas as metas e 
prazos com qualidade na execução. A revista Journal of Gene Medicine está classificada no extrato B1 e o artigo publicado em 
dezembro, já tem uma citação. A revista Non-coding RNA, ainda não tem fator de impacto, por ser recente, mas já está indexada no Web 
of Science e Scopus. Desde que foi publicado, em maio de 2018, o artigo foi citado 7 vezes.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Dentro do proposto na missão da UFPR, este projeto permitiu aos envolvidos, gerar e compartilhar ciência, além de promover a 
formação técnica e social dos alunos, instigando os mesmos à busca pelo conhecimento, de forma ética, buscando a qualidade e 
cidadania. 
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Nome do Programa Contato com Tato 

Responsáveis pela Execução Adriana Inês de Paula; 
Diana Theodoro; 
Lucelia Justino Borges. 

Público Alvo Graduandas e graduandos dos Cursos de Educação Física 

Objetivo Geral Compreender e refletir sobre as relações humanas, bem como sensibilizar e elaborar mecanismos de combate frente a atitudes de 
violência de gênero. 

Principais Atividades Desenvolvidas Palestras versando sobre violência de gênero; papéis sociais; misoginia; feminismo; Rodas de conversa e bate-papo direcionados aos 
assuntos: abuso e assédio sexual e violência de gênero da sociedade e no âmbito universitário. 

Resultados e Avaliação Resultou em maior conhecimento teórico sobre a temática; ampliou a discussão em torno do tema; emergiram atitudes de sororidade 
entre as mulheres e interesse em aprofundar os estudos e as discussões entre todos e todas participantes; criação de grupos de estudos e 
debates sobre a temática, bem como grupos de acolhimento e aconselhamentos para as calouras e calouros de 2019. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A ação aqui apresentada contribuiu e motivou o protagonismos das e dos estudantes enquanto críticos e atores das discussões e das 
ações que se desdobraram; incentivou a conectividade entre as pessoas e potencializou a valorização e o respeito à diversidade humana. 
Esteve em consonância com o fomento, construção e disseminação do conhecimento visando a formação do cidadão e do 
desenvolvimento do ser humano sustentável 
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Nome do Programa I Simpósio Paranaense de Microscopia Eletrônica e Microanálise − Evento Comemorativo dos 50 anos de Fundação do Centro 
de Microscopia Eletrônica 

Responsáveis pela Execução Izabel Riegel Vidotti; 
Thelma Veiga Ludwig. 

Público Alvo Pesquisadores, estudantes de graduação e Pós-graduação dos diferentes setores da UFPR e comunidade científica externa à UFPR 
interessada em microscopia eletrônica e microanálise. 

Objetivo Geral Divulgar e discutir resultados de pesquisas buscando o diálogo e a troca de experiência da comunidade usuária de microscopia 
eletrônica e microanálise. 

Principais Atividades Desenvolvidas Palestras e apresentação de painéis 

Resultados e Avaliação Este evento fez parte da comemoração dos 50 anos do Centro de Microscopia como marco do apoio fundamental que este centro 
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multiusuário oferece à comunidade científica da UFPR. Tivemos 200 participantes, mais do que o esperado, 90 painéis apresentados, 45 
imagens concorrendo em concurso de fotos. Houve premiação de painéis e imagens. Pesquisadores de 14 Instituições Brasileiras 
participaram do evento. 

 Duas palestras de destaque abriram as sessões dos dois dias do encontro (25 e 26 de outubro-2018) a do Presidente da 
Sociedade Brasileira de Microscopia Eletrônica: 
Dr. Daniel Lorscheitter Baptista (UFRGS) − "Os Novos Desafios da Microscopia Eletrônica no Brasil”; 
Dr. Ney Mattoso Filho (UFPR) “Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR − Como tudo começou? Para onde vamos?” 

 Palestristas pesquisadores e especialistas em áreas diversas que dominam técnicas específicas de Microscopia Eletrônica, tais 
como: 
Dra. Karla Balzuweit (UFMG) − “Patrimônio cultural: técnicas de caracterização invasivas e não invasivas”; 
Dr. Jefferson Bettini (LNNano-CNPEM − Campinas-SP) − “Transmission Electron Microscopy as a Powerful Technique for 
Nanoscience and Nanotechnology”; 
Heloise Ribeiro de Barros (USP) “A Interface Nano-bio Caracterizada por Microscopia Eletrônica”; 
Dr. Leonardo Lagoeiro (UFPR) “EBSD: Uma visão geral e aplicações em geociêncas”; 
Dra. Carolina Camargo de Oliveira (UFPR) “Microscopia Eletrônica Como Ferramenta Para Estudo da Atividade Biológica de 
Compostos”. 

 Especialistas ligados a empresas conhecedoras da microscopia eletrônica e microanálise: 
Dylan Wood (Oxford Instruments) “An Overview of a Modern EBSD System: The Technology and its Applications”; 
Gustavo Cercal (Bosch) “Uso do MEV/EDS como Ferramenta para Tomada de Decisão na Manufatura de Sistemas de Injeção 
Diesel”, 
Rui Eduardo Moreira (TESCAN) “Microscopia Eletrônica de Ultra Alta Resolução e Técnicas de Correlação”. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Produção e disseminação do conhecimento e aumento da visibilidade da UFPR em âmbito regional e nacional. Divulgação das 
pesquisas de excelência desenvolvidas por pesquisadores vinculados a cerca de 20 PPGs/UFPR e que utilizam o CME. Valorização e 
fomento do apoio a um Centro notadamente Multiusuário que disponibiliza equipamentos complexos e de alto custo voltados para 
microscopia eletrônica e microanálise com o objetivo de alavancar a excelência da pesquisa na Universidade.  

Promover o diálogo e a cooperação com outros Centros de Microscopia no Brasil e com a Sociedade Brasileira de Microscopia e 
Microanálise. 

Incentivo profissional e valorização dos servidores técnicos, que pilotam os equipamentos, preparam materiais, analisam amostras. 
Criação de oportunidades para cursos e estágios de aperfeiçoamento e treinamento.  
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1.12 Setor de Ciências da Saúde 

 

Nome do Programa Programa de Pós-graduação em Saúde da Família em Rede Nacional 

Responsáveis pela Execução Deivisson Vianna Dantas Dos Santos; 
Giovana Daniela Pecharki. 

Público Alvo Profissionais que atuam na atenção primária 

Objetivo Geral Formar profissionais de saúde para exercerem atividades de atenção à saúde, docência e preceptoria, produção de conhecimento e gestão 
em Saúde da Família; fortalecer as atividades educacionais de atenção à saúde, produção do conhecimento e de gestão em Saúde da 
Família nas diversas regiões do País 

Principais Atividades Desenvolvidas A proposta do curso está em sintonia com os objetivos do Programa Mais Médicos, lançado pelo Governo Federal como parte de um 
amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS − Sistema Único de Saúde−, e que prevê, entre outros, aperfeiçoar 
médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e funcionamento do SUS. Por esse motivo, a primeira 
turma do PROFSAÚDE − Mestrado Profissional em Saúde da Família−, foi destinada à formação de profissionais médicos. Esse 
destaque deve-se a necessidade de formação em grande escala de médicos aptos a atuar como preceptores no Programa de Residência 
Médica em Saúde da Família, como futuros docentes para graduação em medicina, bem como supervisores e tutores em Saúde da 
Família. As próximas turmas contemplarão também, outras categorias profissionais, com o objetivo de concretizar uma formação 
multiprofissional e dar ao egresso a qualificação para o exercício da docência e da supervisão em Saúde da Família. 
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Resultados e Avaliação A participação de todos os alunos da primeira turma do mestrado foi ativa nas aulas presenciais. No decorrer do ano, realizamos um 
encontro a mais do que o programado para tratar especificamente do acompanhamento das pesquisas, o que foi identificada como uma 
estratégia de fundamental importância para aperfeiçoar metodologias e aprimorar a análise crítica de dados. Assimilamos a sugestão dos 
alunos que pediram por mais encontros presenciais, transformando a disciplina de tópicos especiais em uma disciplina presencial com 
momentos de seminários de projetos e resultados da pesquisa. Houve inclusive um encontro presencial de dois dias ao final do mês de 
junho para apresentação dos resultados parciais das pesquisas em andamento. 

Além disso realizamos um grande evento com a participação de graduando, convidados externos e profissionais da rede, que também foi 
um evento de extensão em 22 e 23 de novembro de 2018 com a apresentação de todos os resultados parciais das pesquisas/intervenções 
em andamento. 

Relembramos que todos os projetos de pesquisa já tinham sido aprovados pelo Comitê de Ética de Ciências da Saúde da UFPR e todos 
os alunos qualificaram seus trabalhos em dezembro de 2017. Os mestrandos do PROFSAUDE e docentes participaram ao longo de 2018 
de vários eventos apresentando trabalhos relacionados ao trabalho de conclusão do mestrado, como por exemplo: o 4º Congresso 
Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, realizado em Curitiba−PR entre os dias 18 e 20 de julho e o 12º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva ocorrido no Rio de Janeiro−RJ entre os dias 26 e 29 de julho de 2018. Assim como participamos do pré-congresso da 
ABRASCO − Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa de Pós-graduação está em seu segundo ano e temos a comprovação de que o programa está engajado com a proposta de 
mestrado profissional. 

A primeira integração é com o programa mais médicos do Estado do Paraná. A UFPR é a instituição gestora única do programa mais 
médicos do estado, o que garante uma rede de comunicação com mais de 900 supervisores, tutores e médicos que atuam diretamente na 
atenção básica.  

As secretarias de saúde de Curitiba−PR, Colombo−PR e Piraquara−PR como locais de trabalho dos médicos selecionados liberaram a 
participação de seus profissionais e no caso específico de Colombo auxiliaram na construção das questões de pesquisa de um dos 
projetos em desenvolvimento. Além disso, há integração do programa de mestrado profissional PROFSAUDE – UFPR com o Mestrado 
Acadêmico de Saúde Coletiva da UFPR e também com os Programas de Residência em Medicina da Família e Comunidade e Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPR, da Secretaria Municipal de Saúde Curitiba (SMS-Curitiba) e da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) com participação dos mestrandos do PROFSAUDE nas discussões das aulas dos 
programas acima citados. 
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Nome do Programa Mestrado em Saúde Coletiva 

Responsáveis pela Execução Karin Regina Luhm; 
Thiago Seiji Y. De Angeli; 
Yanna Dantas Rattmann. 

Público Alvo Graduados nas diferentes áreas do conhecimento que tenham interesse nas ações da Saúde Coletiva 

Objetivo Geral Formar recursos humanos para a pesquisa, docência, e cooperação técnica, capazes de participarem ativamente de proposições e 
execuções de políticas de saúde, contribuindo, assim, para a evolução e prestação de serviços no campo da Saúde Coletiva. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Conforme estabelecido no Regimento do Mestrado em Saúde Coletiva, o currículo do PPGSC − Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva, apoia-se nas linhas de pesquisa de (i) Epidemiologia e (ii) Políticas Públicas e Serviços de Saúde. A estrutura curricular é 
composta por disciplinas e atividades que capacitam o egresso para a pesquisa, docência e análise crítica do processo de produção de 
saúde-doença e conhecimento dos sistemas e serviços de saúde adequados para o enfrentamento de tais questões, de modo a atender às 
necessidades da população brasileira e do sistema de saúde. Considerando que os discentes, em sua maioria, são profissionais dos 
serviços de saúde, percebe-se que os ensinamentos disponibilizados no mestrado são efetivos nos meios onde trabalham. 

Resultados e Avaliação Trata-se de um mestrado novo, o qual não passou por nenhuma avaliação completa (quadriênio da Capes). Portanto, continua com sua 
nota 3 de abertura. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A Universidade Federal do Paraná, que tem um longo percurso na pesquisa e na Pós-graduação. Seu primeiro programa de Pós-
graduação stricto sensu foi iniciado em 1965. Desde então, o número de programas vem aumentando assim como a quantidade e 
qualidade das pesquisas desenvolvidas na instituição. 

Neste contexto, amparados pela política de qualificação e capacitação de recursos humanos da UFPR, surgiu o interesse de propor um 
programa de Pós-graduação em saúde coletiva stricto sensu que atendesse os anseios dos profissionais do Estado do Paraná e, mais 
particularmente, de Curitiba e região. A ideia construída ao longo de vários anos visava à formação de pesquisadores e docentes para a 
área, contribuindo para alavancar a produção de conhecimento no campo da Saúde Coletiva, e fortalecer a formação e educação 
permanente dos profissionais da saúde, para sua atuação na pesquisa, na docência, na administração e gestão dos serviços do Sistema 
Único de Saúde. Percebia-se, há muito, a carência de oferta de um programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva em instituição 
pública na região de Curitiba. 

A UFPR, por estimular as ações de pesquisa e de extensão, além do foco no ensino e qualificação dos seus docentes, proporcionou o 
cenário propício ao surgimento e manutenção do Mestrado em Saúde Coletiva. 
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Nome do Programa Reconeuroctar − Ativando a vida 

Responsável pela Execução Monica Mello de Macedo Ignácio. 

Público Alvo Pessoas com transtorno mental 

Objetivo Geral Reabilitar as funções cognitivas e promover a participação social de pessoas com transtorno mental. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram 28 encontros no período de outubro de 2017 a julho de 2018, nas segundas feiras das 14 às 16:30, para o desenvolvimento de 
atividades cotidianas direcionadas para a reabilitação cognitiva dos participantes. Destacamos primeiramente o fato dos encontros terem 
sido realizados na Casa do Contador de Histórias (sede compartilhada com a Associação Arnaldo Gilberti) como determinante para a 
contextualização “do cotidiano”. Os participantes referiram frequentemente à satisfação de serem atendidos num setting terapêutico que 
não fosse um Centro de Atenção Psicossocial ou uma UBS − Unidade Básica de Saúde−, por exemplo, relatando que se sentiam 
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“pessoas normais”. Participaram do projeto 13 pessoas (no total) com transtorno mental, encaminhados pelos Centro de Atenção 
Psicossocial do Boqueirão e do Portão, e participantes da Associação Arnaldo Gilberti. As atividades desenvolvidas foram definidas a 
partir dos resultados da MCDO − Medida Canadense de Desempenho Ocupacional−, que foi aplicada no acolhimento de cada 
participante. Assim, semanalmente, com média de 4 participantes por encontro, foram contempladas as dificuldades no desempenho de 
atividades com enfoque nas capacidades cognitivas, especialmente memória e funções executivas. 

Resultados e Avaliação Como resultado do programa de reabilitação cognitiva obtivemos que 90% dos participantes melhoraram nos dois domínios da MCDO 
(i)Desempenho Ocupacional: inicial - 3,7 (M); final 5,0 (M) (ii)Satisfação: inicial 4,0 (M); final 5,7(M). Quanto às capacidades 
cognitivas, ao final, 80% dos participantes obtiveram melhora nos escores da Avaliação Cognitiva de Addenbroke, totalizando: inicial 
71(M); final 78(M). Nesta última avaliação, os domínios que apresentaram maior diferença de escore foram memória e linguagem. Para 
além das avaliações estruturadas, as anotações do diário de campo das extensionistas trazem relatos dos participantes referentes ao uso 
das estratégias compartilhadas durantes as atividades do projeto nas suas atividades em casa, melhorando sua qualidade de vida. 
Também, o depoimento dos participantes sobre o alcance de metas estabelecidas numa das atividades realizadas, como utilizar 
transporte coletivo sozinha, voltar a estudar, buscar trabalho voluntário. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Alinhado ao Projeto Pedagógico Institucional, as atividades de extensão são a oportunidade da comunidade universitária oferecer 
assistência e compartilhamento de saberes com a sociedade. 
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Nome do Programa PET4 Farmácia UFPR e o "Projeto Farmaeduca" 

Responsáveis pela Execução Carolina Francisco; 
Dandara Bindemann; 
Djeine dos Santos; 
Elua Guimarães; 
Flávia Matheus; 
Giovanna Hey; 
Lucas Costa; 
Mariana Carvalho; 
Milena Baptista; 
Rafaela Argenta; 
Samuel Witt; 
Sandra M W Barreira (Tutora); 
Stephany Líbano; 
Suellen da Silva; 
Tatiana Marco. 

Público Alvo Idosas da “Associação Santa Rita de Cássia − Lar Iracy”, situado na Rua Abrão Winter, 370, Xaxim, Curitiba, Paraná. 

Objetivo Geral Trocar conhecimentos e aproximar-se da comunidade por meio da prática do aprendizado recebido na UFPR. Para os envolvidos no 
projeto, o objetivo é desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, além de contribuir com a política de 
diversidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram realizadas três tardes de atividades com as senhoras. Na primeira, o objetivo foi conversar e "brincar" sobre a higiene pessoal, 
alimentação e entretenimento. Na segunda intervenção, foi desenvolvido um roteiro musical para estímulo recreativo das idosas. Com 
isso foi possível trazer a atenção das senhoras do lar e nelas despertar a consciência tátil através da distribuição de massas de modelar, 

                                                 

4 PET: Programa de Educação Tutorial 
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com a qual elas puderam trabalhar com as mãos. No terceiro e último encontro, para desenvolvimento sensorial das moradoras do lar 
foram levados ramos de hortaliças, para que elas fossem estimuladas a descobrir de qual se tratava por meio do tato e olfato e qual a 
finalidade dessas plantas no melhoramento de suas saúdes. 

Resultados e Avaliação O projeto promove, por meio de suas intervenções, o desenvolvimento de habilidades interpessoais, senso crítico e responsabilidade 
social, além de conhecimentos na elaboração e execução de projetos. O projeto também visa explicitar ao público alvo o conhecimento 
da área da saúde e também promover a visibilidade do PET. As intervenções foram produtivas, fato comprovado pela renovação do 
convite pela responsável pelo Lar para o grupo PET Farmácia retornar sempre que possível. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O PET como um todo desenvolve habilidades em seus componentes, as quais estão alinhadas com o presente projeto (Farmaeduca) e 
com a Missão e a Visão da UFPR. Algumas delas podem ser citadas: Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; liberdade na 
construção e autonomia na disseminação do conhecimento; respeito a todas as instâncias da sociedade organizada; comprometimento 
com a construção do saber e formação de profissionais competentes e compromissados socialmente; preservação e disseminação da 
cultura brasileira e comprometimento da comunidade universitária com a Instituição. 
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Nome do Programa Campanha “Orientações Farmacêuticas na Prevenção e Combate à Hipertensão" 

Responsável pela Execução Deise Prehs Montrucchio. 

Público Alvo Estudantes e servidores da UFPR; população em geral. 

Objetivo Geral Conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir e tratar a hipertensão arterial. 

Principais Atividades Desenvolvidas Antes da realização da campanha, os acadêmicos do Curso de Farmácia que participaram do evento receberam um treinamento teórico, 
que consistiu em uma palestra sobre a hipertensão arterial, e um treinamento teórico-prático para a aferição da pressão arterial. Durante 
a campanha, os estudantes orientaram a população sobre a importância da manutenção da pressão arterial em níveis normais, as medidas 
de prevenção, os fatores de risco, as consequências que a condição pode acarretar e os tratamentos farmacológicos e não 
farmacológicos. Entregaram panfletos contendo as orientações gerais para prevenção e combate da hipertensão e realizaram a aferição 
da pressão arterial da população. Uma atividade de identificação de “Mito ou Verdade” foi utilizada para consolidar os conhecimentos 
acerca do tema e uma mesa contendo pacotes com a quantidade de sal existente em alguns alimentos industrializados foi utilizada para 
salientar a importância de uma alimentação saudável, com baixo teor de sal, para a manutenção da pressão arterial nos níveis normais. 

Resultados e Avaliação Cerca de 300 pessoas foram atendidas durante a campanha. A interação com os acadêmicos demonstrou o interesse da população 
atendida pelas informações repassadas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O evento promovido consistiu na expansão das atividades de extensão desenvolvidas no âmbito da UFPR, contribuindo com a 
construção e disseminação de conhecimento, e consolidando o compromisso social da Universidade. 
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Nome do Programa Campanha Educativa Voltada para o Descarte Consciente de Medicamentos 

Responsáveis pela Execução Camila Klocker Costa; 
Deise Prehs Montrucchio. 

Público Alvo Alunos, servidores da UFPR e comunidade externa 

Objetivo Geral Promover ação educativa, conscientizando a população sobre formas corretas e incorretas de descartar medicamentos vencidos ou não 
utilizados. 

Principais Atividades Desenvolvidas A Campanha promovida pela Farmácia Escola UFPR aconteceu em paralelo à Campanha de Logística Reversa de Medicamentos 
domiciliares vencidos ou em desuso realizada pelo Governo Estado do Paraná de 15/08/2018 a 15/10/2018. Durante a Campanha na 
Farmácia Escola, foi aplicado um questionário inicial com o objetivo de caracterizar o público atendido e detectar o nível de 
conhecimento da população sobre o tema. A comunidade foi orientada a respeito dos riscos do consumo indiscriminado e descarte 
incorreto dos medicamentos, ressaltando os perigos para a saúde e meio ambiente. Foi realizada a entrega de panfletos sobre o descarte 
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e uso racional de medicamentos e de uma lista contendo os locais de Curitiba que apresentam coletores de medicamentos. Um coletor de 
medicamentos foi disponibilizado para que a comunidade pudesse descartar seus medicamentos adequadamente. Foi realizada uma 
atividade com material educativo, na qual os participantes respondiam perguntas sobre o tema. 

Resultados e Avaliação Por meio da campanha, foi possível verificar que o tema é pouco explorado pela mídia e muitas pessoas não tem conhecimento das 
formas adequadas de descartar seus medicamentos. Nesse sentido, ações dessa natureza são importantes para a educação em saúde e os 
resultados foram satisfatórios, visto que 91% das pessoas abordadas consideraram que as informações recebidas foram úteis para a 
aprendizagem do assunto. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O evento consistiu em mais uma ação de educação em saúde promovida pela Farmácia Escola UFPR, contribuindo com a construção, 
disseminação de conhecimento e consolidação do compromisso social da Universidade. 
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Nome do Programa Campanha Nacional de Fotoeducação 2018 

Responsáveis pela Execução Camila Klocker Costa; 
Rossana Calegari dos Santos. 

Público Alvo Estudantes, servidores da UFPR e público em geral. 

Objetivo Geral Conscientizar a população a respeito da importância do cuidado com a pele e do uso correto do protetor solar. 

Principais Atividades Desenvolvidas A Campanha de Fotoeducação envolveu a orientação à população quanto aos riscos da exposição solar inadequada e a importância do 
uso correto do protetor solar. As pessoas atendidas responderam um questionário sobre o tema e receberam panfletos com orientações 
sobre fotoproteção e/ou amostras grátis de protetores solares. A campanha também ofereceu a prestação do serviço de avaliação da pele 
para a indicação do protetor solar específico ao usuário e a disponibilização de atividades lúdicas, como o fluxograma que auxilia na 
escolha do protetor solar e um jogo de tabuleiro para testar os conhecimentos da população acerca do tema. 

Resultados e Avaliação Foram atendidas 221 pessoas durante a campanha. Com os resultados obtidos, verificou-se que ações educativas são importantes para a 
formação dos estudantes e para a conscientização da população. Do público atendido, 61% não costuma usar o protetor solar 
diariamente, apesar de conhecer os risos da exposição à radiação solar, e, portanto, está mais suscetível aos danos causados pela 
exposição inadequada. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O evento promovido consistiu na expansão das atividades de extensão desenvolvidas no âmbito da UFPR e contribuiu com a construção 
e disseminação de conhecimento, consolidando o compromisso social da Universidade. 
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1.13 Setor de Ciências da Terra 

 

Nome do Programa Engenharia Ambiental e Sanitária nas Escolas do Litoral do Paraná 

Responsáveis pela Execução Cesar Aparecido da Silva 
Fernando Augusto Silveira Armani 

Público Alvo Acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, alunos de escolas públicas e privadas do litoral paranaense. 

Objetivo Geral Desenvolver programas de conscientização ambiental e questões saneantes para os alunos das escolas do litoral paranaense. 

Principais Atividades Desenvolvidas Visita a todas as escolas de Pontal do Paraná e Matinhos e algumas escolas de Paranaguá, onde foi apresentado o curso e a 
Universidade; elaboração de pequenas soluções em saneamento, como captação de água de chuva, de acordo com a demanda de 
algumas escolas. 

Resultados e Avaliação O programa conta com artigos aceitos em congressos regionais e nacionais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A atividade de extensão realizada por membros do corpo docente e discente do curso de engenharia ambiental e sanitária primeiramente 
segue o princípio enunciado no PPI, de que o "protagonismo dos estudantes é condição ecessária à sua aprendizagem, desenvolvimento 
e compreensão conceitual", já que são os alunos os principais atores na aproximação com alunos das escolas públicas e privadas. Ainda 
é destacado no PDI 2017-2021 que "a inserção social da Universidade está assentada no tripé representado pelo ensino, pesquisa e 
extensão, formato indissociável e que precisa ser considerado nas formas de integralização curricular (...) A participação em atividades 
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de extensão, como as empresas juniores, programas/projetos de extensão de atenção à comunidade como os que têm sido desenvolvidos 
pela área da saúde, são exemplos de atividades que devem ser valorizar na integralização curricular dos cursos." O projeto vem a este 
encontro, ao se tornar um meio de relação e atuação do curso na comunidade. 

  

 

Nome do Programa Aplicação de Provas da Olimpíada Paranaense de Química 

Responsáveis pela Execução Guilherme Sippel Machado; 
Pedro Toledo Netto. 

Público Alvo Alunos dos colégios de ensino médio e alunos de graduação do curso 

Objetivo Geral Aplicação das provas da Olimpíada Paranaense de Química na Unidade Mirassol do Centro de Estudos do Mar. 

Principais Atividades Desenvolvidas O programa da Olimpíada Paranaense de Química é coordenado no Estado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sendo que 
no Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, do Campus Pontal do Paraná −- Centro de Estudos do Mar, ocorre aplicação das provas 
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para alunos do ensino médio da região, onde os alunos do curso atuam como monitores da aplicação de provas, contando as horas como 
atividades formativas em atividades de extensão universitária. 

Resultados e Avaliação O programa é visto positivamente, pois pode: atrair jovens do ensino médio para a ciência química, sendo um possível candidato para 
futuro ingresso na universidade; contribui para divulgação das ações do curso e da universidade na região; fornece possibilidades para 
os alunos de graduação atuarem como monitores e receberem horas de atividades formativas, as provas são aplicadas duas vezes ao ano, 
aos sábados, sendo uma alternativa para alunos que não podem fazer atividades durante a semana devido ao trabalho. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A atividade está alinhada com a missão da UFPR (Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do 
cidadão e desenvolvimento humano sustentável) e com a visão. Está alinhado com o objetivo estratégico 5 da graduação (Incentivar 
projetos e programas de extensão assimiláveis aos currículos) e pode auxiliar grandemente para o objetivo estratégico 35 da extensão 
(Implantar as ações correspondentes à meta 12.7 do Plano Nacional de Educação 2014/2024 [Lei 13.005/1] no que diz a respeito à 
creditação/curricularização da extensão). 

 

Nome do Programa Saneamento em Zonas Costeiras Urbanizadas 

Responsável pela Execução Fernando Augusto Silveira Armani 

Público Alvo População residente nas zonas costeiras 

Objetivo Geral Entender como as variáveis relacionadas aos processos físicos do litoral do Paraná influenciam na dispersão do campo próximo de 
plumas de efluentes oriundas de emissários submarino de esgoto sanitário hipotéticos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Monitoramento da qualidade da água de rios e canais da cidade de Matinhos. 

Resultados e Avaliação Artigos publicados 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa se alinha no tripé representado pelo ensino, pesquisa e extensão, onde deve se assentar a inserção social da Universidade. 
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Nome do Programa Investigação dos Parâmetros K1 e K2 no Sistema de Abastecimento de Água de Pontal do Paraná −PR 

Responsável pela Execução Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira 

Público Alvo Engenheiros e projetistas de sistemas de abastecimento de água. 

Objetivo Geral O projeto visa determinar valores locais de referência para os parâmetros K1 e K2, utilizados no dimensionamento de redes de 
abastecimento de água. A série histórica de dados de consumo de água do município, também permitirão o estudo das variações de 
consumo devido à vocação turística do município. 

Principais Atividades Desenvolvidas Análise do consumo de água em Pontal do Paraná; cálculo do coeficiente K1 para os últimos 3 anos. 

Resultados e Avaliação Artigos submetidos ainda em processo de publicação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa se alinha no tripé representado pelo ensino, pesquisa e extensão, onde deve se assentar a inserção social da Universidade. 
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1.14 Setor de Ciências Exatas  

 

Nome do Programa Programa de Especialização em Data Science e Big data 

Responsável pela Execução Wagner Hugo Bonat 

Público Alvo Profissionais com formação em estatística, computação, sistemas de informação e áreas correlatas. 

Objetivo Geral Formar profissionais capazes de aplicar o estado da arte em termos de sistemas para Big data e ferramentas de analise, visualização e 
apresentação de grandes bases de dados com foco no desenvolvimento de soluções para negócios. 

Principais Atividades Desenvolvidas Aulas presenciais proferidas pelos professores do programa. 

Orientação da monografia. 

Resultados e Avaliação Introdução 

Com o objetivo de investigar a adequação e qualidade das atividades didático-pedagógicas desenvolvidas durante o ano 2018, o 
programa de especialização em Data Science e Big data através de sua coordenação conduziu uma avaliação junto aos alunos 
regularmente matriculados no programa. A avaliação consistiu na aplicação de um questionário com 50 questões, conforme descrito em 
detalhes na próxima seção (à disposição via e-mail <wbonat@ufpr.br>). 

Os alunos foram avisados pela coordenação da existência da avaliação através do grupo da turma no WhatsApp®  e via e-mail. O 
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preenchimento foi voluntário e anônimo. Dos 32 alunos matriculados no programa 21 responderam ao questionário. 

O objetivo desta avaliação foi verificar a percepção dos alunos com relação aos seguintes aspectos do curso: qualidade do corpo e 
práticas docentes, interesse dos alunos, interação professores-alunos, pertinência do conteúdo do curso e organização do curso. A partir 
desta avaliação a coordenação pretende propor novas estratégias para melhorar a qualidade do curso, visando seu crescimento e 
visibilidade. 

Resultados 

Um apanhado dos resultados é apresentado da figura anexa. De forma geral todos os aspectos avaliados foram considerados pelo menos 
muito bom pelos alunos, ou seja, as avaliações médias ficaram em praticamente todos os casos acima de 4. A interação professor-aluno 
foi o aspecto melhor avaliado, enquanto que pertinência do conteúdo do curso foi o que apresentou a pior avaliação. Porém, ainda acima 
de 4 para duas das três disciplinas e próximo a 4 para linguagens de programação. A qualidade do corpo docente e do curso como um 
todo também foi considerada muito boa, pela maioria dos respondentes.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Curso de Especialização em Data Science e Big data é o resultado de uma parceria entre os departamentos de Estatística e 
Informática da UFPR e está em consonância com o plano de desenvolvimento da UFPR, visando formar profissionais altamente 
qualificados na área de Big data. Os alunos do curso terão uma visão completa do sistema de Big data, desde o armazenamento e 
gerenciamento da base de dados, a aprendizagem de técnicas de manipulação e análise finalizando com métodos para apresentação, 
visualização e tomada de decisões baseadas em dados. Tal visão global do sistema de Big data só é possível com a parceria entre os 
departamentos de Estatística e Informática da UFPR. Neste sentido, o curso adere ao plano estratégico do Setor de Exatas que busca 
incentivar uma maior integração entre seus departamentos. Finalmente, o curso visa suprir uma demanda cada vez maior dos bacharéis 
em estatística que buscam uma formação complementar principalmente em relação às ferramentas de gerenciamento e manipulação de 
bases de dados. O curso se insere no processo de ensino característico da UFPR e também visa fomentar a produção científica dos 
professores envolvidos no programa. 
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1.15 Setor de Ciências Jurídicas 

 

Nome do Programa Programa de Extensão e Pesquisa Política Migratória e Universidade Brasileira 

Responsáveis pela Execução Bruna Ruano; 
Elaine Schmitt; 
José Antonio Peres Gediel; 
Leticia Mara Peres; 
Marcio de Oliveira; 
Maria Gabriela; 
Tatyana Scheila Friedrich; 
Viviane Pereira. 

Público Alvo Migrantes com visto humanitário e refugiados 

Objetivo Geral Os objetivos do programa são criar ações para que os migrantes e refugiados, que fazem parte da sociedade, também sejam 
contemplados nas ações de inclusão, pluralidade, diversidade e tolerância da UFPR, de modo a transformar o meio acadêmico e o meio 
comunitário. 

Principais Atividades Desenvolvidas O programa é composto dos seguintes projetos: 1) PPBMIH - Projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária, desenvolvido no 
curso de Letras; 2) o Projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidade, do curso de Direito; 3) o Projeto Desenvolvimento de Cursos de 
Capacitação em Informática para Imigrantes, do curso de Informática; 4) o Projeto de Extensão Migração e Processos de Subjetivação: 
Psicanálise e Política na Rede de Atendimento aos Migrantes, desenvolvido no Departamento de Psicologia. 
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As atividades se desenvolvem em múltiplos setores da UFPR, todas com o objetivo de promover ações extensionistas interdisciplinares 
com migrantes e refugiados, com a participação de alguns professores e muitos estudantes, voluntários, sob a coordenação de cada um 
dos projetos. Os coordenadores dos projetos sempre se reúnem entre si para pautar conjuntamente as ações, que são integradas. O 
Programa planeja e presta assessoria jurídica a migrantes e refugiados e suas organizações, em Curitiba e Região Metropolitana; oferta 
aulas de português brasileiro e desenvolve atividades culturais; oferece curso de informática; além de atendimento psicológico aos seus 
destinatários Também há um acompanhamento das ações pelo viés da Sociologia, num trabalho mais ligado a pesquisa e levantamento 
de dados.  

Todos os cursos envolvidos ensinavam a temática migratória na teoria e com os projetos e o programa oportunizaram aos estudantes a 
trabalhar na prática, com possibilidade real de mudança social. O Impacto na sociedade é concreto, os alunos dos cursos de português e 
informática saem do curso conhecendo na língua brasileira prática, pois adota-se uma metodologia específica que é o português como 
língua de acolhimento. Também são promovidas inúmeras atividades culturais. Eles também saem com noções de informática de modo 
eficaz e completo, os atendimentos jurídicos auxiliam na vida de cada atendido em relação à sociedade e governo brasileiros, e a 
assistência psicológica é essencial para superar seus traumas e as dificuldades decorrentes do processo migratório. A transformação é de 
todos, migrantes, alunos e professores. 

A interação dialógica está presente em todas as atividades, garantindo a participação cidadã dos migrantes e refugiados em todos os 
processos e decisões, desde o planejamento anual no início de cada ano. A interdisciplinaridade é constante pois são 4 cursos que atuam 
organicamente, com intercambio diário. A realização de pesquisas, de relatos de experiências e artigos científicos demonstra que as 
ações de extensão se transformam ou decorrem de pesquisa, refletindo na sala de aula de cada professor envolvido e seus alunos, 
participantes ou não do programa.  

O tripé universitário e a interdisciplinariedade estão presentes em todas as atividades do programa. 

Resultados e Avaliação O programa tem alcançado resultados concretos, como as aulas de português que foram ministradas, desde o início em 2014, a mais de 
mil e quinhentos alunos migrantes, sendo que dentre eles, todos que tiveram alguma demanda jurídica receberam atendimento 
especializado. Muitos interessados tiveram aulas de informática, além de atendimento psicológico, gerando um impacto importante na 
realidade dos alunos, professores e, principalmente, dos migrantes e refugiados. 

Seus participantes, professores e estudantes, já publicaram inúmeros artigos e capítulos de livros. Vários trabalhos de conclusão de 
cursos são feitos por alunos que participaram da extensão e depois pesquisaram sobre o tema, sob a orientação dos professores que 
atuam nos projetos e ao mesmo tempo ministram aulas das matérias relativas a essa atuação. Assim, o Programa busca um diálogo 
permanente com os refugiados e migrantes e suas organizações, para compreender suas realidades vividas, identificar suas demandas e 
trabalhar propostas de diminuição de suas necessidades e de sua vulnerabilidade. As aulas e os atendimentos beneficiam diretamente o 
público alvo, que são os migrantes e refugiados. Os alunos sentem os impactos do programa em sua formação pessoal e formal, pelo 
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contato direto com os migrantes e refugiados e seus problemas. 

O Programa atuou na adoção das Resoluções 13/14; 63/18 e n° 02/16 – CEPE,  

No âmbito do Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR, há a resolução 5/15 que prevê 5 vagas para migrantes humanitários e 
refugiados. São 3 mestrandos: 2 sírios e 1 congolesa. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Todas as ações do programa podem ser incluídas no item 'Compromissão Social da Instiuição' (item 6 do PDI) e dentro dos Objetivos 
Estratégicos (pois atua transversalmente em todos os subitens do item 7) . Estão de acordo com a missão e a visão da UFPR, nos termos 
do PDI. 

 

Nome do Programa Programa Política Migratória e Universidade Brasileira e Projeto Hospitalidade 

Responsáveis pela Execução José Anronio Peres Gediel; 
Tatyana Scheila Friedrich. 

Público Alvo Atendimento de migrantes e refugiados da comunidade interna e externa. 

Objetivo Geral Formular a política universitária sobre inclusão e atendimento de migrantes e refugiados na UFPR. 

Principais Atividades Desenvolvidas Atendimento a migrantes e refugiados que estudam na UFPR (aulas de português; curso de graduação e curso de Pós-graduação) ou que 
procuram ajuda na UFPR e desenvolvimento de política universitária voltada a essa população. 

Resultados e Avaliação No Programa: Mais de 1.600 migrantes e refugiados tiveram aula de português (em 2018 foram 12 turmas nos sábados à tarde). 400 
migrantes e refugiados foram atendidos em suas demandas jurídico-administrativas. 100 receberam atendimento e orientação 
psicológica. 40 tiveram aulas de informática.  

87 estudantes de curso de graduação na UFPR. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Ações extensionistas; inclusão; diversidade. 

  

 

Nome do Programa Projeto de Extensão Ekoa: Direito ambiental para tod@s 

Responsáveis pela Execução Jane do Rocio Kiatkoski Schuneman; 
Katya Regina Isaguirre Torres. 

Público Alvo Agricultores(as), povos e comunidades tradicionais do Estado do Paraná 
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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 1. Participação como ouvintes no Seminário Internacional “Viva Sem Veneno”, realizado entre os dias 13 a 15 de março de 2018 
no auditório da UTFPR.  

2. Organização coletiva do evento “Jornada em Defesa da Reforma Agrária da UFPR”. Ações: reuniões preparatórias durante o 
mês de março de 2018, com professores e estudantes dos cursos de Educação, Antropologia (UFPR Litoral), Sociologia. Das 
propostas contribuímos na organização das seguintes atividades: i) Mesa de Debate no dia 17/04, com o tema da criminalização 
dos movimentos sociais. Coordenação conjunta com o Prof. Dr. Ricardo Pazello. ii) Mesa de debate no dia 20/04 com o tema 
de “Resistências Agroecológicas”, sob a coordenação conjunta dos professores doutores Alfio Brandenburg e Katya Isaguirre. 
Mesa formada com os seguintes convidados: Prof. Dr. Adriano Valadão (UEPG), Profª. Drª. Márcia Mazagão (UFPR - 
Agrárias) e Celio Leandro Rodrigues (Pronera).  

3. Evento: Natureza, cultura e os desafios da alimentação saudável Data: 5 de junho de 2018. Local: Faculdade de Direito da 
UFPR. Convidados: Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho (PUC/PR); Prof. Dr. Jorge Ramón Montenegro Gomez 
(Geografia/UFPR), Msc. Ceres Hadich. Evento realizado com a participação dos(as) alunos(as) do quinto ano da Faculdade de 
Direito da UFPR e aberto ao público para debater o tema do direito humano à alimentação na perspectiva socioambiental. 
Evento comemorativo ao dia internacional do meio ambiente.  

4. Jornada de Agroecologia − Data: 6 a 9 de junho de 2018. Local: UFPR (Reitoria e Praça Santos Andrade). Participação nas 
reuniões preparatórias e de avaliação da Jornada, seleção de monitores e organização dos seguintes eventos. i) Seminário 
Soberania Alimentar e o protagonismo das mulheres na construção da agroecologia. Dia 07/06/18. Coordenação: Cristiane 
Coradin (MADE - UFPR), Profª. Drª. Katya Regina Isaguirre Torres (EKOA) e Profª. Drª. Sônia Schwendler (Departamento de 
Planejamento e Administração Escolar/UFPR) e Priscila Facina Monnerat (Coletivo de Gênero – Projeto ENCONTTRA5 – 
Geografia UFPR). ii) Conferência: Programa de Aquisição de Alimentos: o judiciário na criminalização da política e das lutas 
sociais. Coordenação: Profª. Drª. Katya Regina Isaguirre Torres (UFPR- EKOA).  

5. Atividade Hortas Comunitárias Populares. Datas 29 de setembro e 24 de novembro de 2018. Ações: realização de oficina para 
o debate do tema das hortas urbanas populares. Avaliação da política de agricultura urbana do município de Curitiba. Oficina 
de cartografia social com a comunidade para compreender os espaços de reciprocidade. Implantação de dois canteiros 
comunitários em conjunto com a comunidade São Domingos. 

Resultados e Avaliação As avaliações são feitas a cada etapa e preferencialmente junto aos grupos parceiros. As ações realizadas no ano de 2018 tiveram por 
objetivo fomentar o debate e ampliar a visibilidade da importância das questões relacionadas com o direito humano à alimentação 

                                                 

5 Enconttra: disponível em < https://enconttra.wordpress.com/ > acesso em 11/03/2019. 
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adequada e culturalmente adaptada. Como impacto e transformação é possível dizer que as ações produziram tanto impactos internos 
(na Universidade) como externos (com o público em geral). A participação do grupo na organização da Jornada de Agroecologia, por 
exemplo, produziu impacto em virtude da importância dos temas dos debates e por ser esse o maior evento de agroecologia do País, que 
reúne produtores, consumidores e pesquisadores. O seminário com o tema do protagonismo feminismo no rural brasileiro reuniu cerca 
de 100 pessoas e sua mesa de debates contou com a participação de mulheres quilombolas, indígenas e camponesas as quais relataram 
experiências de alta relevância para entender as questões relacionadas às mulheres do campo. A participação do público na troca de 
conhecimentos foi bastante relevante e a metodologia de roda de conversa facilitou a aproximação para o diálogo. A conferência que 
discutiu o Programa de Aquisição de Alimentos apresentou dados que comprovam a importância desse programa na vida dos(as) 
trabalhadores(as) do rural brasileiro e como ele promoveu alterações sensíveis na conscientização dos(as) consumidores(as) acerca da 
necessidade de uma alimentação saudável. O diálogo e construção coletiva da horta urbana na comunidade São Domingos também foi 
uma atividade de impacto, pois, de um lado, atendeu às necessidades de uma população vulnerável no aspecto do acesso à uma 
alimentação saudável enquanto que, no espaço urbano, procurou incentivar a ampliação do debate acerca do direito à cidade a partir da 
perspectiva das hortas urbanas populares. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão é o eixo estruturante do projeto Ekoa. Entendemos que uma formação para entender a 
inseparabilidade entre natureza e sociedade exige a articulação entre teoria e prática. As ações foram desenvolvidas de modo a buscar 
essa articulação pois foram realizados eventos e conferências que buscaram aproximar o conhecimento acadêmico e não acadêmico. 
Também cada atividade realizada requereu aproximações entre a universidade e instituições, organizações não governamentais e 
associações civis (como, por exemplo, a Jornada de Agroecologia que reúne cerca de 40 entidades ligadas ao movimento agroecológico 
nacional). As ações do grupo extensionista aliadas à metodologia de avaliação contínua propiciaram a ligação pesquisa-extensão e 
fomentaram a produção de artigos científicos e a elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Duas bolsistas integrantes da extensão 
também realizam projetos de iniciação científica cujos temas se relacionam com a extensão. Também vale citar que a formação prévia 
do grupo extensionista se dá pela participação nas disciplinas tópicas de ruralidade e meio ambiente I e II ministradas no curso de 
Direito da UFPR. Essa formação é importante tendo em vista que os temas abordados na atividade extensionista exigem conhecimentos 
específicos que inter-relacionam os direitos humanos com questões do direito agrário e do direito ambiental. Nas atividades da Jornada 
de Agroecologia o projeto contou também com a participação de mestrandos do Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da UFPR, com os quais inclusive foi elaborado um artigo a ser publicado no ano de 2019 o qual busca problematizar 
as interfaces entre graduação e Pós-graduação na prática extensionista. 
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Nome do Programa Privação da Liberdade e Acesso à Justiça. 

Responsáveis pela Execução Professores Coordenadores e grupo de aproximadamente 60 (sessenta) estudantes de graduação, sendo 40 (quarenta) membros das 
turmas de Prática Penal 

Público Alvo População carcerária do Estado custodiada no Complexo Penitenciário de Piraquara (aproximadamente 8 mil pessoas no total). 

Objetivo Geral Viabilizar a prática de ações de assistência jurídica à população carcerária do Paraná em conjunto à Defensoria Pública do Estado do 
Paraná, com quem a Universidade tem Acordo de Cooperação Técnica vigente. 

Principais Atividades Desenvolvidas No ano de 2018, foram realizadas ao menos 10 visitas de atendimento jurídico ao Complexo, totalizando mais de 500 (quinhentos) 
atendimentos a casos específicos. Além disso, foram ofertados 2 (dois) cursos de 12 horas-aula sobre Cidadania e Constituição, em 
parceria com o Departamento Penitenciário do Estado. 

Resultados e Avaliação Os resultados são significativos em termos quantitativos, mas ainda há um imenso potencial no projeto com novas ações e o crescimento 
da confiança do próprio DEPEN/PR − Departamento Penitenciário do Paraná − em permitir a abertura do sistema prisional estadual a 
ações de extensão da UFPR. Considerando o baixíssimo número de defensores públicos atuantes no sistema penitenciário, a ação da 
UFPR é fundamental do ponto de vista dos direitos fundamentais das pessoas custodiadas. Aos estudantes extensionistas, permite um 
outro olhar à questão criminal, contribuindo para a formação cidadã dos futuros profissionais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto atua intensamente na integração dentre o eixo da formação cidadã e do compromisso público aliado à excelência do 
conhecimento. 
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Nome do Programa Grupo de Júri Iuris Trivium 

Responsáveis pela Execução André Peixoto de Souza; 
Paulo Cesar Busato. 

Público Alvo O grupo visa atender as necessidades de réus hipossuficientes do Tribunal do Júri 

Objetivo Geral Assistir a garantia do direito constitucionalmente garantido de acesso à justiça aos réus hipossuficientes do Tribunal do Júri. 

Principais Atividades Desenvolvidas Em 2018, o projeto de extensão formalizou parceria com a Defensoria Pública do Estado do Paraná atuante junto ao Tribunal do Júri de 
Curitiba. Os participantes foram divididos em quatro grupos, tendo cada grupo recebido um caso para estudar o processo, os 
depoimentos, realizar visitas ao local onde ocorreu o crime e aos réus que se encontravam recolhidos em casas de custódia, bem como 
auxiliar o Defensor Público no desenvolvimento de teses e de argumentos para a defesa, incluindo a possibilidade de sustentação em 
plenário por parte dos alunos. 

Resultados e Avaliação Os trabalhos do projeto de extensão em 2018 consistiram principalmente em atuações conjuntas ao defensor Vítor Eduardo Tavares de 
Oliveira ante o Tribunal do Júri. A parceria no Projeto Jovem Defensor possibilitou aos alunos participantes da extensão uma maior 
compreensão do funcionamento do Tribunal do Júri (ao acompanharem os casos selecionados), bem como das atribuições de um 
defensor público (através das orientações do doutor Vítor Tavares). O projeto permitiu aos alunos aplicar seus conhecimentos em 
Direito Penal e Processual Penal ante um caso real, tendo sido uma ótima oportunidade para que aliassem o conhecimento teórico e a 
prática penal. A distribuição dos participantes em 4 grupos se mostrou uma forma de organização satisfatória, tendo proporcionado uma 
oportunidade igualitária entre os participantes da extensão de se ocuparem e estudarem casos diferentes. As atuações nos casos 
selecionados pelo defensor foram extremamente satisfatórias, tendo destaque a absolvição do senhor LRB. Com a ajuda e orientação do 
doutor Vítor Tavares, os grupos foram capazes de estudar os autos, discutir e elaborar teses defensivas, bem como realizar uma 
sustentação em plenário, atividade que pode ser desempenhada por dois participantes em cada grupo do projeto. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

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. 
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Nome do Programa Grupo de Estudos em Arbitragem e direito comercial UFPR 

Responsáveis pela Execução Estudantes. vinculados ao projeto 

Público Alvo Comunidade de estudantes e praticantes de Direito Comercial e Arbitragem. 

Objetivo Geral Incentivar o estudo da Arbitragem e do Direito Comercial na UFPR e na comunidade acadêmica brasileira. Capacitar os estudantes 
envolvidos para melhor atuarem nas áreas em foco. Aprimorar o instituto da arbitragem no Brasil, a fim de incentivar o 
desenvolvimento econômico e social do País. 

Principais Atividades Desenvolvidas O Grupo de Estudos em Arbitragem e Direito Comercial tem como principais objetivos a participação da Competição Brasileira de 
Arbitragem CAMARB6 e da competição internacional Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moo7t. Para tanto, as 
atividades desenvolvidas pelos membros do grupo abarcam o estudo de modo profundo nos temas discutidos nas competições tanto na 
área do direito procedimental como material; a elaboração de memoriais escritos com base na pesquisa realizada e na forma de 
argumentação, considerando a subsunção das normas aplicáveis ao caso proposto; o envolvimento dos membros do grupo em reuniões 
semanais tanto para a discussão de argumentos e pesquisa, quanto para a realização de treinos relativos à fase oral das competições; a 
participação de diversos treinos oficiais (Pré-Moots) organizados por instituições arbitrais e/ou escritórios de advocacia, visando a 
simulação da competição, junto de outras universidades; e também a realização de simpósios e eventos, visando a arrecadação de 
patrocínio para viabilizar a participação das competições. 

Resultados e Avaliação Como resultados de 2018, o Grupo conquistou um lugar como semifinalista da Pré Competição Regional Sul e na Competição Brasileira 
de Arbitragem CAMARB, foi para as oitavas de final, tendo seus membros conquistado os títulos de 3º e 8º lugares de melhores 
oradores. Além disso, o Grupo evoluiu internamente de diversas maneiras, considerando a dedicação e engajamento de todos seus 
membros. Quanto às avaliações, em primeiro momento, o grupo dispõe de um processo seletivo que qualifica os alunos 

                                                 

66 CAMARB: Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil: disponível em : < http://camarb.com.br/camarb/> acesso em 11/03/2018. 

7 Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.disponível em < https://vismoot.pace.edu/ > acesso em 11/03/2019 
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verdadeiramente interessados e melhores preparados para competir como oradores. Assim, após a fase escrita com a submissão dos 
memoriais, a todos os membros do grupo é disponibilizada a oportunidade de treinar como orador, mas somente aqueles que se 
destacarem poderão competir representando a UFPR. Para tanto, avalia-se desde o engajamento para com o grupo, o aprofundamento da 
pesquisa e a melhor forma de exposição dos argumentos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Entende-se que o Grupo de Estudos em Arbitragem e Direito Comercial esteve alinhado e atendeu aos princípios de acordo com a 
Missão e a Visão da UFPR, definidas no PDI 2017-2021. O protagonismo dos estudantes é uma condição necessária à não somente 
aprendizagem, desenvolvimento e compreensão conceitual, mas principalmente para sua participação efetiva e produtiva dentro do 
grupo, e dessa forma, foram incentivadas ações criativas e críticas. Assim, o ensino extrapolou a metodologia teórica e de explicação 
oral, para o aprendizado fruto de experiências práticas e relações compartilhadas entre docentes, discentes e profissionais da área da 
arbitragem e do direito material discutido nas competições, valorizando uma contínua interação entre a teoria e a prática. Ademais, 
demonstra-se como os alunos tiveram a oportunidade de integrar diversas disciplinas específicas do direito, aplicadas aos problemas 
concretos. 

 

Nome do Programa Clínica de Direitos Humanos: Cidades, espaços e direitos 

Responsáveis pela Execução Adriana Espindola Correa; 
Leandro Franklin Gorsdorf; 
Natália Antunes Martins. 

Público Alvo Integrantes do Movimento Nacional e Estadual de População em Situação de Rua. 

Objetivo Geral Assessoria jurídica a movimentos sociais vinculados aos diversos modos de concretização do direito à cidade, com vistas em dar suporte 
às suas demandas políticas por direitos. 

Principais Atividades Desenvolvidas O ano de 2018 foi totalmente destinado a produzir encontros e divulgar o material referente ao 'Moradia Primeiro' (proposta de moradia 
para a população de rua construída pelo grupo de trabalho instituído no âmbito do Centro de Apoio de Habitação e Meio Ambiente do 
Ministério Público do Estado do Paraná junto com outros operadores da Justiça e movimentos sociais).  

No primeiro semestre foi realizado um seminário na Faculdade de Direito com a presença de servidores da Rede de Assistência Social, 
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Direitos Humanos e Habitação do âmbito estadual e municipal, além de operadores do sistema de Justiça para apresentar as diretrizes do 
Programa Moradia Primeiro. Após esta apresentação houveram várias reuniões posteriores realizadas pelo Movimento Pop Rua junto 
aos órgãos públicos para incidência.  

Paralelamente se sistematizou noticiais de violência contra a população em situação de rua a partir de jornais, para construção de um 
banco de dados para incidir na construção de uma política preventiva de segurança social. O projeto participou no segundo semestre de 
uma audiência pública realizada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre o tema das mortes da população em situação de rua 
em Curitiba. 

Resultados e Avaliação Atualmente, em razão da atuação do projeto junto com o 'Movimento Estadual de População em Situação de Rua', o 'Programa Moradia 
Primeiro' vai ter um projeto piloto no ano de 2019. Além disso, se organizou estudos jurídicos das demandas concretas e que poderão 
implicar em processos de justiciabilidade de direitos humanos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A ação do projeto de extensão está em consonância com as políticas de inserção e integração social da UFPR. 

 

Nome do Programa Clínica de Direito e Arte 

Responsável pela Execução Marcelo Miguel Conrado 

Público Alvo Público em geral, artistas, estudantes de artes, estudantes de direito. 

Objetivo Geral Promover aproximações entre o direito e a arte. 

Principais Atividades Desenvolvidas O projeto destina-se a prestar assessoria jurídica para artistas, em especial na área do grafite e da arte urbana. Dos atendimentos 
observou-se a necessidade de uma lei para a cidade de Curitiba, para proteger a arte do grafite, bem como os artistas. Para tanto, foram 
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realizados diversos eventos para discutir como deveria ser e o que deveria contemplar uma lei municipal sobre tal temática. Em 
dezembro de 2018 foi proposto, pelos vereadores Goura (Jorge Gomes de Oliveira Brand − PDT) e Professora Josete (Josete Dubiaski 
da Silva − PT), o Projeto de Lei Nº 005.00174.2018 que se destina à proteção do grafite e do muralismo bem como a legitimar 
manifestações artísticas espontâneas em locais de visibilidade pública, promover o acesso democrático à cultura para a população, a 
revitalização da paisagem, a valorização dos agentes criativos, a formação de público, a atração de investimentos, entre outras 
atribuições. Além disso alunos extensionistas participaram de evento nacional em João Pessoa − PB, no mês de maio de 2018 e 
apresentaram trabalho sobre as atividades da Clínica de Direito e Arte da UFPR na área da proteção do grafite, tendo sido premiados. 
Foi analisado com os alunos extensionistas o filme “Contador de Histórias” e em seguida, juntamente com o Ministério Público do 
Estado do Paraná, foram feitas seis visitas em Centros Socioeducativos para trabalho de conscientização de adolescentes com temáticas 
sobre direito e arte. Trata-se de um projeto denominado "Cidadanizarte". Das atividades do projeto também surgiram publicações, com a 
finalidade de aproximar a extensão da pesquisa. 

Resultados e Avaliação O projeto atingiu resultados satisfatórios ao propiciar a aproximação entre o direito e a arte por meio de eventos com profissionais de 
ambas as áreas, bem como ao levar ao legislativo municipal um Projeto de Lei proposto e segue regular tramitação na Câmara 
Municipal de Curitiba e, ainda, por meio de práticas extensionistas direcionadas para adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas em Curitiba e na Região Metropolitana. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

As ações do projeto de extensão estão alinhadas às políticas de intergração social da UFPR. 

 

Nome do Programa Democratizando o Direito Penal Internacional: Debates e embates sobre prática penal internacional 

Responsável pela Execução Rui Carlo Dissenha 

Público Alvo Estudantes universitários interessados na temática do Direito Penal Internacional, tanto na sua perspectiva teórica quanto prática. 
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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. 

Principais Atividades Desenvolvidas Reuniões e organização referentes à preparação do ICCMCC − International Criminal Court-Moot Court Competition-Brazilian Round 
2017 and 2018; Realização dos ICCMCC Brazilian Round 2017 e 2018; 

Reuniões e organização referentes à preparação do ICCMCC Brazilian Round 2019; reuniões de apresentação e debate dos casos e 
jurisprudência das cortes penais internacionais (cerca de 12 reuniões); inúmeras reuniões de treinamento da equipe de competições do 
projeto; realização do evento de extensão “Prática Penal Internacional no Núcleo de Prática Jurídica”, com 13 alunos participantes 
vinculados à disciplina de Prática Penal do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito; realização do evento de extensão “I 
Mesa Redonda de Direito Penal Internacional do PPGD-UFPR” entre alunos da graduação envolvidos no projeto e alunos da Pós-
graduação (mestrado e doutorado). 

Resultados e Avaliação Os objetivos originais indicados pelo projeto giravam em torno da pretensão de democratização do conhecimento sobre o direito penal 
internacional. Assim, o projeto foi levado a cabo com três eixos centrais: (i) um eixo que privilegia a realização de eventos que discutem 
os temas do Direito Penal Internacional e da proteção internacional prática (casuística) dos Direitos Humanos; (ii) um eixo que 
contempla a participação em competições nacionais e internacionais; e (iii) um eixo que desenvolve pesquisa e disponibiliza o 
conhecimento à comunidade em geral (por meio do Observatório de Direito Penal Internacional). 

Os objetivos dos três eixos foram atingidos a contento. No que tange à realização de eventos, o curso de Direito da UFPR sediou em 
2017 e 2018 o round nacional da maior competição de direito penal internacional (ICCMCC Brazilian Round, coordenado pela 
Universidade Leiden da Holanda), além de outros eventos sobre a temática realizados tanto na UFPR quanto em outras instituições. 
Além disso, foram realizados cursos e minicursos abertos aos alunos da UFPR sobre direito penal internacional e temáticas afins. No 
que se refere à participação em competições internacionais, a UFPR treinou uma equipe de alunos para representá-la nas competições de 
2017 e 2018 e continua treinando outra equipe para as competições de 2019. Além disso, as reuniões do grupo de estudos vinculado ao 
projeto (o Observatório de Direito Penal Internacional) já analisaram e expuseram suas conclusões sobre cerca de 10 decisões do 
Tribunal Penal Internacional e encontram-se, atualmente, preparando os materiais para publicação gratuita on-line, prevista para 
fevereiro/2019. As análises persistirão no ano de 2019 com novos casos e produção de novos resumos. 

Assim, é possível afirmar que os objetivos do projeto foram atendidos e encontram-se continuamente em desenvolvimento para o 
próximo ciclo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

O amplo reconhecimento da necessidade de uma justiça penal internacional capaz de coligar a comunidade internacional em torno da 
lida dos crimes mais graves, tais como genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade, levou à construção dos tribunais penais 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

internacionais, dos quais o Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma é certamente o mais vistoso. Como instrumento 
internacional de extrema importância e que tem, inclusive, força suficiente para provocar modificações sérias no sistema constitucional-
penal e de proteção dos direitos humanos nacional, compreender melhor essa figura e seus efeitos é fundamental para a construção de 
um Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, oferecer aos acadêmicos da Universidade Federal do Paraná e da comunidade local 
a possibilidade de encontrar-se com a experiência simulada da atuação dessa corte penal internacional é fundamental tanto para a 
formação de um corpo eficiente de juristas quanto para a construção de um espaço de cidadania efetivamente universalizado. Afinal, a 
prática simulada inerente às competições internacionais dessa espécie implica um elevado grau de conhecimento da justiça penal, da 
proteção internacional dos direitos humanos (especialmente da jurisprudência de cortes internacionais e organismos tais) e do próprio 
direito internacional. É, ademais, também a possibilidade de se abrirem condições para que se debata criticamente essa espécie de 
justiça penal de forma a orientar o sistema jurídico nacional às suas melhores escolhas.  

 

Nome do Programa Observatório de Processos Coletivos 

Responsáveis pela Execução Marcella Ferraro; 
Sérgio Cruz Arenhart. 

Público Alvo O público alvo que participa do programa são os alunos da Faculdade de Direito da UFPR. O projeto se destina à comunidade em geral, 
fornecendo informações úteis para o diagnóstico do Poder Judiciário. 

Objetivo Geral Avaliar as intersecções entre a Política e o Processo Civil, sobretudo a partir da análise dos processos estruturais em curso pelo 
Judiciário brasileiro. 

Principais Atividades Desenvolvidas Sem dúvida, a principal novidade do projeto está na entrada no ar do site que veicula as pesquisas desenvolvidas 
<www.politicaeprocesso.ufpr.br>. Ali estão compilados os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano de 
2018 e dos anos anteriores, consistindo em importantíssima ferramenta de consulta tanto para estudantes e pesquisadores de direito, 
como de outras áreas (como a política, a economia e a sociologia). Além disso, foram realizados diversos encontros presenciais, entre os 
alunos e os responsáveis pelo projeto, a fim de discutir os casos encontrados, as soluções encontradas nesses casos e as dificuldades 
enfrentadas pelo Judiciário na discussão de específicas políticas públicas. Finalmente, os dados obtidos foram revisados e as conclusões 
dos alunos foram avaliadas, de modo a fornecer impressão mais fiel das pesquisas procedidas. 
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Resultados e Avaliação Entrou no ar o site do projeto (<www.politicaeprocesso.ufpr.br>), ligado ao Núcleo de Direito Processual Civil Comparado da UFPR, 
com os dados compilados de diversos casos encontrados na pesquisa. Com o empenho dos alunos, foi possível encontrar diversos casos 
de processos estruturais, alguns com boas práticas a serem empregadas pelo Judiciário, outros que revelam as dificuldades do Judiciário 
em lidar com esse tipo de conflito. O site, de todo modo, revela-se importante instrumento para pesquisa – do Judiciário, de usuários e 
de pesquisadores – servindo para que se possa planejar novas abordagens para a intervenção judicial em políticas públicas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto está perfeitamente integrado à missão e à visão da UFPR. A participação direta dos alunos na busca de casos em que o 
Judiciário intervém em políticas públicas contribui para aperfeiçoar a capacidade crítica dos alunos e incentiva a visão multidisciplinar 
do direito, em suas integrações com a política, a economia e a sociologia. As reuniões periódicas revelaram, nesse sentido, o 
aperfeiçoamento crítico dos alunos e seu interesse para o debate do papel do Judiciário na sociedade contemporânea. Ademais, essas 
pesquisas – e os relatórios apresentados, que informaram a base de dados que se está construindo e o site que hoje está no ar – 
estimularam os alunos a aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos angariados ao longo do curso, verificando em que medida as 
regras tradicionais são aplicadas (ou não) pelos magistrados nacionais. Enfim, tudo isso contribuiu, sem dúvida, para preparar a prática 
profissional e a formação cidadã do aluno, incrementando a integração das atividades de ensino ao conhecimento científico, com 
aperfeiçoamento inquestionável aos alunos participantes. 

 

Nome do Programa Clínica Jurídica de Violência de Gênero 

Responsável pela Execução Mariel Muraro 

Público Alvo Mulheres em situação de violência e população em geral. 

Objetivo Geral Atender mulheres em situação de violência. 

Principais Atividades Desenvolvidas Atendimento das mulheres em situação de violência para orientação jurídica, visitas técnicas a locais de atendimento à palestras de 
conscientização do problema para estudantes de ensino médio. 
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Resultados e Avaliação O resultado foi positivo, pois conseguimos atender mulheres em situação de violência e que precisavam de orientação jurídica, bem com 
número de jovens sobre a importância do tema, além de satisfazer o interesse dos alunos e alunas com os atendimentos, visitas técnicas 
e palestras. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto estava alinhado com a missão e visão da UFPR pois promoveu a conscientização de todos os envolvidos no projeto para com 
a questão da mulher em situação de violência em nossa sociedade, no qual se precisa despertar a reflexão para a sua superação. 
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Nome do Programa Observatório Jurisprudencial de Direito de Família e Sucessões 

Responsáveis pela Execução Marília Pedroso Xavier; 
Roberto Benghi Del Claro. 

Público Alvo Usuários/clientes do Núcleo de Prática Jurídica Cível. 

Objetivo Geral O projeto de extensão objetiva associar teoria e prática na análise de processos judiciais em trâmite no NPJ que dialogam com o Direito 
de Família e das Sucessões, possibilitando aos extensionistas a reflexão sobre questões complexas e a busca pela resolução dos casos 
através de meios adequados. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ao longo do ano de 2018, foram desenvolvidas as seguintes atividades: i) os extensionistas analisaram os processos judiciais cíveis em 
tramitação vinculados ao NPJ coordenado pela Profª. Drª. Marília Pedroso Xavier; ii) foram elaborados relatórios processuais constando 
o número do processo, a natureza da ação, a vara onde tramita, resumo dos principais feitos, o momento processual, as partes atendidas 
pelo NPJ, endereço e meios de contato, distância da residência do cliente em relação à sede do escritório modelo e os próximos passos 
de cada processo. Além disso, foi feito um levantamento de dados que gerou gráficos com as principais demandas atendidas, constando 
o volume de processos em trâmite por ano de ajuizamento e a quantidade de processos que estão em momentos processuais similares. 
Foram realizados atendimentos aos clientes, os quais geraram discussões sobre o modo acolhedor de atendimento jurídico. Os 
extensionistas também realizaram pesquisa sobre como é feito o rateio dos honorários sucumbenciais auferidos pelos professores 
vinculados a NPJs de outras instituições. Por fim, fizeram pesquisa sobre como eternizar os casos atendidos pelo NPJ em obra escrita, 
analisando também a questão do sigilo, da ética profissional e dos direitos autorais. 

Resultados e Avaliação Do total de 29 processos judiciais em trâmite no NPJ Cível e patrocinados pela Profª. Drª. Marília Pedroso Xavier, os extensionistas 
observaram a existência de demandas possessórias, de família e de sucessões que se conectam direta ou indiretamente à área de Direito 
de Família e Sucessões. Através da elaboração do banco de dados com gráficos, foi possível perceber que a maioria dos processos ainda 
estão na etapa de citação, pois há muitas partes falecidas, o que demanda a busca pelos herdeiros. Há três processos diretamente 
relacionados a inventário, partilha de bens e declaração de vida em comum, também vinculados ao tema central do projeto de extensão. 
Através das atividades realizadas ao longo do ano de 2018, os extensionistas puderam aliar conhecimentos jurídicos teóricos com a 
prática, buscando a análise de soluções que possam tornar o trabalho desenvolvido pelo NPJ mais eficaz e organizado. Os processos em 
tramitação patrocinados pela Professora Coordenadora Marília foram catalogados e analisados. De modo que hoje o projeto de extensão 
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e o NPJ Cível possuem um banco de dados com informações relevantes sobre todos os casos, o que facilita o atendimento ao cliente e 
também possibilita o melhor planejamento de ações para o andamento dos processos. Também foi realizada a triagem dos casos para 
avaliar se há enquadramento nos requisitos para o envio ao CEJUSC8, para conciliação ou mediação. Por fim, buscando a inovação no 
ensino jurídico, a professora coordenadora Marília apresentou aos alunos a importância do direito digital e das novas tecnologias ligadas 
à área jurídica que estão transformando o mercado de trabalho e a forma de atuação dos profissionais do direito, inclusive na área 
extrajudicial – como exemplo do uso da tecnologia Blockchain em cartórios registrais. Em síntese, as atividades do projeto de extensão 
se relacionam com o direito processual civil, a mediação, a conciliação, o direito digital e ética profissional do advogado. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto de extensão, cuja atuação se voltou à análise de casos atendidos pelo NPJ Cível, está alinhado com a missão e visão da UFPR, 
bem como com as diretrizes do PDI 2017-2021, pois valoriza a integração entre ensino, pesquisa e extensão ao viabilizar a aproximação 
dos extensionistas à inovação e com a realidade do mercado de trabalho, aliando a prática e a teoria na análise de casos que envolvem o 
Direito de Família e das Sucessões e buscando o olhar interdisciplinar com as áreas de tecnologia e empreendedorismo. Neste sentido, 
objetivo principal do projeto é possibilitar aos extensionistas a reflexão sobre como as questões de família são complexas nas dimensões 
objetiva e subjetiva, considerando tanto a pretensão jurídica ou o objeto da decisão, como os sentimentos, os indivíduos, o meio social e 
as questões subjacentes correlatas. Ademais, no âmbito das sucessões, o intuito é, inclusive, que os extensionistas compreendam a 
necessidade do planejamento sucessório e da tentativa de solução dos casos por vias alternativas ao Judiciário, como a mediação. Por 
fim, o projeto busca associar a compreensão no âmbito do Direito de Família e Sucessões com a inovação jurídica e as novas 
tecnologias que vêm transformando o mercado de trabalho e a rotina dos profissionais do direito. 

                                                 

8 CEJUSC− Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania: disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/cejusc> acesso em 12/03/2019 
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Nome do Programa Direitos Humanos em Disputa: Participação em competições de direitos humanos 

Responsável pela Execução Melina Girardi Fachin 

Público Alvo Os estudantes de direito, capacitando-se futuros juristas em direitos humanos. Também há um mediato, os grupos em situação de 
vulnerabilidade, que necessitam desses juristas capacitados. 

Objetivo Geral Desenvolvendo pesquisas, participando de simulações e com atividades de advocacia, o projeto coloca estudantes próximos à prática da 
litigância em direitos humanos nos sistemas nacional e internacionais. Busca atingir transformações na vida de pessoas, uma vez que 
direitos humanos são espaços de luta. 

Principais Atividades Desenvolvidas Em fevereiro de 2018, integrantes do projeto participaram de elaboração de amicus curiae assinado por pesquisadores do Brasil e da 
Colômbia para opinião consultiva da Corte Interamericana que versou sobre impeachment.9  

Em abril, foi organizado o III Pré-Moot de Direitos Humanos na Universidade Federal do Paraná, competição de julgamento simulado 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Em maio 2018, estudantes do projeto participaram da 23ª Edição da Competição do Julgamento Simulado da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, atividade que permitiu o aprofundamento na temática de gênero e justiça de transição.  

Em setembro, participaram do II MackMoot, simulação do Tribunal Penal Internacional e do Conselho de Direitos Humanos, que 
envolveu a temática de Direitos Humanos e Empresas. Ainda em setembro, foi realizado o evento Profissões em Direitos Humanos, 
apresentando como defensores de direitos humanos podem atuar no âmbito público e privado, tanto em cenário nacional quanto 
internacional. 

Em outubro, foi produzido dossiê versando sobre a atuação (ou falta de) do Legislativo e Executivo para proteção de Defensores de 

                                                 

9 Disponível em <https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/59379/35360> acesso em 12/03/2019. 
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Direitos Humanos como etapa da III Simulação do CDH − Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU-Brasil 
−Organização das Nações Unidas-Brasil10. O dossiê foi selecionado como um dos melhores do País e estudantes do projeto puderam 
participar de simulação presencial do CDH na sede da OPAS − Organização Pan Americana da Saúde.  

Em novembro, foi finalizada a obra “Guia de Proteção dos Direitos Humanos: sistemas internacionais e constitucionais”, organizada 
pela professora coordenadora e contando com participação de estudantes do projeto. O livro foi publicado pela Editora Intersaberes em 
2019.  

Ao longo do ano, foram realizados contatos com organizações parceiras, tais quais a Due Process of Law Foundation11 e a ONG 
Xumek12 sediada em Mendoza-Argentina e, o CLADEM − Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, 
para possíveis amicus curiae em parceria em 2019. 

Resultados e Avaliação Nas simulações de organismos internacionais das quais participou, o projeto obteve resultados expressivos. As equipes do projeto foram 
vice-campeãs do III Pré-Moot de Direitos Humanos e do II Mack-Moot. No IAMOOT (Inter-American Human Rights Moot Court 
Competition), chegando na semi-final, foi a melhor equipe brasileira da competição. Os oradores da equipe receberam prêmios de 
melhor oradora e terceiro melhor orador das vítimas em português. O memorial da equipe foi o segundo melhor memorial das vítimas 
em português.  

Os eventos organizados foram, também, de bastante sucesso. O III Pré-Moot contou com 16 equipes, de diversos estados do Brasil. O 
evento Profissão em Direitos Humanos durou três dias e contou com palestrantes de diversos setores públicos e privados. Mais de 50 
pessoas atenderam ao evento.  

Em 2018, foi publicada pela Corte Interamericana os casos Povo Indígena Xucuru vs Brasil e Vladmir Herzog vs. Brasil. Em ambos os 
casos, peças de amicus curiae produzidas pelo projeto em anos anteriores foram citadas pela Corte Interamericana.  

A finalização da obra Guia de Direitos Humanos foi muito comemorada pelos integrantes do projeto. Iniciada ainda em 2017 e 
finalizada em no ano passado, a obra dá visão panorâmica dos sistemas constitucional, americano, europeu e africano de direitos 
humanos.  

Pelo exposto, nessa retrospectiva, entende-se que as atividades do grupo foram bem executadas ao longo de 2018. Em 2019, o projeto 

                                                 

10 ONU-Brasil: Disponível em <https://nacoesunidas.org/> acesso em 12/03/2019. 

11 DPLF: disponível em <http://www.dplf.org/en>: acesso em 12/03/2019. 
12 XUMEK: disponível em <http://xumek.org.ar/> acesso em 12/03/2019. 
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pretende manter a excelência na execução de eventos e na participação de competições, bem como aprimorar a realização de atividades 
de advocacia. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto pauta-se na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de forma a utilizar os conhecimentos apreendidos em sala de 
aula para a realização do projeto e envolve um esforço de pesquisa para definição dos conteúdos a serem abordados e o enfoque 
metodológico. O conhecimento produzido no projeto não se restringe ao jurídico, englobando informações de várias áreas das relações 
internacionais e ciência política. Nesse sentido, o projeto contribuiu para a disseminação do conhecimento dos direitos humanos na 
arena interna e internacional, de modo a contribuir a criar um ambiente pluralista, contribuindo com múltiplos enfoques sobre o 
fenômeno. 

 

Nome do Programa Promotoras Legais Populares: Multiplicando cidadania e empoderando mulheres – 3ª Edição 

Responsável pela Execução Melina Girardi Fachin 

Público Alvo São mulheres do meio popular, de movimentos sociais, lideranças comunitárias, sindicalistas, professoras, profissionais que podem 
atuar como multiplicadoras em suas comunidades ou em seu trabalho. 

Objetivo Geral O projeto tem como objetivo a formação de mulheres multiplicadoras que auxiliem outras mulheres a lidar com situações de violência 
de gênero, encaminhando-as e acompanhando-as nas delegacias de polícia, no Instituto Médico Legal ou nos organismos de assistência 
jurídica ou de assistência social. 

Principais Atividades Desenvolvidas O projeto de extensão promove um curso semanal de 24 encontros, envolvendo a discussão dos seguintes temas: educação popular, 
construção sociais dos papéis sociais impostos aos homens e mulheres, divisão sexual do trabalho, movimentos feministas na América 
Latina, representação cultural das mulheres na mídia, mulheres negras, laicidade do Estado, diversidade sexual, mulheres com 
deficiência, direito à cidade, mulheres no campo, direitos das mulheres trabalhadoras, direito das famílias, criminalização das mulheres, 
violência contra a mulher, sexualidade, saúde das mulheres, direitos reprodutivos, mulheres idosas e mulheres na política. Cada 
encontro tem um tema específico que é trazido para o debate entre as participantes e conta com a presença de uma ou mais mulheres que 
possuem experiência/ vivência com a temática. Nossa base metodológica são os princípios da educação popular, conforme pensados por 
Paulo Freire. No final do ano há a organização da formatura das mulheres que participaram do curso. Em 2018 as Promotoras Legais 
Populares organizaram eventos sobre a “participação das mulheres nas eleições 2018” e “laicidade do Estado e aborto” bem como 
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participaram da roda de conversa “A violência doméstica e familiar contra a mulher: agentes, manifestações e prevenção”, no evento 
“Todas/os por uma! –II Fórum de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher– Matinhos–PR”, organizado pela UFPR Litoral. 

Resultados e Avaliação O processo de monitoramento e avaliação é feito por meio do acompanhamento da participação, pelas listas de presença. Foram 
realizadas também reuniões semanais do coletivo de assessoras, junto à organização do curso para avaliar os encontros, tanto em 
questões estruturais e de organização, avaliação da metodologia empregada em cada encontro, assim como as temáticas tratadas e a 
reação das mulheres presentes, bem como possibilitar o encaminhamento das mulheres para acessar as políticas públicas de 
enfrentamento à violência, quando necessário. O curso será avaliado semanalmente por suas participantes. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto pauta-se na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de forma a utilizar os conhecimentos apreendidos em sala de 
aula para a realização do projeto e envolve um esforço de pesquisa para definição dos conteúdos a serem abordados e o enfoque 
metodológico. O conhecimento produzido no projeto não se restringe ao jurídico, englobando informações de várias áreas. Nesse 
sentido, o projeto contribuiu para a disseminação do conhecimento para mulheres que têm dificuldade de acessar informações sobre 
seus direitos e o acesso às políticas públicas, de modo a contribuir a criar um ambiente pluralista, contribuindo para que o debate 
feminista ocorra envolvendo mulheres de distintos lugares. 
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Nome do Programa Aborto Legal: concretização dos direitos sexuais e reprodutivos pela sensibilização e difusão do saber 

Responsável pela Execução Taysa Schiocchet 

Público Alvo Meninas/mulheres e profissionais que atuam com violência de gênero e aborto decorrente de estupro. Os materiais são disponibilizados 
e divulgados pela internet extrapolando os limites geográficos. 

Objetivo Geral Produzir e distribuir material audiovisual à difusão e popularização do saber jurídico e transdisciplinar sobre direitos sexuais e 
reprodutivos, notadamente o direito ao aborto em caso de estupro (aborto legal). 

Principais Atividades Desenvolvidas  Produção (em curso) de um livro com estudo sistematizado acerca dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e 
adolescentes (contemplando os objetivos específicos de 1–5 do projeto); 

 Publicação de 1 artigo e 1 capítulo de livro (contemplando os objetivos específicos 1 – 5); o SCHIOCCHET, T.; BARBOSA, 
A. S. Tutela do direito à intimidade de adolescentes nas consultas médicas. in: Teixeira, A C B.; Dadalto L. (Org.). Autoridade 
Parental: dilemas e desafios contemporâneos. 1ed. Indaiatuba: Foco, 2019, v. 1, p. 203-225 e na RBDCivil.; 

 Elaboração de um panorama normativo (base para o material audiovisual) sobre direitos sexuais e reprodutivos em geral e 
temas conexos específicos (aborto, saúde sexual e reprodutiva, violência de gênero, igualdade e não discriminação, visitas 
íntimas, DST’s − doenças sexualmente transmissíveis−, direitos trabalhistas das mulheres, tráfico de mulheres e meninas, 
direitos das mulheres presas etc.); 

 Elaboração de um banco de dados com os Projetos de Lei do Congresso Nacional (1988-2015, sobre aborto) e discursos 
posteriores (2016-2017) dos congressistas, base para a finalização do documentário; 

 Auxílio à equipe de cineastas dos documentários na finalização do argumento, revisão final, áudio e legendas; 
 Realização de pesquisa jurisprudencial sobre aborto nos sites do STF, STJ.; 
 Encontros semanais com as integrantes do grupo de pesquisa e do projeto de extensão para discussão de textos, finalização do 

material (sobretudo guias) e estratégias de sensibilização e promoção de direitos; 
 Encontros com instituições parceiras (Instituto Aurora, Paço da Liberdade e UTFPR) para tratativas acerca da exibição do 

documentário e outros materiais audiovisuais na UFPR e fora (Paço da Liberdade e UTFPR); 
 Apresentação de palestras, aulas e trabalhos em eventos, conforme consta no Currículo Lattes; 
 Criação dos Sites da Clínica de Direitos Humanos - BIOTECJUS (Biopolítica, Tecnociência e Direito) que alberga o projeto 
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<http://cdhufpr.com.br/pt/institucional> e um em formato de blog (“Fala Direito Comigo” 
<https://faladireitocomigo.blogspot.com/>); 

 Elaboração de 2 livros em formato de Guia de Direitos “Fala Direito Comigo” (conteúdo, revisão, diagramação etc.), um 
voltado aos profissionais e outro para mulheres e adolescentes; 

 Divulgação e impulsionamento dos 8 vídeos curtos animados sobre as principais temáticas do projeto (1. gênero, 2. marcos 
legais, 3. direitos sexuais e reprodutivos, 4. violência de gênero, 5. rede de atendimento, 6. aborto legal, 7. visitas íntimas e 8. 
sobre as atividades da Clínica de Direitos Humanos – BIOTECJUS, que alberga o projeto. Total de visualizações: 16 mil. 

 Elaboração de infográficos sobre as principais temáticas do projeto, dialogando com os vídeos curtos e com as cartilhas; 
 Produção e finalização do documentário (longa-metragem) sobre aborto legal, com entrevistas de profissionais de diversas 

áreas (médicos, juristas, delegada, teólogos, sociólogos, feministas), inclusive de fora do Estado. 
 Organização e realização de exibições do documentário e outros vídeos; 
 Encontros para propor um planejamento da capacitação e sensibilização para a formação de recursos humanos em temáticas de 

gênero, direitos sexuais e reprodutivos e aborto para os anos de 2019/2020. 

Os impactos do projeto nesse período, pode ser aferido pela formação de recursos humanos (discentes integrantes do projeto na 
condição de bolsista ou voluntária); pela consolidação das parcerias (Coletivo Feminino Plural, Autora, CEVIGE − Comissão de 
Estudos sobre Violência de Gênero (OAB − Ordem dos Advogados do Brasil), UTFPR com quem realizamos diversas atividades 
planejadas no escopo do projeto e, sobretudo, pelo número de visualizações (16 mil) do material audiovisual produzido e 
disponibilizado no canal da CDH no Youtube. Além disso, os guias foram muito bem recebidos pelos pares da academia e parceiros da 
sociedade civil, os quais reconheceram o acúmulo de pesquisa consolidado no material e demonstraram interesse em utilizá-lo em suas 
atuações profissionais e/ou sociais. 

Resultados e Avaliação A promoção dos direitos humanos de mulheres e adolescentes, mediante a criação dos seguintes produtos, desenhados de forma 
pedagógica e personalizada a cada público-alvo (gestores, profissionais, mulheres/adolescentes) e à sociedade em geral: 

 Dois livros em formato “Guia de Direitos”; 
 Dois documentários (curta e longa) sobre aborto legal; 
 Site/blog do projeto; 
 8 vídeos curtos animados (YouTube) 
 Um artigo e um capítulo de livro. 
 Exibição do documentário produzido pelo projeto “Aborto legal” dentro e fora da UFPR. 

Todos os encontros e tarefas solicitadas aos discentes exigiam pesquisa teórica, empírica e um constante processo de sensibilização para 
a temática. Obviamente nem todos os estudos se dedicam e se identificam integralmente, mas a resposta no geral tem sido muito 
positiva, por exemplo, com a continuidade de contato para seguir no projeto de extensão, ou para a produção de artigos ou nas 
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disciplinas do Curso. Além disso, os relatórios individuais também indicam o impacto do projeto na formação discente. 

Além disso, realizamos avaliações recorrentes por tarefas entregues, bem como avaliação final em 360˚ o que acaba colaborando para a 
melhor atuação da coordenadora no projeto e com os futuros alunos. Quanto aos parceiros, ao final de cada evento/atividades são feitos 
relatórios e avaliação com apresentação de melhorias. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto está alinhado com a missão e visão da universidade, notadamente naquilo que constitui seu objetivo geral e principal: 
disseminar o conhecimento acadêmico, que é, muitas vezes de ponta, porém fica restrito a uma elite intelectual e aos muros da 
universidade. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

193 
 

1.16 Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Nome do Programa MBA Gestão em Engenharia 

Responsáveis pela Execução Egon Walter Wildauer; 
José Simão de Paula Pinto. 

Público Alvo Docentes, Discentes, Comunidade 

Objetivo Geral O curso MBA Gestão em Engenharia, lato sensu, tem como objetivo principal formar um profissional completo em termos de 
conhecimento das ferramentas e técnicas de gestão e engenharia e as respectivas interações entre as pessoas, as empresas e os 
governos... 

Principais Atividades Desenvolvidas Planejamento e proposta do curso (primeira turma em 2019). 

Resultados e Avaliação Em construção (início em 2019). 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Item 7.2 do PDI: principalmente aos elementos 20, 21 e 26. Ao item 7.4: elemento 36, 37 e 40. 
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1.17 Setor de Educação 

 

Nome do Programa DINTER − Programa de Doutorado Interinstitucional 

Responsáveis pela Execução Elisangela Alves da Silva Scaff; 
Geraldo Balduíno Horn; 
Paulo Vinícius Baptista da Silva; 
Valéria Milena Ferreira. 

Público Alvo Docentes da UFAC − Universidade Federal do Acre 

Objetivo Geral Formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento sócio-ecônomico-cultural, científico-tecnológico e de inovação 
para a Região Norte, em especial do Estado do Acre. 

Principais Atividades Desenvolvidas O DINTER é ofertado pelo PPGE − Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR aos docentes da Universidade Federal do Acre. 
Primeiramente foi realizada a seleção dos candidatos, sendo selecionados 26 doutorandos, Nos dois primeiros semestres do curso foram 
ofertadas duas disciplinas obrigatórias, pelos professores da UFPR, na Universidade Federal do Acre, Campus de Rio Branco e Campus 
floresta, abrangendo a totalidade de discentes matriculados no DINTER.  

O compartilhamento de material bibliográfico, orientações, acompanhamento das atividades, esclarecimento de dúvidas pelos docentes 
e postagem dos trabalhos finais das disciplinas, pelos discentes, foram realizados via plataforma on-line no MOODLE/UFPR, o que 
permitiu permanente contato entre docentes, discentes e coordenação do programa. 
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Nos dois semestres seguintes (1 e 2 de 2019), os discentes receberão bolsas da CAPES/UFAC para permanecerem em Curitiba, 
realizando disciplinas eletivas junto ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR. Esse período culminará com o seminário de 
tese, disciplina obrigatória do PPGE/UFPR, momento no qual os discentes finalizarão o processo de elaboração do plano de tese, a ser 
desenvolvido nos dois anos seguintes, na UFAC. 

Resultados e Avaliação O programa está ofertando a segunda turma de DINTER em parceira com a UFAC, as quais têm trazido resultados positivos para as 
duas instituições. De um lado a formação de recursos humanos da UFAC e de outro, a possibilidade de troca de experiências, 
conhecimento de outras realidades e fortalecimento de redes de pesquisa entre o sul e o norte do País. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Em consonância com a Missão e a Visão institucional da UFPR, o DINTER contribui para o fomento, construção e disseminação do 
conhecimento para além das fronteiras sul-sudeste, expandindo a formação de excelência para professores que possuem sérias 
dificuldades geográficas de acesso a uma Pós-graduação. Assim também, o DINTER contribui para democratização do acesso da Pós-
graduação, formando novos quadros que contribuirão para o desenvolvimento da ciência em todo o País. 
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Nome do Programa Formação em Línguas para Fins Acadêmicos 

Responsável pela Execução Flávio Ricardo Medina de Oliveira 

Público Alvo São dois os públicos do projeto: por um lado, oferecemos espaço para formação docente para licenciandos de letras da UFPR; por outro, 
oferecemos formação em línguas para a comunidade interna da UFPR. 

Objetivo Geral O objetivo do projeto é, por um lado, oferecer formação em diversos idiomas com fins específicos para a vida universitária para a 
comunidade interna da UFPR e, por outro, criar espaços diferenciados de formação e prática docente para licenciandos em letras. 

Principais Atividades Desenvolvidas 1. Oficinas de formação: os participantes do projeto integram oficinas de formação logo no início de seu percurso no projeto. Estas 
oficinas de formação acontecem no início de todo semestre letivo e ainda que visem primordialmente a integração de novos 
participantes ao projeto, tratam também de temas de interesse para qualquer licenciando em Letras, de forma que são abertas para a sua 
participação independentemente da necessidade de vincularem ao projeto. Para isso, são convidados palestrantes externos, docentes de 
outras instituições (como IFPR ou UTFPR), pós-graduandos ou outros profissionais que possam fazer contribuições pedagógicas 
relevantes para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.  

2. Organização pedagógica para os cursos de línguas: bolsistas, voluntários ou participantes, via disciplinas de prática de docência serão 
alocados aos cursos, assim como docentes UFPR envolvidos no projeto na função de orientadores. Os cursos são então divulgados 
através de cartazes, em redes sociais e também através de contato direto com Centros Acadêmicos.  

3. Encontros de estudo e formação: são momentos de estudo com os docentes participantes do projeto (incluindo coordenador e vice) 
com os bolsistas, os licenciandos e alguns pesquisadores convidados para discutir textos teórico-metodológicos que fundamentam o 
projeto sobre os princípios da extensão universitária, e mais especificamente sobre o papel social do aprendizado da língua e a sua 
inserção no cotidiano do estudante universitário. Além disso, são feitas discussões sobre as abordagens de ensino de línguas estrangeiras 
e da produção de textos, especialmente a partir da noção de gêneros discursivos e das novas tecnologias como ferramenta metodológica 
no ensino de línguas. 

4. Acompanhamento e caracterização da situação de ensino-aprendizagem: nesses momentos, os bolsistas, licenciandos e pós-
graduandos participantes do projeto têm a oportunidade de entrar em contato com os alunos dos cursos de formação em línguas com os 
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quais as atividades são desenvolvidas. A equipe de orientadores realiza,, em separado, encontros periódicos com os alunos de letras que 
irão ministrar, observar ou de alguma outra forma participar das aulas de língua. Nesses encontros, que podem ser individuais ou em 
grupo, conforme julgamento de cada docente, orientador e praticante poderão discutir planos de aula, desenvolvimento de material 
didático, estratégias de ensino, ou ainda realizar feedback de atividades previamente desenvolvidas, proporcionando assim ao aluno a 
possibilidade de realizar seu ciclo de estratégia, prática e reflexão sobre suas atividades de ensino. De forma similar, orientandos de 
TCC ou ainda pós-graduandos interessados poderão ter encontros de orientação ou conversa para auxiliá-los em sua pesquisa dentro do 
projeto. 

5. Eventos, cursos e atividades complementares: o projeto também prevê a realização de eventos ou cursos com carga horária menor. A 
temática pode estar relacionada com os cursos de língua, porém são cursos/eventos independentes. Em particular, realiza-se 
semestralmente o “Café Cultural”, em parceria com o CELIN, no qual intercambistas na UFPR participam, compartilhando suas 
experiências sobre o que é fazer um intercâmbio, suas impressões sobre o Brasil e relatos sobre seu País de origem – estimulando a 
reflexão dos alunos sobre diferentes assuntos relacionados ao contato intercultural, assim como proporcionar oportunidade de prática 
comunicativa em língua estrangeira. Outros cursos ou eventos específicos, como exibição e debate sobre filmes estrangeiros, também 
acontecem dentro do projeto. 

6. Participação em eventos acadêmicos: participantes do projeto divulgam suas experiências em eventos da área, como SIEPE/UFPR 
(Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR), SEPE/ED/UFPR (Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do Setor de 
Educação da UFPR) e Semana de Letras. Alunos desenvolvendo seus TCCs, pós-graduandos que utilizam o projeto para balizar suas 
pesquisas, ou ainda, os docentes UFPR envolvidos no projeto, poderão divulgar seus resultados em congressos na área. 

Resultados e Avaliação Os cursos de língua do projeto atingem por volta de 75 a 100 alunos, a depender do semestre, enquanto de 15 a 30 licenciandos de letras 
possuem a oportunidade de participar do espaço de docência do projeto, ministrando cursos, desenvolvendo material, observando e/ou 
atuando na dinâmica de co-teaching nas aulas. 

Quando se considera as outras atividades do projeto, como seminários de formação e "cafés culturais", o escopo do projeto alarga-se, 
sendo que chega a atingir por volta de 200 alunos por ano. 

Em termos de produção, além de compilar o material didático produzido pelos estudantes de letras, muitos dos alunos participam de 
eventos como SIEPE/UFPR, SEPE/ED/UFPR, Semana de Letras, CELLIP (Centro de Estudos Linguísticos e Literários do Paraná), 
Congresso da ALAB (Associação de Linguística Aplicada do Brasil), etc. Com os estudantes de Pós-graduação desenvolve-se pesquisas 
e publicar artigos em revistas acadêmicas no período do projeto. Os docentes envolvidos no projeto produzem artigos baseados nas 
experiências do projeto, considerando seu caráter de formação inicial de professores, assim como em eventuais pesquisas mais 
localizadas que venham a realizar através do espaço. De 2015 até o presente momento, foram mais de vinte produções, entre artigos, 
pôsteres, comunicações orais e mesas-redondas realizadas por licenciandos, bolsistas, voluntários, docentes orientadores e outros 
colaboradores. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto integra com sucesso ensino, pesquisa e extensão. No ensino, busca alternativas para ampliar a formação do aluno de Letras ao 
oferecer um espaço de reflexão e inovação didática, articulando as disciplinas de Metodologia e Prática com a vivência efetiva da 
docência. O projeto se mostra como um espaço único devido à autonomia que os alunos possuem para planejar, desenvolver e executar 
seus próprios materiais e aulas. A rede de apoio de cada licenciando também é bastante ampla, contanto com outros colegas praticantes, 
bolsistas, voluntários e a equipe de orientadores, que atuam de forma conjunta desde o momento de planejamento das aulas e materiais, 
por vezes contribuindo com a execução das aulas, até a reflexão final sobre a prática realizada. 

Como atividade de extensão, o projeto oferece cursos de línguas para fins específicos (vida universitária), preparando os alunos para 
intercâmbios, mobilidade acadêmica, leitura e publicação de artigos fora do Brasil, suficiência em línguas para cursos de Pós-graduação, 
entre tantas outras situações em que conhecer uma língua estrangeira possa ser importante no percurso acadêmico dos alunos UFPR. A 
cada ano alunos e ex-alunos dos cursos de línguas tentam diversas modalidades de bolsas e programas fora do Brasil (como bolsas de 
estudo do MEXT − Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia do Japão − ou pelo Grupo AUGM para 
universidades da América do Sul, Erasmus Mundos para universidades europeias, ou alunos que realizam as provas de proficiência do 
TOEFL, para a partir daí seguirem diversos rumos acadêmicos). 

No âmbito da pesquisa, o projeto vem mantendo um ritmo constante de produções acadêmicas, seja na forma de comunicações e artigos 
de divulgação dos resultados no projeto, seja através de inovação e experimentação de novas práticas metodológicas na formação de 
professores de língua, ou ainda no ensino de língua propriamente dito (atingindo um grande número de áreas relacionadas, como a 
linguística aplicada e a análise do discurso). 
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Nome do Programa Formação Continuada em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania 

Responsável pela Execução Liane Maria Vargas Barboza 

Público Alvo O público alvo foi composto por professores, gestores e educandos do Colégio Estadual do Paraná, alunos do Curso da Química da 
UFPR e professores da Rede Estadual de Ensino de Curitiba. 

Objetivo Geral Proporcionar formação continuada em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania aos profissionais da educação básica do 
Estado do Paraná, educandos e licenciandos. 

Principais Atividades Desenvolvidas O Curso de Extensão Formação Continuada em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania foi planejado e desenvolvido, 
visando atender a demanda de profissionais da Educação Básica do Estado do Paraná, educandos, licenciandos e técnicos na formação 
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socioambiental. O Curso de Extensão Formação Continuada em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania foi desenvolvido na 
modalidade semipresencial, sendo 48 horas presenciais e 16 a distância. 

O local de desenvolvimento do curso presencial foi o Colégio Estadual do Paraná em Curitiba, no período de agosto a novembro de 
2018 e a modalidade a distância foi planejada no software livre MOODLE versão 3.1− da Universidade Federal do Paraná. A 
administração do MOODLE foi realizada pela Coordenação de Recursos Tecnológicos da Coordenadoria de Integração de Políticas de 
Educação a Distância (CIPEAD) da UFPR. A tutoria foi realizada pelos docentes. As atividades desenvolvidas foram aulas presenciais 
abordando os temas: 

Educação Ambiental, Legislação de Educação Ambiental e Políticas Públicas de Educação Ambiental, Mudanças ambientais no Estado 
do Paraná – Água, Ar, Fogo, Terra, Biodiversidade, Bem-estar animal, Projetos em Educação Ambiental, 

Mananciais, Sustentabilidade, Produção de hortaliças em pequenos espaços e Solo, aspectos institucionais do Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), aspectos institucionais do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e o monitoramento da 
qualidade do ar. Outras atividades presenciais realizadas foram o Seminário e a Exposição Fotográfica. Nas aulas presenciais foram 
elaboradas atividades que permitiram a interação, a reflexão, o debate, o planejamento, a escrita e a apresentação. No software 
MOODLE foram desenvolvidas oito atividades no Ambiente de Aprendizagem Virtual (AVA), que exigiram as estratégias de leitura, 
reflexão crítica, discussão, pesquisa e escrita. O curso permitiu a articulação da teoria e da prática e a contribuição para a aquisição de 
novos conhecimentos para todos os sujeitos envolvidos. Os produtos resultantes de curso de extensão serão artigos científicos, que serão 
elaborados no ano de 2019, visando a socialização do conhecimento produzido. 

Resultados e Avaliação Os resultados foram positivos, pois houve participação de todos os participantes no desenvolvimento das atividades presenciais e a 
distância. 

Muitos professores relataram que estariam planejando e implementando novas ações educacionais.  

A avaliação foi contínua e realizada por meio da participação dos cursistas no desenvolvimento das atividades propostas nos momentos 
presencias e nas atividades na plataforma MOODLE-UFPR. Outro critério de avaliação foi a frequência mínima de 80% e média 
mínima 70. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A interação dialógica foi contemplada em todos os momentos do curso. Na explanação dos conteúdos os participantes foram 
estimulados a participarem do processo educativo. Na elaboração das atividades presenciais os participantes realizaram as atividades em 
equipes, o que proporcionou a interação, a discussão, o desenvolvimento da criatividade, o planejamento e a apresentação das 
atividades.  

A interdisciplinaridade ocorreu em todos os momentos do curso, pois professores de diferentes áreas do conhecimento, estudantes e 
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técnicos eram estimulados a dialogarem durante o curso. A articulação de diferentes áreas de conhecimento foi importante para a 
análise, reflexão, compreensão e solução dos problemas ambientais. 

No MOODLE os participantes foram estimulados a participarem dos fóruns, onde foi necessário o diálogo com os colegas. Os diálogos 
foram muito ricos, revelando que a Educação a distância é um meio interessante de ensino e aprendizagem. 

A indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão foi contemplada nas atividades desenvolvidas com docentes da rede estadual de 
ensino, discentes e técnicos do Colégio Estadual do Paraná. O curso de extensão possibilitou a construção de jogos e projetos de ensino 
relacionados ao tema Educação Ambiental, que poderão ser utilizados em diversas áreas de conhecimento e de diferentes níveis de 
ensino e aprendizagem. A análise das atividades desenvolvidas possibilitará a elaboração de artigos científicos e o planejamento de 
pesquisas e ações educativas na Universidade e em novos cursos de extensão.  

O impacto do desenvolvimento do curso Formação Continuada em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Cidadania foi relevante, 
pois possibilitou os professores de diversas áreas do conhecimento compreenderem a importância da inserção da temática da Educação 
Ambiental no currículo, visando levar os estudantes a refletirem e adotarem ações conscientes de cuidados com o meio ambiente. 
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1.18 Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

 

Nome do Programa Orientação e Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

Responsável pela Execução Daniele Cristine Nickel 

Público Alvo Alunos do SEPT e seus familiares. 

Objetivo Geral Proporcionar orientações e apoio aos alunos do SEPT no que diz respeito às questões relacionais, pessoais e profissionais que estejam 
interferindo no seu bem-estar biopsicossocial. 

Principais Atividades Desenvolvidas I. Implantação: iniciar com um projeto com os discentes dos cursos do SEPT, assim como, com as pessoas de suas redes de 
relacionamento que compõem a comunidade em geral. 

 Etapa 1 - Divulgação do projeto entre os cursos a fim de identificar os interessados em participar do planejamento, 
implantação e execução do mesmo. 

 Etapa 2 - Cadastro dos alunos interessados em participar do planejamento, implantação e execução do projeto. 
 Etapa 3 - Entrevista e seleção dos alunos dentre os inscritos. 
 Etapa 4 - Orientação a respeito da realização das atividades e preparação para os alunos que atuarão no projeto. 
 Etapa 5 - Identificação dos discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade emocional, por intermédio de 

encaminhamentos realizados por professores, coordenadores ou por iniciativa do próprio aluno. 
 Etapa 6 - Contato com o aluno para o agendamento de uma entrevista. 
 Etapa 7 - Contato com as demais pessoas da comunidade que fazem parte da rede de relacionamento do aluno, de 
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acordo com as necessidades identificadas. 
 Etapa 8 - Realização das entrevistas para a identificação das demandas. 
 Etapa 9 - Elaboração do relatório. 
 Etapa 10 - Classificação da demanda: a) Orientação e acompanhamento individual. b) Orientação em grupo. c) 

Participação em grupo de apoio. d) Encaminhamento a outras áreas profissionais (psiquiatria, psicologia, neurologia, 
psicopedagogia, entre outros) para avaliação. É importante destacar que uma ou mais destas opções poderão ser 
adotadas diante da identificação e classificação das demandas. 

 Etapa 11 - Elaboração do plano de orientação e acompanhamento com a definição do objetivo, agendamento das 
atividades e prazo para a execução. 

 Etapa 12 - Apresentação do plano de orientação e acompanhamento ao discente e estabelecimento do contrato 
psicológico, com o objetivo de gerar o comprometimento do mesmo. 

 Etapa 13 - Início das orientações e acompanhamentos de acordo com o cronograma do plano de orientação. 
 Etapa 14 - Apresentação semestral dos relatórios da evolução dos atendimentos e dos objetivos alcançados. 

II. Acompanhamento: semanal, quinzenal ou mensal.  
III. Avaliação: ao final de cada semestre.  
IV. Periodicidade: grupos de apoio quinzenais ou mensais, de acordo com a necessidade e disponibilidade; atendimentos 

individuais semanais ou quinzenais. Forma de Atendimento: individual e grupal.  
V. Carga Horária de Atendimento: individual= 30 minutos; grupal= 1 hora. 

Resultados e Avaliação Diante dos atendimentos foram apresentadas diversas demandas, tais como, quadros de ansiedade; síndrome do pânico; depressão; 
reações conversivas; transtorno obsessivo-compulsivo; doenças crônicas; dificuldades com o mercado de trabalho e carreira. Muitos dos 
atendidos foram encaminhados para acompanhamento de outros profissionais como psiquiatras e neurologistas. Os discentes atendidos 
pertencem aos cursos de Tecnologia em Gestão da Qualidade; Tecnologia em Comunicação Institucional; Tecnologia em Negócios 
Imobiliários; Secretariado e Tecnologia em Gestão Pública. Cabe ressaltar que o projeto está aberto para todos os cursos de setor, 
diferente do proposto inicialmente, assim como, para a comunidade em geral. Cada atendimento gera um relatório de acompanhamento. 
O número de atendimentos por aluno tem sofrido variações, conforme a necessidade de cada aluno. Alguns alunos encerram a 
orientação no terceiro ou quarto encontro, enquanto outros já se encontram no trigésimo atendimento. A ação proposta de grupos de 
apoio ainda não pode ser viabilizada em função de não se identificar até o momento um número de pessoas com a mesma demanda para 
a realização deste tipo de ação. Foram formados grupos de estudo em disciplinas como Estatística devido ao índice de reprovação e 
dificuldade apresentada nestas disciplinas. Estes grupos de estudo são realizados semanalmente, com o auxílio do aluno extensionista e 
de alunos voluntários. As pessoas que já encerraram os atendimentos responderam a um questionário, a fim de identificar a contribuição 
do projeto. Os resultados até o momento têm sido muito favoráveis para a continuidade do projeto em virtude dos benefícios 
encontrados com o auxílio para questões de cunho pessoal e profissional. Relatam que sentem-se amparados e acolhidos diante de 
situações desafiadoras e problemáticas, o que os proporciona perceber a realidade de uma nova perspectiva, facilitando o enfrentamento. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Diminuir a evasão e retenção dos alunos, em função de um acompanhamento mais sistemático dos mesmos por intermédio do projeto de 
Orientação e Desenvolvimento Pessoal e Profissional, atuando nos aspectos biopsicossociais que poderão interferir no desempenho dos 
alunos durante a sua formação. 

 

Nome do Programa Contextualização e Debate da Proposta de Novo Regimento do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR Stricto 
Sensu 

Responsáveis pela Execução Lucí Regina Panka Archegas; 
Sandrama Scandelari Kusano de Paula; 
Conselho Setorial do SEPT. 

Público Alvo Comunidade do SEPT: docentes, discentes e técnicos-administrativos. 

Objetivo Geral Contextualizar a proposta de novo regimento do SEPT junto a comunidade do Setor visando o esclarecimento e aprofundamento sobre 
tal proposta, com o intuito de levantar demandas, enriquecer e qualificar discussões para alteração da resolução 20/12-COPLAD 
(Regimento do SEPT). 

Principais Atividades Desenvolvidas Apresentação e contextualização do regimento atual do SEPT das novas propostas. ciclo de debates com formação de grupos de estudo 
para discussão e aprofundamento dos diversos temas que engloba o regimento: organização dos cursos técnicos, cursos de graduação e 
Pós-graduação stricto sensu e departamentos; organização dos órgãos, administração, conselho setorial e órgãos auxiliares; 
funcionamento, corpo docente, corpo técnico administrativo, patrimônio, recursos e regime financeiro. anotação das propostas dos 
participantes. 

Resultados e Avaliação Participaram deste evento 247 membros do SEPT. Houve apresentação de todas as propostas à comunidade do SEPT para análise e a 
documentação está a disposição do Conselho Setorial para análise e considerações. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

Comprometimento da comunidade universitária com a instituição; gestão participativa, dinâmica e transparente comprometida com 
melhores condições d e trabalho e qualidade de vida. 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

 

Nome do Programa Projeto Saúde Bucal: da Prevenção às Práticas Restauradoras − 1ª. edição 

Responsáveis pela Execução Lucí Regina Panka Archegas; 
Paulo César Gonçalves dos Santos. 

Público Alvo Alunos do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, alunos do Curso de Odontologia, comunidade externa: pacientes do Curso 
de Odontologia e estudantes do Colégio Victor Ferreira do Amaral. 

Objetivo Geral Promoção de saúde bucal com abordagens de práticas preventivas e restauradoras de saúde bucal para a população e a integração dos 
alunos do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde com os alunos do Curso de Odontologia da UFPR para desenvolvimento 
dessas atividades de saúde bucal. 

Principais Atividades Desenvolvidas Entrosamento dos alunos dos 2 cursos envolvidos, aprofundamento teórico dos alunos de odontologia com palestrantes do evento de 
extensão intitulado " Uma Abordagem Teórico-prática Sobre Cárie e Doenças Periodontais " para os alunos do Curso Técnico em 
Agente Comunitário de Saúde (TACS). Atividade educativa de escovação para os pacientes da clínica de odontologia pelos alunos dos 2 
cursos envolvidos. Criação de um instrumento de pesquisa sobre saúde bucal pelo grupo de alunos envolvidos. Aplicação do 
instrumento para 256 alunos do Colégio Victor Ferreira do Amaral, diagnóstico dos principais problemas de saúde bucal e realização de 
evento de extensão universitária intitulado "O Significado da Saúde Bucal e Suas Práticas Preventivas" pelos alunos de odontologia e do 
curso TACS. 

Resultados e Avaliação O evento de extensão universitária intitulado "Uma Abordagem Teórico-prática Sobre Cárie e Doenças Periodontais" foi avaliado de 
forma positiva pelos alunos do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) e propiciou aos mesmos conhecimento para 
serem replicadores das ações preventivas de saúde bucal para os pacientes do Curso de Odontologia. O relato dos alunos sobre o 
desenvolvimento do instrumento de pesquisa sobre saúde bucal demonstrou ampliação da percepção dos conhecimentos de saúde bucal 
pelos mesmos e sua aplicabilidade propiciou como resultado o diagnóstico dos principais problemas de saúde bucal dos estudantes do 
Colégio Victor Ferreira do Amaral possibilitando uma ação de prevenção mais direcionada para as suas necessidades. O sucesso desta 
atividade veio com a extensa participação no evento de extensão intitulado "O Significado da Saúde Bucal e Suas Práticas Preventivas ", 
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para 318 alunos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais competentes e compromissados socialmente. A nossa 
Universidade pública, gratuita, tem qualidade e é comprometida socialmente. As atividades demonstraram uma indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

 

Nome do Programa Comitê Setorial de Pesquisa do SEPT − Setor de Educação Profissional e Tecnológica  

Responsáveis pela Execução Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim; 
Janaina Schoeffel Brodzinski; 
Rafaela Mantovani Fontana; 
Thiago Corrêa de Freitas. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

207 
 

Público Alvo Professores pesquisadores e estudantes do SEPT 

Objetivo Geral O Comitê Setorial de Pesquisa é o órgão de assessoramento da administração, para subsidiar e formular o acompanhamento da execução 
da política de pesquisa científica no âmbito de cada setor (Res. CEPE 68/95, Art 2º) 

Principais Atividades Desenvolvidas  Elaboração de manuais setoriais para: 
 Obtenção de apoio a apresentação de trabalhos de pesquisa; 
 Divulgação de pesquisas na superintendência de comunicação da UFPR; 
 Solicitação de auxílio ao CNPQ; 
 Revisão e atualização, no site do SEPT, dos procedimentos para: 
 Criação de projetos de pesquisa; 
 Criação de grupos de pesquisa; 
 Obtenção de apoio a apresentação de trabalhos de pesquisa; 
 Submissão de propostas para a iniciação científica; 
 Realização de apresentações aos docentes sobre a pesquisa na UFPR e discussões sobre os procedimentos para participação de 

projetos e na iniciação científica; 
 Realização da II Mostra de Pesquisa do SEPT, com apresentações e troca de experiências dos grupos de pesquisa e professores 

pesquisadores do setor; 
 Divulgação de informações do andamento da pesquisa no setor ao conselho setorial; 
 Acompanhamento e homologação dos projetos de pesquisa coordenados pelos professores pesquisadores do setor, com o 

auxílio dos professores membros do Comitê Setorial de Pesquisa; 
 Participação nas reuniões do Comitê Assessor de Iniciação Científica, onde os procedimentos de iniciação científica e do 

EVINCI (Evento de Iniciação Científica) são definidos; 
 Participação nas reuniões do Comitê Assessor de Pesquisa, onde as políticas de pesquisa da UFPR são discutidas e onde são 

avaliados os pedidos de auxílio para organização e participação em eventos; 
 Participação na organização do EVINCI com a composição das bancas dos alunos dos professores do SEPT e acompanhamento 

da realização do evento; 
 Divulgação à comunidade do setor de editais de pesquisa e iniciação científica da UFPR e de agências de fomento; 

 Orientação aos professores pesquisadores sobre os processos internos de pesquisa e iniciação científica. 

Resultados e Avaliação O SEPT possui atualmente 11 grupos de pesquisa com trabalhos em andamento. 
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Os professores pesquisadores do SEPT possuem ao todo 77 projetos de pesquisa em andamento as áreas de Línguas Estrangeiras, 
Tecnologia, Educação, Petróleo, Luteria, Artes, Saúde e Gestão. Foram publicados por estes professores aproximadamente 15 artigos 
científicos, 23 trabalhos em anais de eventos e 2 capítulos de livro no ano de 2018. 

Alguns destes projetos possuem alunos de iniciação científica que apresentaram seus trabalhos no EVINCI 2018 ou apresentarão no 
EVINCI 2019. Foram 42 projetos submetidos ao edital de IC em 2017/2018. Como resultado, 42 alunos participantes destes projetos 
apresentaram seus trabalhos em 4 bancas no EVINCI. 

O único programa de Pós-graduação do SEPT é o Mestrado em Bioinformática e, no ano de 2018, foram defendidas 08 dissertações de 
mestrado. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Sabendo que a missão da UFPR é “fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e 
desenvolvimento humano sustentável” (UFPR, 2017, p. 5) e que faz parte da visão de nossa universidade “ser uma Universidade de 
Excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação” (UFPR, 2017, p. 5), as atividades do comitê setorial de pesquisa do SEPT 
contribuem para a concepção, execução e divulgação de pesquisas interdisciplinares e com foco prático. 

Das diretrizes de pesquisa constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (UFPR, 2017, p. 32), o Comitê Setorial de Pesquisa do 
SEPT atua nas atividades de:  

 Dar suporte aos pesquisadores UFPR no cadastramento/atualização de informações junto ao CNPq (grupos de pesquisa) ou 
demais agências de fomento nacionais e internacionais; 

 Dar suporte aos docentes e servidos na elaboração e submissão de projetos de pesquisa; 
 Promover uma maior integração das atividades de pesquisa com as atividades de ensino e extensão da UFPR; 
 Divulgar e orientar docentes e discentes sobre normas de ética em pesquisa. 

Das diretrizes de iniciação científica constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (UFPR, 2017, p. 32), o Comitê Setorial de 
Pesquisa do SEPT atua nas atividades de: 

 Estimular pesquisadores e aumentar o envolvimento de estudantes de ensino técnico e profissional no processo de investigação 
científica, artística e cultural da Universidade; 

 Valorizar a participação dos docentes nas atividades da IC; 
 Difundir a política de creditação de carga horária de iniciação científica como atividade complementar nos cursos técnicos e de 

ensino profissional da UFPR; 

Fonte: UFPR. Plano de Desenvolvimento Institucional – 2017-2021. 2017. 
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Disponível em <http://www.proplan.ufpr.br/portal/pdi/PDI%20UFPR%202017-2021.pdf>. Acesso em fevereiro de 2019. 

  

 

Nome do Programa Seminário de Produção Cênica 

Responsáveis pela Execução Allan Valenza da Silveira; 
Cristiane dos Santos Souza. 

Público Alvo Estudantes de Produção Cênica e de demais cursos de arte, profissionais da cultura e pessoas que produzam e/ou tenham interesse em 
debater arte nas mais variadas formas. 

Objetivo Geral Promover palestras e debates acerca dos meios e condições da produção cênica curitibana, a fim de contribuir para a formação dos 
alunos e aprimoramento dos profissionais da área e desenvolver um espaço de discussão de ideias a respeito da situação das artes e da 
cultura em esfera local e nacional. 
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Principais Atividades Desenvolvidas O Seminário de Produção Cênica, realizado em duas partes, uma no primeiro semestre, sob a tutela da disciplina de Informação e 
Comunicação nos Processos Culturais, e outra no segundo semestre, com a disciplina de Seminário de Produção Cênica. A divisão em 
duas partes reproduz o ambiente de trabalho que os alunos devem encontrar fora da universidade. Em um primeiro momento, os alunos 
se deparam com a necessidade de se acertarem enquanto equipe, uma vez que todos os alunos formando matriculados formarão uma 
única equipe de trabalho. Lidar com as adversidades de uma equipe formada por pessoas diferentes, com desejos, ambições, habilidades 
e limitações diversas leva os alunos a ouvir e compreender os outros, ao mesmo tempo em que precisam defender seus posicionamentos. 
Nesta primeira etapa, os alunos precisam aplicar, efetivamente, todo o conhecimento que têm desenvolvido ao longo do curso. Precisam 
definir os temas, nomes e o perfil para um evento, sendo necessário que debatam sobre cultura, arte, sociedade, mercado, sendo 
necessário aplicar esses conhecimentos desenvolvidos também para fora da sala de aula, ao travarem conversas com personalidades que 
serão convidadas para o evento, para uma vez que o Seminário deverá ser realizado na prática. Além disso, os alunos devem formalizar 
o projeto do evento, via SIGEU, transformando os resultados dos trabalhos em um evento de extensão. E, para a realização efetiva deste 
evento, os alunos devem preparar todo o material de divulgação e marketing, assim como buscar apoios para suprir as necessidades que 
definiram para a o evento a ser realizado. Ao longo do segundo semestre, os alunos devem executar os planejamentos feitos ao longo do 
primeiro semestre. Organizar o espaço, receber os convidados e as demais pessoas que vêm para participar do evento. Ao finalizar, há 
necessidade de realizar relatório de atividades realizadas. Desta forma, os alunos aplicam as diferentes habilidades e conhecimentos 
desenvolvidos ao longo do curso em um evento de extensão que desenvolve e difunde o conhecimento da área em que estão se 
formando. 

Resultados e Avaliação O Seminário de Produção Cênica é uma atividade realizada no Curso de Produção Cênica que busca integrar o conhecimento 
desenvolvido nas diversas disciplinas do curso, levando o aluno à reflexão e à prática que serão fundamentais na sua vida profissional 
após formado. Busca, além de integrar os diversos conhecimentos apresentado ao longo do curso, que o aluno produza novos 
conhecimentos, uam vez que confrontado com situações novas e desafiadoras, geradas a partir de uma situação que transcende a 
experiência controlada de laboratório, ao trazer para dentro da universidade as possibilidade e incertezas presentes no mundo do 
mercado de fora da vida acadêmica. Por fim, esse processo de alinhamento com o PDI se coroa com a inserção no processo da extensão, 
pelo qual os alunos recebem a comunidade externa para os debates, abrindo as portas da Universidade. 
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1.19 Setor de Tecnologia 

 

Nome do Programa PIPE − Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais 

Responsáveis pela Execução César Augusto Dartora; 
Dante Homero Mosca Jr.; 
Corpo docente do PIPE. 

Público Alvo Estudantes em nível de mestrado e doutorado. 

Objetivo Geral Formação de recursos humanos destinados à docência de nível superior, pesquisa e outras práticas profissionais, conduzindo à obtenção 
de grau acadêmico de mestre ou doutor, no âmbito da Ciência e Engenharia dos Materiais. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Formação e disponibilização de recursos humanos com excelência em pesquisa fundamental em ciência dos materiais e em 
desenvolvimento de processos e produtos no âmbito da Engenharia dos Materiais. O PIPE já possui mais de 400 egressos, 
sendo que a centésima tese de doutoramento ocorreu em 2018. 

 Realização de pesquisa científica e tecnológica na fronteira do conhecimento e na interface com o setor produtivo contribuindo 
para o seu desenvolvimento. O corpo acadêmico do PIPE produziu 70 artigos científicos na área de Materiais, sendo mais de 
60% com QUALIS nos estratos A1, A2 e B1 da CAPES/MATERIAIS. 

 Desenvolvimento de patentes e colaboração em processos de transferência de tecnologia, gerando maior valor agregado aos 
produtos nacionais. Em 2018 foram 5 patentes depositadas. 

 Difusão do conhecimento gerado no desenvolvimento de projetos a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado para a 
comunidade científica e tecnológica e sociedade em geral, através da participação dos docentes e discentes em Congressos 
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Nacionais e Internacionais da área de Ciência dos Materiais, bem como participações em Bancas, Simpósios, etc. 

Resultados e Avaliação -No ano de 2018 foram publicados pelos docentes do PIPE 70 artigos indexados no QUALIS de 2013-2016, sendo que 15 
(aproximadamente 21,5%) no estrato A1, 20 (aproximadamente 28,5%) no estrato A2 e 12 (17%) no estrato B1, o que significa que em 
torno de 50% ou quase 1/2 da produção total do PIPE enquadra-se no estrato A1+A2, e 67% (ou quase 2/3) da produção científica dos 
docentes do programa pode ser considerada relevante (A1+A2+B1) de acordo com a classificação do QUALIS 2013-2016. 

 Foram titulados 19 mestres e 5 doutores. 
 76% do corpo docente do PIPE é formado por bolsistas de produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, com 

inúmeras publicações em revistas internacionais bastante conceituadas e grande número de citações, comprovadas através de 
um índice H médio elevado (com valor de 13,57 e mediana 10,5) do nosso quadro docente, o que comprova o grau de 
excelência dos trabalhos científicos realizados (ex: o Prof. Fernando Wypych tem mais de 5000 citações).  

 Perante a CAPES o PIPE foi avaliado com conceito 5 no ciclo quadrienal de 2013-2016. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O PIPE encontra-se perfeitamente alinhado à Missão e Visão da UFPR em seu Plano Institucional de 2017-2021, atuando diretamente 
na pesquisa e formação de recursos humanos em pelo menos 4 dos eixos estruturantes da UFPR, a saber: “Materiais manufaturados”, 
“Nanotecnologia”, “Energias Renováveis” e “Modelagem e Simulação Computacional”. 

Além disso, tendo em vista a necessidade de inserção internacional, o PIPE vem buscando ampliar a sua participação no contexto 
internacional, através do incentivo à vinda de professores visitantes oriundos de renomadas universidades do exterior, bem como 
promovendo a realização de intercâmbios internacionais, tanto pelo envio de nossos alunos a instituições no exterior como recepção de 
alunos de instituições no exterior. Todos os docentes permanentes do Programa aderiram ao PRINT/CAPES no âmbito da UFPR, 
contemplada nesse edital da CAPES com 48,6 milhões de reais, atuando nas áreas temáticas de Materiais Avançados e Energias 
Renováveis e Novas Fontes de Energia, que são aderentes ao PDI 2017−2021 da UFPR (ver o documento em 
<http://www.proplan.ufpr.br/portal/pdi/PDI%20UFPR%202017-2021.pdf>). Atualmente, aproximadamente 60% do quadro docente do 
PIPE tem mantido colaborações com professores e pesquisadores de instituições internacionais, seja através de pesquisas conjuntas e/ou 
intercâmbios de alunos e professores. 

Em paralelo ao novo programa institucional dirigido CAPES/PRINT, diversos docentes do Programa mantém projetos tradicionais de 
cooperação e colaborações internacionais vigentes com centros de excelência em diversos Países, principalmente França, Estados 
Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, Itália, África do Sul e vizinhos do Mercosul, como a Argentina.  
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Nome do Programa PRODUTEC − Programa de Parcerias para Incentivo a Inovação e o Desenvolvimento de Processos Tecnológicos 

Responsáveis pela Execução Álvaro Pereira de Souza; 
Debora Fernanda Soares; 
Edson da Silva Lima Junior. 

Público Alvo Comunidade universitária, setor produtivo e governos. 

Objetivo Geral Propiciar a ampliação da integração e relação de diálogo da comunidade acadêmica com a sociedade, congregando empresas, governo e 
instituições para ações de desenvolvimento Tecnológico. 

Principais Atividades Desenvolvidas O PRODUTEC por ser um programa destinado a aproximação com a sociedade, realizou contatos com órgãos e entidades do setor 
produtivo buscando parcerias tecnológicas e proposição de estudos com impacto no desenvolvimento regional. 

Foram realizadas visitas e palestras em municípios e associações de municípios, fazendo aproximação aos projetos voltados para 
melhoria de saúde ambiental e sustentabilidade econômica, resultando em alguns estudos que tem processos tramitando. 

Resultados e Avaliação Foi realizada assinatura Protocolo de intenções entre a UFPR e PTI − Parque Tecnológico Itaipú, para atuação nos municípios da região 
oeste do Paraná. 

Está em tramitação protocolo de intenções com o SESCOOP13/OCEPAR14 para atividades de treinamento e aperfeiçoamento para 
cooperados e as cooperativas.  

Parceria com a Empresa CIA Soluções Acompanhamento e Estudos de Tecnologias em Implementação na Pecuária de Leite. 

Projetos de gestão de resíduos sólidos desenvolvidos em municípios do Paraná. 

Parceria com outra universidades para desenvolvimento de projeto junto a Indústria automotiva relacionado ao programa do governo 

                                                 

13 SESCOOP − Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
14 OCEPAR − Organização das Cooperativas do Paraná 
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federal Rota 2030. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Com o objetivo de fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e desenvolvimento 
humano sustentável, foi criado em 2017 o PRODUTEC. O programa atua como intermediador das relações da Universidade com o setor 
produtivo, fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. 

Visando ser uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação, com planejamento e gestão inovadora, com a 
valorizando das pessoas, reconhecida academicamente nacional e internacional, defendendo de forma intransigente uma universidade 
pública, capaz de produzir e reproduzir conhecimento com qualidade e cidadania. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química − Minicurso de MATLAB 

Responsáveis pela Execução Daniela Yuri Mori; 
Patricia Cristina Pagnoncelli; 
Rafael Schwambach; 
Thiago Nishimura; 
Vitor Lazzarotto Hecke. 

Público Alvo Discentes da graduação do Curso de Engenharia Química, a partir do 5º período. 

Objetivo Geral Elaboração de uma apostila didática referente ao software MATLAB, e futura aplicação de um Minicurso para a graduação 

Principais Atividades Desenvolvidas Inicialmente, ocorreu uma divisão dos PETianos e PETianas que ficariam responsáveis por elaborar as aulas do minicurso. Foram 
selecionados 4 integrantes do PET e 2 egressos do Programa, e foi determinado que o minicurso teria 5 aulas. Os coordenadores então 
estudaram os assuntos pertinentes à sua respectiva aula. A primeira aula refere-se à uma introdução ao software, estrutura condicional e 
de repetição, scripts e funções. A seguinte é sobre gráficos, vetores, matrizes, cálculo diferencial e cálculo integral. Na terceira aula, o 
conteúdo aborda a resolução de equações diferenciais ordinárias. A penúltima aula consiste numa apresentação ao Simulink, extensão do 
MATLAB referente à programação em blocos. Por fim, a última aula traz como tema Redes Neurais. Após um prazo pré-determinado, o 
conteúdo da apostila foi compilado. Concomitantemente à finalização da apostila, foram marcadas as datas dos treinamentos, que 
ocorreram no Prédio de Engenharia Química no mês de Outubro. No final do ano, começou a organização do evento denominado 
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'Esquenta EQ (Engenharia Química)', que visa oferecer cursos, palestras e visitas técnicas no início do semestre para a graduação. O 
grupo PET irá ministrar o minicurso de MATLAB neste evento. 

Resultados e Avaliação Definição dos ministrantes, conclusão da apostila, realização dos treinamentos das aulas nos dias 8, 9, 16, 18 e 19 de outubro, e escolha 
da data de aplicação nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Com o advento do minicurso de MATLAB, tem-se a elaboração de mais uma ferramenta que dissemina conhecimento a respeito de 
algum software que é muito utilizado durante a graduação, o que corrobora com a construção do saber e formação de profissionais 
competentes. Além disso, estimula a pesquisa e o ensino no grupo, visto que, para a criação da apostila, foi preciso pesquisar para 
aprender a utilizar o software, e todo o conhecimento é repassado durante o treinamento. 

 

Nome do Programa PET EQ − Minicurso de Planilhas Eletrônicas Módulo I 

Responsáveis pela Execução Eloisa dos Santos; 
Flávia Batistão Cavalheiro; 
Mateus de Oliveira Nespolo; 
Patricia Cristina Pagnoncelli. 

Público Alvo Discentes da graduação do Curso de Engenharia Química, do 1º ao 3º período 

Objetivo Geral Oferecer aos alunos no começo do curso de engenharia química e outros interessados um curso de 4 aulas, composto por 2 horas cada, 
que ensine as ferramentas básicas e explore o MS−Excel®, ferramenta do Microsoft Office®, além de demonstrar suas utilizações 
aplicadas à assuntos ligados à engenharia. 

Principais Atividades Desenvolvidas O Minicurso de Planilhas Eletrônicas Módulo I ocorreu nos dias 19 de maio de 2018 e 10 de novembro de 2018, na sala de 
computadores (EQ18). Para viabilizar sua aplicação, foram realizadas as seguintes etapas: preparo e revisão do material didático, 
treinamento dos PETianos e PETinianas, divulgação nas salas e através das mídias sociais, acompanhamento das inscrições, preparo do 
coffee, elaboração da lista com os dados dos participantes para finalização dos certificados e por último, análise do feedback dos 
participantes do curso, seguida de montagem da apresentação desses dados para o grupo PET. 
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Resultados e Avaliação O Minicurso de Planilhas Eletrônicas Módulo I forneceu os conhecimentos básicos aos participantes para a utilização das ferramentas 
do MS−Excel® durante sua vida acadêmica, como por exemplo, nas matérias de Introdução à Engenharia Química, Integração (I, II, III, 
IV e V), Termodinâmica Aplicada; e na sua vida profissional. Por meio do feedback realizado com os participantes, 100% deles 
recomendam o minicurso. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa se alinha à missão e aos valores da UFPR por disseminar conhecimento de qualidade para os discentes do curso de 
engenharia química através de aulas sobre um software extremamente utilizado no mercado de trabalho. 

 

Nome do Programa Minicurso de Planilhas Eletrônicas Módulo II 

Responsáveis pela Execução Felipe Silva Narvas; 
Luana Medeiros do Amaral; 
Patrícia Cristina Pagnoncelli; 
Thomas Gabriel Balduíno Reckelberg. 

Público Alvo Discentes de engenharia química participantes da XLIV SAEQ − Semana Acadêmica de Engenharia Química a partir do quarto período 
do curso, preferencialmente cursando o quarto ou quinto período. 

Objetivo Geral Proporcionar por meio de um minicurso de 8 horas aos discentes conhecimento relacionado ao MS−Excel® aplicado à engenharia 
química, visto sua aplicabilidade a diversas matérias da grade curricular, tais como integração, termodinâmica e métodos matemáticos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Apresentação do funcionamento do MS−Excel® aplicado a problemas relacionados à Engenharia Química e aplicação em atividades das 
ferramentas e assuntos vistos no curso. Foi realizado preparo e revisão do material didático fornecido aos/às participantes, incluindo 
formulação de exercícios que visam relacionar conceitos de disciplinas como álgebra linear aos conhecimentos e ferramentas 
computacionais apresentadas no decorrer do curso. Efetuou-se contato com os/as organizadores/as da SAEQ em função da necessidade 
de planejamento e organização prévios à aplicação do minicurso, haja vista necessidade de computadores com licença do software 
MS−Excel®. Foi efetuado o treinamento das aulas com os PETianos e PETinianas para aplicação como ministrantes e monitores. As 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

217 
 

inscrições para participação do minicurso integraram as inscrições da SAEQ. Houve a aplicação do minicurso, dividido em quatro aulas, 
com duração de duas horas cada, totalizando oito horas de minicurso divididas entre os dias 17 e 20 de setembro de 2018. Ao final da 
aplicação de cada aula foi apresentado um formulário de feedback aos/às participantes, visando avaliar o desenvolvimento de cada aula, 
o desempenho dos ministrantes e monitores e monitoras, conteúdo e qualidade da aula de forma geral. A análise do feedback das/dos 
participantes do curso e montagem da apresentação desses dados para o grupo PET também foi realizada, buscando promover uma 
discussão interna pertinente ao desenvolvimento e pontos a aprimorar da atividade. 

Resultados e Avaliação A aplicação do minicurso foi realizada entre os dias 17 e 20 de setembro de 2018, durante a SAEQ, na sala de computadores (EQ18) do 
bloco de Engenharia Química. Cada dia comportou uma aula de duas horas de duração, totalizando oito horas de minicurso. Por meio da 
análise dos formulários de feedback aplicados, verificou-se satisfação dos/as participantes com o conteúdo apresentado no curso e com o 
desempenho dos/as ministrantes e monitores/as. Ademais, notou-se aprimoração da oratória e experiência para os PETianos e 
PETinianas envolvidos na aplicação. Verificou-se que 100% dos/as participantes recomendariam o minicurso. O material didático 
elaborado foi disponibilizado aos/às participantes do minicurso tanto em forma física (impressa) quanto digital. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa se alinha ao PDI 2017-2021 por possibilitar aos/às discentes de engenharia química uma formação mais completa e 
abrangente, apresentando ferramentas computacionais aplicadas ao conteúdo do curso. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química − Visitas Técnicas 

Responsáveis pela Execução Flávia Batistão Cavalheiro; 
Larissa Brunetta Guzzi; 
Patricia Cristina Pagnoncelli. 

Público Alvo Discentes do curso de Engenharia Química. 

Objetivo Geral Oferecer aos graduandos oportunidades de visitas às indústrias de Curitiba e Região Metropolitana. Promover um maior contato entre o 
aluno e o campo de trabalho de uma indústria. Estabelecer uma conexão entre as matérias estudadas no Curso de Engenharia Química e 
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sua aplicabilidade na indústria. 

Principais Atividades Desenvolvidas A organização da atividade já é realizada habitualmente pelo grupo e salienta-se a intensa interação entre o grupo e os alunos da 
graduação, público-alvo desta atividade. As empresas normalmente dão palestras sobre o processo, o produto e medidas de prevenção 
de acidentes, mostrando possíveis consequências de algum comportamento inadequado durante a visita. No início do semestre as 
PETianas entraram em contato com as indústrias de interesse da Engenharia Química, com a confirmação das empresas foi solicitado 
com pelo menos 1 mês de antecedência o transporte pelo ônibus da universidade quando este não era disponibilizado era organizado um 
sistema de caronas entre os discentes, posteriormente foi divulgado cada visita técnica através de mídias sociais e em salas de aula, após 
a divulgação foram abertas a inscrição referente a cada visita sendo selecionados uma faixa de dias para a confirmação dos discentes e 
envio da relação de alunos para a empresa. Depois de cada visita foram enviados formulários para obtermos um feedback em que o 
participante avalia a visita realizada e sugere novas empresas para aplicação. 

Resultados e Avaliação Foram organizadas durante o ano 5 visitas técnicas com a participação dos alunos do curso de graduação da Engenharia Química. 
Destas, 3 ocorreram no primeiro semestre, sendo a primeira para a 'Germer Porcelanas' no dia 20 de abril com o auxílio do ônibus da 
universidade contando com a participação de 20 alunos, a segunda para a 'Cervejaria BodeBrown' no dia 3 de maio ocorreu com um 
sistema de caronas entre 18 discentes, a terceira visita foi para a 'Peróxidos do Brasil' no dia 8 de junho com o auxílio do ônibus da 
universidade contando com 18 graduandos, a quarta visita que seria feita a SANEPAR neste mesmo semestre foi cancelada pela falta de 
transporte. No segundo semestre foi realizada apenas uma visita a Incepa no dia 31 de agosto com o sistema de caronas entre 16 alunos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A atividade contribui para a formação e disseminação do conhecimento e formação dos discentes do Curso de Engenharia Química 
através de uma atividade que engloba a extensão e ensino estando de acordo com a Missão e a Visão da UFPR. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química − Projeto Ensino Médio 

Responsáveis pela Execução Edson Yuji Suzuki; 
Marco Andrey Salle Filho; 
Rafael Schwambach; 
Thomas Gabriel Balduino Reckelberg. 
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Público Alvo Alunos do ensino médio, principalmente para aqueles alunos que, pelo contexto no qual estão inseridos, naturalmente não tem acesso a 
informações sobre engenharia química e a UFPR. 

Objetivo Geral Esta atividade tem como objetivo divulgar o Curso de Engenharia Química e a profissão do engenheiro químico para os alunos do 
ensino médio. Além da divulgação da Universidade Federal do Paraná como instituição de ensino, incentivando os alunos a prestarem o 
vestibular. 

Principais Atividades Desenvolvidas Primeiramente é feita a revisão das apresentações anteriores, acrescentando novas informações, atualizando dados estatísticos relativos 
ao vestibular e inserindo novidades sobre as estruturas da universidade e as oportunidades oferecidas por ela. Além disso, foi 
desenvolvido um roteiro de apresentação, contando com uma lista de tópicos e assuntos que podem ser abordados em cada slide da 
apresentação. Em seguida, é realizada a etapa de entrar em contato com colégios, principalmente estaduais e municipais, sobre a 
realização do projeto, em vista de divulgá-lo e procurar possíveis candidatos para uma aplicação. O contato com os colégios é feito 
geralmente por e-mail ou ligação, podendo ocorrer em dado ponto do contato uma visita ao colégio para um contato mais direto com os 
responsáveis pela instituição de ensino. A aplicação do projeto consiste em uma espécie de apresentação para os alunos do ensino 
médio, geralmente do terceiro ano. Durante a apresentação são abordados diversos temas, desde aquilo que é abordado no curso, falando 
também sobre o mercado de trabalho da profissão, incluindo também informações sobre a estrutura da UFPR e recursos da universidade 
para o apoio e incentivo dos discentes. A apresentação se segue como uma conversa com os alunos e pais interessados, contando com 
um subsequente espaço para dúvidas, no qual estes podem fazer questionamentos acerca daquilo que foi apresentado, além de fazerem 
outras perguntas de interesse pessoal relacionadas à universidade e à engenharia química. Ao longo do desenvolvimento da atividade, as 
discussões internas entre seus coordenadores é a principal metodologia abordada para a tomada de decisões. Os moldes da apresentação 
e os recursos utilizados para ilustrar os pontos desenvolvidos ficam a escolha dos coordenadores, podendo incluir em sua apresentação 
recursos mais gráficos como resultados de outros projetos e objetos relacionados ao curso. O formato da apresentação também fica a 
cargo dos ministrantes, que podem optar por diversos formatos, entre os quais uma apresentação de sala de aula e um estande como de 
uma 'Feira de Profissões'. As apresentações devem preferencialmente acontecer antes das inscrições do vestibular da UFPR, pois parte 
do objetivo do projeto é divulgar a instituição de ensino superior e incentivar os alunos atingidos pelo projeto a prestarem a prova de 
ingresso. A última aplicação do projeto foi feita no dia 04/05/2018 no Colégio Estadual Arnaldo Faivro Busato, em Pinhais−PR, que na 
ocasião sediou a '1ª Feira de Profissões' organizada pelos colégios estaduais de Pinhais. 

Resultados e Avaliação Fazer a divulgação do curso nas escolas de nível médio, com o intuito de provocar atenção dos alunos do ensino médio e ampliar o 
interesse para o Curso de Engenharia Química, esclarecendo dúvidas possíveis acerca do vestibular, da Universidade e da graduação. 
Ajudar estudantes que ainda estão indecisos com relação à escolha do curso para o qual prestarão vestibular e incentivá-los a buscar 
mais informações sobre a engenharia química. Tornar mais acessível aos estudantes a realidade de uma universidade pública, 
enfatizando os mecanismos da própria instituição que funcionam como incentivo para o desenvolvimento e permanência de seus alunos, 
como projetos de iniciação científica e extensão, bolsas, políticas assistenciais, estruturas como o restaurante universitário, entre outros. 
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Melhorar a oratória, pois a linguagem trabalhada no projeto deve ser diferente da linguagem utilizada na graduação. Conhecimento do 
processo burocrático e da educação pública no município. A avaliação da atividade é feita, em parte, por questionários disponibilizados 
para os alunos que assistiram a palestra, nos quais estes podem estar avaliando o que acharam da apresentação, apontando sugestões e 
criticado aspectos que podem vir a ser melhorados. Além disso, em grupo, é posteriormente feita uma avaliação interna, contando com a 
análise das respostas dos questionários, levantando discussões acerca do alcance do projeto, dificuldades encontradas em sua aplicação e 
sugestões para o aperfeiçoamento. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Tendo em vista que o projeto proporciona a aquisição de novos conhecimentos, estimula a criatividade e as habilidades comunicativas 
dos membros do grupo PET Engenharia Química, além de gerar contato com a comunidade externa, o programa está de acordo com a 
Visão e a Missão da UFPR 

 

Nome do Programa PET EQ − Minicurso de Fluidodinâmica Computacional (CFD). 

Responsáveis pela Execução Luana Medeiros do Amaral; 
Pedro Henrique Bonato Kuss; 
Thomas Gabriel Balduino Reckelberg; 
Victor Matheus Mahl. 

Público Alvo Alunos da graduação e demais interessados da comunidade, que tenham interesse em fluidodinâmica computacional. 

Objetivo Geral O Minicurso passa noções básicas de construção de malhas e geometrias utilizando o software ICEM CFD e resoluções de problemas a 
partir do FLUENT CFD 

Principais Atividades Desenvolvidas No segundo semestre de 2018 foi feito a confirmação das datas de aplicação, as reservas das salas para a aplicação e para o treinamento, 
a reformulação da apostila e impressão, as inscrições e confirmações e alguns outros cuidados relacionados à aplicação, além do estudo 
e pesquisa realizado para cada aula ministrada. As atividades foram divididas entre as entidades PET e EPEQ − Escola Piloto de 
Engenharia Química da UFPR. 
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Resultados e Avaliação Foi utilizado os formulários do Google® para passar o feedback aos discentes que participaram do minicurso. Este feedback continha 
perguntas relacionadas a velocidade das aulas, desempenho dos monitores e dos ministrantes, satisfação e se o conteúdo era relevante, 
além de um espaço para comentários. Dezesseis pessoas que participaram do minicurso e com base no feedback, obteve-se uma 
satisfação de, em média, 94,11% dos participantes. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A partir do minicurso de CFD, pode-se construir e fomentar o conhecimento a respeito do software e suas aplicações com membros, que 
ministraram as aulas. Além de disseminar este mesmo conhecimento para os demais participantes do minicurso, assim ajudando na 
formação de profissionais competentes e preparados nesta área do saber. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química − Projeto ambiental 

Responsáveis pela Execução Ana Carla Côrrea Machado; 
Eloisa dos Santos; 
Felipe Silva Narvas; 
Guilherme Frasato Bastos. 

Público Alvo As comunidades locais, para que tenham acesso a novas possibilidades de descarte correto de resíduos orgânicos. 

Objetivo Geral Fornecer uma destinação alternativa aos resíduos orgânicos do restaurante universitário e conscientizar as comunidades locais sobre esta 
possível destinação. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram feitos fichamentos dos principais artigos sobre a compostagem com microrganismos. Após pesquisa e discussão interna, a 
vermicomposteira foi projetada e construída no dia 19/09/2018, e, a partir de então, foram feitas observações semanais e registradas 
fotos para acompanhamento do processo de vermicompostagem. Para obter os resíduos necessários para a compostagem comum, 
entrou-se em contato com o Restaurante Universitário do Centro Politécnico. Também foi estabelecido contato com a empresa 'Pluris 
Ambiental' para realizar uma visita técnica, bem como sanar eventuais dúvidas. A empresa fica em Contenda−PR e será necessário um 
planejamento para que ela ocorra. Foi encontrado um possível local para realização das análises C/N (carbono/nitrogênio), fundamentais 
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para o acompanhamento da composteira. Ocorreram duas reuniões com a professora Regina Weinschutz para repassar as informações 
do projeto e solucionar eventuais dúvidas. Levantou-se a possibilidade de realizar a compostagem acelerada no projeto. Entretanto, será 
necessário estudar novos artigos − já separados − para que a compostagem acelerada possa ser devidamente aplicada. 

Resultados e Avaliação Até o dia 14/11/2018 a vermicomposteira estava bastante úmida, as minhocas estavam vivas e se reproduzindo, a matéria orgânica 
estava sendo degradada e não havia odores. Ainda não foi captado chorume na última caixa. Para avaliar a atividade, foram feitas 
discussões internas entre os membros do grupo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto ambiental, sendo integrante da tríade ensino, pesquisa e extensão, alinha seus objetivos com a Missão e a Visão da UFPR ao 
possibilitar uma formação cidadã dos discentes participantes do projeto e das comunidades locais, visando o desenvolvimento 
sustentável através da compostagem alternativa de resíduos orgânicos. 

 

Nome do Programa Programa de Educação Tutorial de Engenharia Química – IX Ciclo de Palestras. 

Responsáveis pela Execução Pedro Henrique Bonato Kuss; 
Victor Matheus Mahl; 
Vitor Lazzarotto Hecke. 

Público Alvo Discentes do Curso de Engenharia Química. 

Objetivo Geral Explorar temas atuais no meio profissional do engenheiro químico através de palestras, oferecendo-as para a comunidade acadêmica. 

Resultados e Avaliação O evento proporcionou oportunidade para alunos da graduação de conhecerem melhor as oportunidades de estágio e intercâmbio, além 
de conhecer melhor alguns profissionais e seus pareceres a respeito de assuntos pertinentes, além de desenvolver nos organizadores do 
evento o trabalho em equipe, a habilidade e experiência na organização de eventos e aprofundar os conhecimentos nos temas 
apresentados nas palestras. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Por se tratar de um projeto que proporciona novos conhecimentos e complementa a formação dos discentes com conteúdos diferentes, 
além de valorizar o conhecimento, o programa está de acordo com a Missão e a Visão da UFPR. 

 

Nome do Programa Programa de Educação Tutorial de Engenharia Química – Desafio de Engenharia. 

Responsáveis pela Execução Ana Carla Correa Machado; 
Bruna Derlan; 
Luana Medeiros de Amaral; 
Lucas Godinho Cassemiro Correa; 
Marco Andrey Salle Filho; 
Pedro Henrique Bonato Kuss. 

Público Alvo Discentes do Curso de Engenharia Química da UFPR. 

Objetivo Geral O desafio de engenharia é um projeto que possui como objetivo incentivar os alunos, através da competição, a usar conhecimentos 
aprendidos dentro do curso e sua criatividade. 

Principais Atividades Desenvolvidas Houveram 3 equipes competindo na aplicação, a equipe campeã foi a cujo equipamento teve menos vazamentos, pois em nenhum 
protótipo foi possível analisar a troca térmica do equipamento, visto suas fragilidades. 

Resultados e Avaliação Após a aplicação, outro protótipo foi construído (sendo outro equipamento) e o segundo está em desenvolvimento. Os professores 
contatados se mostraram disponíveis a auxiliar tanto quanto ao embasamento teórico quanto ao uso de laboratórios e equipamentos para 
desenvolvimento e teste dos protótipos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

Tendo em vista que o projeto que proporciona novos conhecimentos, estimula a criatividade e complementa a formação dos discentes 
em assuntos pertinentes ao curso de graduação, o programa está de acordo com a Missão e a Visão da UFPR. 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química − Participação em eventos 

Responsáveis pela Execução Ana Carla Corrêa Machado; 
Daniela Yuri Mori; 
Felipe Silva Narvas; 
Guilherme Bastos; 
Luana Medeiros do Amaral; 
Lucas Correa Cassemiro Correa; 
Paulo Hiroshi Kato Filho; 
Rafael Schwambach. 

Público Alvo Discentes membros do grupo PET Engenharia Química. 

Objetivo Geral Participação de 8 membros do grupo, divididos entre o XXIII ENAPET − Encontro Nacional dos Grupos do Programa de Educação 
Tutorial−, que ocorreu em Campinas nos dias 15 a 20 de Julho de 2018, com o tema: "Unidos pela mesma raiz" e XII JoparPET − 
Jornada Paranaense dos Grupos PET−, realizada em Toledo nos dias 12 a 14 de outubro de 2018, com o tema: “O PET como formação 
complementar na universidade”. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram desenvolvidos os trabalhos a serem submetidos em ambos eventos. O grupo participou de oficinas, encontro de atividades (EA), 
encontro por áreas, grupos de discussão e trabalho (GDT), encontro de discentes, mobiliza PET, apresentações de trabalhos orais, 
banners e assembleias. 

Resultados e Avaliação Desenvolvimento pessoal dos participantes, assim como a motivação para criação e desenvolvimento de novas ideias para o grupo, 
integração entre os grupos e melhoria do programa através de sugestões e encaminhamentos gerados ao fim de cada um dos eventos. 

Descrição do Alinhamento do A participação em eventos por membros do grupo PET se alinha com a missão e visão da UFPR por disseminar o conhecimento e troca 
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Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

de experiências dos grupos, contribuindo assim para a formação de cidadãos e valorizando as pessoas que contribuem com o programa 
no País. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química − Avaliação 360º 

Responsáveis pela Execução Luana Medeiros do Amaral; 
Patricia Cristina Pagnoncelli; 
Victor Matheus Mahl. 

Público Alvo Membros discentes e docentes do grupo PET−EQ (Engenharia Química) 

Objetivo Geral A 'Avaliação 360º' tem como seu objetivo geral a geração de um feedback individual para cada membro do grupo PET−EQ, em vista de 
incentivar o crescimento pessoal e um maior engajamento dos membros nas atividades do PET−EQ, além de levantar sugestões de 
mudanças visando evolução. 

Principais Atividades Desenvolvidas As atividades se iniciam com o desenvolvimento do formulário de avaliação que será preenchido pelos membros do grupo PET−EQ, no 
qual estes terão a oportunidade de opinar sobre seus colegas de grupo, os departamentos e o tutor. Posteriormente, na data selecionada 
pelo grupo para a 'Avaliação 360º', os membros do grupo se reúnem. Nessa reunião, uma pessoa por vez saí da sala e, em sua ausência, 
todos os comentários do formulário sobre a pessoa são lidos pelos responsáveis da 'Avaliação 360º' e os outros PETianos discutem 
sobre essa pessoa, discorrendo sobre situações relativas ao desenvolvimento de atividades, ressaltando tanto elogios quanto aspectos nos 
quais essa pessoa poderia melhorar. Então, ao final das discussões, a pessoa é convidada para reintegrar o grupo e os responsáveis pela 
Avaliação 360º repassam as conclusões daquilo que foi discutido. Além disso, a pessoa pode responder aquilo que é repassado pelos 
responsáveis pela avaliação, através de agradecimentos, justificativas e explicações. Esse procedimento é feito com todos os membros 
do grupo e o tutor. Ao final disso, as respostas do formulário sobre os departamentos são lidas pelos responsáveis da Avaliação 360º 
para todos os membros do grupo e os responsáveis pelos departamentos tem a chance de responder esses comentários. 

Resultados e Avaliação A 'Avaliação 360º' é um importante instrumento de repasse de informações e discussão em grupo sobre seus membros. No grupo 
PET−EQ a 'Avaliação 360º' tem funcionado como uma ótima forma de avaliação interna e incentivo de crescimento para seus membros. 
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Todas as sugestões levantadas para as pessoas nos repasses das discussões são transmitidos de maneira construtiva, visando incentivar o 
crescimento e desenvolvimento pessoal de cada um dos membros do grupo PET Engenharia Química. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto está dentro da Missão e Visão da UFPR uma vez que estimula o desenvolvimento e incentiva o crescimento pessoal de seus 
estudantes através de uma atividade de avaliação interna. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química – Processos Seletivos de Discentes 

Responsáveis pela Execução Daniela Yuri Mori; 
Kamilla Marques Gonçalves; 
Luana Medeiros do Amaral; 
Victor Matheus Mahl. 

Público Alvo Discentes do Curso de Engenharia Química. 

Objetivo Geral Elaborar atividades e aplicar uma metodologia de avaliação para selecionar novos membros discentes para o grupo. 

Principais Atividades Desenvolvidas Durante o ano de 2018, foram realizados dois processos seletivos para o ingresso de novos membros discentes ao grupo. Em geral, as 
atividades realizadas são desenvolvimento do formulário de inscrição, divulgação, criação de atividades avaliativas, organização e 
realização de uma entrevista individual, da vivência e da entrevista final, e avaliação das atividades da vivência. 

No primeiro semestre, a inscrição dos candidatos foi realizada um pouco após o início das aulas, que foi seguido por uma reunião com 
os inscritos para repassar as etapas do processo seletivo e a divisão dos temas do debate. O debate e a dinâmica foram realizados em um 
sábado de manhã, com uma apresentação de cada pessoa no início e um coffee break para integração. A entrevista individual foi 
realizada em uma sexta-feira de tarde, com uma banca avaliadora composta por três professores e três membros discentes do grupo. Foi 
realizada uma reunião de trabalho (RT) com todos os membros do grupo para decidir os candidatos que seriam aprovados para a etapa 
da vivência. No início da vivência, foi lido o manual dos viventes e foram explicadas as atividades que seriam desenvolvidas. Eles 
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fizeram visitas aos grupos PET e uma apresentação sobre o que eles aprenderam, entregaram o questionário sobre as normas do grupo e 
um relatório sobre as visitas. Os viventes apresentaram um seminário sobre alguma iniciação científica de seu interesse e um seminário 
em grupo, em que desenvolveram uma nova coordenadoria para o grupo. As atividades do seminário em grupo foram divididas em 3 
reuniões que foram realizadas durante o período de vivência. E, no final, foram entregues os relatórios sobre o período da vivência, em 
que foram relatadas as atividades que as coordenadorias e departamentos os quais o vivente foi designado. E a entrevista final foi 
realizada em uma sexta-feira com a participação apenas de um professor, além do tutor, porque a outra professora havia um 
compromisso marcado no horário. No segundo semestre, o processo seletivo foi similar ao do primeiro semestre, entretanto, foi 
realizado somente o debate para a avaliação dos candidatos na primeira etapa. Na entrevista individual, os candidatos que foram 
aprovados para a vivência foram selecionados somente pela banca avaliadora, mas foi realizada uma discussão interna do grupo antes da 
entrevista. Diferente do primeiro processo seletivo descrito, foi realizada uma apresentação para os viventes, com a finalidade de 
apresentar a Portaria e o MOB. Os viventes apresentaram um seminário sobre alguma iniciação científica de seu interesse e um 
seminário em grupo, em que desenvolveram uma reformulação para das atividades do 'Projeto Meio Ambiente'. As atividades do 
seminário em grupo foram divididas em 3 reuniões que foram realizadas durante o período de vivência. E, no final, foram entregues os 
relatórios sobre o período da vivência, em que foram relatadas as atividades que as coordenadorias e departamentos os quais o vivente 
foi designado. E a entrevista final foi realizada em uma sexta-feira com a participação de dois professores, além do tutor. 

Resultados e Avaliação Ao final do processo seletivo realizado no primeiro semestre de 2018, foram aprovados 3 candidatos, preenchendo todas as vagas 
disponíveis no grupo. E, no segundo semestre, foram aprovados 5 candidatos, sendo que apenas um foi reprovado. 

A metodologia de avaliação adotada para a atividade foi a discussão interna no grupo e feedback recebido dos candidatos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Com essa atividade, os alunos da graduação são preparados para futuros processos seletivos que realizarão. Além disso, os candidatos 
adquirem conhecimentos não vistos em sala de aula para se preparar para atividades como o debate. E no desenvolvimento do seminário 
de iniciação científica, é despertado o interesse do candidato pela pesquisa dentro da universidade. 

 

Nome do Programa PET EQ - Organização do XXI SULPET − Encontro Regional dos Grupos PET do Sul 

Responsáveis pela Execução Caroline Inácio da Silva; 
Daniela Yuri Mori; 
Felipe Silva Narvas; 
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Luana Medeiros do Amaral. 

Público Alvo Discentes e docentes participantes do programa PET. 

Objetivo Geral Estimular a troca de experiência entre os grupos PET do sul, além de promover discussões de extrema relevância a toda comunidade 
acadêmica e comunidades locais. 

Principais Atividades Desenvolvidas Os eventos PET são organizados e discutidos pela e para a comunidade PETiana e tem como atividades: Grupos de Discussão e 
Trabalho (GDT), espaços temáticos que buscam encaminhamentos para melhoria de particularidades do programa, da graduação e 
externa a comunidade acadêmica; palestras; encontro por atividades, tem como objetivo promover troca de experiências; oficinas e 
grupos de discussão para discentes e docentes, além de uma assembleia geral em que os encaminhamentos gerados nas discussões são 
aprovados e direcionados ao Ministério da Educação (MEC). Além destas atividades que foram organizadas pela comissão organizadora 
- compostas por discentes e docentes da UFPR, membros do PET −, pode-se desenvolver atividades ligadas a diversas áreas, como 
elaborar cronogramas, pensar na logística do evento, desenvolver regimentos e ofícios, cuidar da submissão e avaliação de trabalhos, 
além de toda a comunicação desenvolvida dentro da universidade com pró-reitores, diretores de setor e outros servidores. 

Resultados e Avaliação O evento contou com, aproximadamente, 800 participantes e convidados. Realizado entre os dias 28 de abril e 01 de maio, o SULPET 
obteve uma ótima avaliação tanto dos congressistas que participaram, como dos servidores públicos a quem entregamos a universidade 
após o evento. O feedback recebido pelos congressistas foi obtido através de um formulário Google®, anteriormente desenvolvido. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A partir do evento realizado, pode-se fomentar discussões de cunho moral, ético e social, construir e viabilizar a troca de experiências 
entre diversas áreas do saber, disseminar o conhecimento a cerca do potencial transformador, que o PET possui frente a diversas 
realidades e discutir sobre a importância da indissociabilidade da tríade - ensino, pesquisa e extensão. Assim, formando profissionais 
mais cidadãos. 

 

Nome do Programa XLV Semana Acadêmica de Engenharia Química (SAEQ). 

Responsáveis pela Execução Bruna Derlan; 
Eloisa dos Santos. 
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Público Alvo Discentes de Engenharia Química da UFPR 

Objetivo Geral Organizar e realizar a XLV Semana Acadêmica de Engenharia Química (SAEQ). 

Principais Atividades Desenvolvidas As PETianas responsáveis passaram pelo processo seletivo para integração da comissão organizadora da SAEQ e vêm participando das 
reuniões para organização do evento. A organização é composta por membros de todas as entidades do curso de Engenharia Química, 
bem como discentes não integrantes de entidades. A organização foi dividida em coordenadorias de acordo com as atividades a serem 
desempenhadas até a realização do evento, tais como a coordenadoria de infraestrutura, geral e financeira. Os encontros da organização 
se dão semanalmente durante o período letivo para repasse do progresso com as atividades designadas e tomadas de decisão. É visada a 
obtenção de conteúdo diversificado relacionado ao curso e à carreira na Engenharia Química, como palestras, minicursos, workshops, 
mostras de trabalhos produzidos em programas de Iniciação Científica, rodas de conversa, feiras de intercâmbio e visitas técnicas. 

Resultados e Avaliação Foram decididos em grupo o tema da SAEQ 2019 e desenvolveu-se o plano de patrocínio. Na área de comunicação foram desenvolvidas 
a identidade visual e logo da SAEQ. Em conjunto com o corpo docente e a Coordenação do Curso de Engenharia Química, estipulou-se 
a melhor data para realização do evento. Decidiu-se a forma de prospecção para conteúdo, visando a obtenção de palestras, minicursos, 
workshops, mostras de trabalhos produzidos em programas de iniciação científica, rodas de conversa, feiras de intercâmbio e visitas 
técnicas, bem como outras atividades relacionadas ao curso e à carreira na Engenharia Química. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A atividade se alinha à Missão e à Visão da UFPR em função da busca pela oportunidade de proporcionar aos/às acadêmicos/as de 
Engenharia Química uma formação mais ampla e abrangente, incentivando a busca por conhecimento e sua disseminação, além de 
possibilitar contato com pesquisa, ensino, extensão e inovação. 

 

Nome do Programa PET EQ – Minicurso de VBA - Visual Basic for Applications 

Responsáveis pela Execução Bruna Derlan; 
Daniela Yuri Mori; 
Guilherme Frasato Bastos; 
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Marco Andrey Salle Filho. 

Público Alvo Alunos da graduação do curso de Engenharia Química da UFPR que tenham, no mínimo, concluído o terceiro período. 

Objetivo Geral Desenvolver um novo minicurso que possa ser aplicado a partir de 2019, por meio da reformulação da apostila do minicurso de VBA e 
unindo-o ao minicurso de Planilhas II. 

Principais Atividades Desenvolvidas O Minicurso de Planilhas Eletrônicas Módulo VBA é um minicurso na área de informática com o intuito de ensinar os alunos a utilizar 
macros e a linguagem de programação Visual Basic for Applications, do MS−Excel®. O minicurso possui quatro aulas, começando com 
a apresentação de Macros e, em seguida, suas aplicações. Na terceira aula é realizada a programação em VBA e o minicurso é concluído 
com UserForms e sub-rotinas. O novo minicurso desenvolvido é mantido como Planilhas II, mas tendo os conteúdos de VBA 
incorporados. Dessa forma, foram definidos os conteúdo e número de aulas do novo minicurso. Com isso, foram formados grupos para 
analisar as quatro aulas do minicurso de VBA, de forma a adequá-las ao objetivo do novo minicurso. Para tal, foram reescritos textos, 
criados novos exercícios e uma nova divisão das aulas, onde as duas primeiras aulas foram mescladas em uma, assim como a terceira e a 
quarta. Com o conteúdo de VBA finalizado, houve uma nova divisão da equipe para a análise das aulas do Minicurso de Planilhas II, 
onde também houve edições nos textos, mas o conteúdo e a divisão das aulas foram mantidos os mesmos. Em seguida, as apostilas de 
VBA e Planilhas II foram unidas em uma apostila de cinco aulas, onde a primeira aula trata-se de uma introdução ao uso de planilhas 
eletrônicas, assim como o uso de macros, a segunda focada em programação em VBA e as três últimas possuindo o conteúdo referente 
ao material original de Planilhas II, que aborda assuntos como balanço de massa em processos, balanço de energia, álgebra linear e 
aplicação de métodos matemáticos. Por fim, foi realizada a formatação da apostila, padronizando as aulas. 

Resultados e Avaliação Conclusão da apostila do Minicurso de Planilhas II, que passa a abordar tanto os conteúdos do antigo Planilhas II quanto do minicurso 
de VBA. Ainda não houve uma aplicação do minicurso, assim, as avaliações eram realizadas pelos coordenadores do projeto e, quando 
necessário, pelos outros integrantes do grupo PET EQ. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto está de acordo com a Missão e a Visão da UFPR por se tratar de um minicurso que proporciona novos conhecimentos e 
complementa na formação dos discentes do curso por tratar assuntos importantes e necessários para um profissional. 
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Nome do Programa PET Engenharia Química − Recepção de Calouros 

Responsáveis pela Execução Eloisa dos Santos; 
Patrícia Cristina Pagnoncelli. 

Público Alvo Discentes ingressantes do curso de Engenharia Química da UFPR. 

Objetivo Geral Apresentar o grupo PET−EQ aos calouros de Engenharia Química, dar boas vindas e incentivar sua participação nas atividades 
desenvolvidas para a graduação bem como do processo seletivo do grupo. 

Principais Atividades Desenvolvidas Todo semestre ingressam cerca de 60 novos discentes para o Curso de Engenharia Química. Sabe-se que o início de uma graduação não 
é fácil, e, também, que muitos discentes são oriundos de outras cidades e estados. Dessa forma, o grupo PET Engenharia Química, 
juntamente com outras entidades do curso, possui um espaço para recepção dos calouros e calouras (organizada pelo Diretório 
Acadêmico de Engenharia Química) para que se sintam acolhidos na UFPR. São planejadas atividades para apresentar o Programa aos 
calouros, incentivando-os a se inscreverem no processo seletivo, bem como participarem das atividades oferecidas para a graduação. O 
PET−EQ se apresentou nos dias 31 de julho e 02 de agosto, sendo a primeira apresentação uma palestra expositiva sobre o programa, as 
facilidades da universidade e as oportunidades. Já o segundo momento foi realizado no LABENGE − Laboratório de Engenharia 
Química−, onde foram apresentadas algumas das práticas das disciplinas experimentais que serão ministradas ao longo do curso com o 
intuito de atrair a atenção dos novos discentes. Durante esse semestre também foi organizada a Recepção dos Calouros para o próximo 
semestre (2019.1). 

Resultados e Avaliação Foi percebida uma alta aceitação dos calouros na atividade realizada no LABENGE. Os calouros presentes na palestra explicativa 
ficaram interessados em nossas atividades ofertadas para a graduação e acessaram nossas redes sociais. Alguns também se inscreveram 
no processo seletivo. Para avaliar a atividade, foram realizadas discussões internas entre os membros do grupo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

As atividades desenvolvidas para a recepção de calouros favorecem a valorização das pessoas, ao fazer com que se sintam acolhidas no 
ambiente universitário. Possibilitam também a disseminação do conhecimento ao apresentar na prática experimentos do Laboratório de 
Engenharia Química. Sendo ainda o PET constituído da tríade ensino, pesquisa e extensão, ao incentivar discentes a participarem do 
processo seletivo do grupo, incentivamos também o desenvolvimento dessa tríade dentro da universidade. 
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Nome do Programa PET Engenharia Química −- Minicurso de Aspen Plus 

Responsáveis pela Execução Luana Medeiros do Amaral; 
Patricia Cristina Pagnoncelli; 
Paulo Hiroshi Kato Filho; 
Pedro Henrique Bonatto Kuss; 
Thiago Nishimura; 
Vitor Lazzarotto Hecke. 

Público Alvo Discentes do urso de Engenharia Química que estejam cursando a partir do 5º período. 

Objetivo Geral O Minicurso de Aspen Plus tem como objetivo apresentar as noções básicas do software assim como simular os processos mais comuns 
como separação sólido-gás, trocadores de calor e a aplicação e contribuição nas disciplinas como operações unitárias, termodinâmica 
aplicada a engenharia química entre outras. 

Principais Atividades Desenvolvidas No final do segundo semestre de 2017 foram divididos os coordenadores e ministrantes para as 6 aulas do Minicurso de Aspen Plus. 
Posteriormente no primeiro semestre de 2018, final de Fevereiro os ministrantes realizaram o treinamento de suas aulas com os demais 
integrantes do PET na semana de planejamento do grupo. Depois de cada treinamento a apostila foi revisada e finalizada, sendo 
divulgado a sua aplicação através de mídias sociais e em salas de aula. A inscrição foi realizada no início de março e sua confirmação 
foi realizada após esta data, após isto o curso foi aplicado e posteriormente foi solicitado que os discentes inscritos respondessem um 
feedback sobre o desempenho de cada ministrante, o tempo da aula e a satisfação com o curso. 

Resultados e Avaliação A aplicação do Minicurso de Aspen Plus ocorreu nos dias 12, 14, 16, 19, 21 e 23 de março de 2018 na sala de computadores (EQ18) das 
18h30 às 20h30, exceto nas sextas feiras (16 e 23), as quais foram adiantadas para às 17h30. Para a sua organização foram necessárias 
as seguintes etapas: escolha das datas (treinamento, divulgação, abertura das inscrições e aplicação), preparo e revisão do material 
didático, treinamento dos PETianos e PETianas, confirmação das inscrições, preparo do feedback para o grupo PET e preparo da lista 
para a confecção dos certificados. O minicurso contou com 43 inscrições, e 31 discentes participaram das aulas. Dos alunos que 
responderam o feedback realizado após cada aula, todos recomendariam o minicurso. Desta forma o curso contribui para a aplicação de 
conhecimentos adquiridos em cada disciplina e também para a aplicação em futuras disciplinas ao longo do curso. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

O Minicurso de Aspen Plus auxilia na complementação da proposta pedagógica do curso, contribuindo para a construção e formação 
dos discentes do curso de Engenharia Química, agregando conhecimento ao futuro profissional, aplicando assim a busca por uma 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

universidade de excelência na formação do cidadão. 

 

Nome do Programa PET EQ – Projeto Meio Ambiente (PMA) 

Responsáveis pela Execução Daniela Yuri Mori; 
Edson Suzuki; 
Kamilla Marques; 
Lucas Godinho; 
Paulo Hiroshi; 
Pedro Bonato; 
Thiago Nishimura. 

Público Alvo Crianças da rede pública de ensino na cidade de Curitiba. 

Objetivo Geral Sensibilizar as crianças sobre a importância da separação do lixo e dos "4 R's" (reduzir, reutilizar, reciclar, reparar). Contribuir para a 
formação e pesquisas que desenvolvem os materiais utilizados e aplicam a atividade. Contribuir para a formação cidadã. Aprimorar o 
projeto com a aplicação de novos materiais. 

Principais Atividades Desenvolvidas Nas atividades oferecidas às crianças estão incluídas: brincadeiras, teatros, jogos, oficinas dos diferentes tipos de lixo (plástico, 
orgânico, vidro, metal, papel e eletrônico), inserindo o tema de conscientização ambiental de forma interativa. Além disso, busca de 
inovações para as atividades do projeto através de reformulações e opiniões dos voluntários que participaram da atividade. 

Resultados e Avaliação No primeiro semestre de 2018 a aplicação da atividade contou com 20 graduandos, sendo 8 voluntários da graduação, e cerca de 250 
crianças nos dois dias. A participação dos voluntários e disposição dos responsáveis da escola contribuiu para o sucesso da atividade, 
acrescentando para as crianças e para os participantes, tanto no sentido de aprendizagem quanto no de diversão, a consciência sobre 
ambientalismo e o impacto da reciclagem na mesma. No segundo semestre uma parceria com a entidade GATMA foi firmada e uma 
reformulação foi realizada, onde foram incluídas atividades mais voltadas para as turmas de 4º e 5º anos e 2 novas escolas foram 
confirmadas para a aplicação. As avaliações são realizadas através de questionários para os voluntários e discussão interna ao grupo 
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sobre dificuldades encontradas e aspectos gerais da aplicação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Projeto Meio Ambiente está de acordo com a Missão e a Visão da UFPR pois se trata-se de uma atividade de extensão que 
proporciona novos conhecimentos e complementa na formação dos participantes como cidadãos. 

 

Nome do Programa PET Engenharia Química – Projeto Ação Social 

Responsáveis pela Execução Eloisa dos Santos; 
Kamilla Marques Gonçalves; 
Paulo Hiroshi Kato Filho; 
Pedro Henrique Bonato Kuss; 
Thiago Nishimura. 

Público Alvo Entidades assistenciais 

Objetivo Geral Colaborar com o funcionamento de alguma organização filantrópica através da arrecadação de alimentos, itens de higiene e limpeza, ou 
algum material que seja de necessidade do local. Proporcionar algum momento de descontração para pessoas em situação vulnerável 
pela visita e entrega das doações. 

Principais Atividades Desenvolvidas Inicialmente foi realizada uma pesquisa das entidades que necessitam de doações, em seguida, foi entrado em contato com os locais em 
que o projeto poderia ser aplicado, com o intuito de para levantar suas necessidades materiais. Com isso, foi desenvolvido o material 
gráfico para a divulgação da arrecadação de materiais. E, por fim, os materiais angariados, juntamente com os adquiridos com os 
recursos arrecadados pelos discentes, resultantes dos minicursos ofertados pelo grupo, foram entregues à entidade escolhida. 

Foram realizadas duas aplicações do projeto ao longo de 2018, sendo que ambas ocorreram no Lar Moisés, uma entidade não 
governamental que acolhe e atende crianças que tiveram direitos violados ou estão em situação de risco. No primeiro semestre, foram 
arrecadados e comprados, alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal. Já no segundo, brinquedos, haja vista que a 
arrecadação aconteceu próximo ao 'dia das crianças' e contou com a ajuda das entidades ligadas ao Curso de Engenharia Química. 
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Na entrega dos materiais ao Lar Moisés, os membros do grupo passaram cerca de duas horas brincando com as crianças. Um momento 
descontraído para todos. 

Resultados e Avaliação Na primeira aplicação do ano foram arrecadados e comprados alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal. E na segunda, 
brinquedos para as crianças. Durante a visita para a entrega dos materiais, percebeu-se que as crianças e os membros do PET gostaram 
muito da visita, foi um momento bastante divertido para todos que participaram. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Assim como a missão e visão da UFPR, o Projeto Ação Social contribui para a formação do cidadão, como uma pessoa mais solidária e 
humana. 

 

Nome do Programa PET de Engenharia Química – PET Talks 

Responsáveis pela Execução Daniela Yuri Mori; 
Edson Yuji Suzuki; 
Felipe Silva Narvas; 
Mateus de Oliveira Nespolo; 
Paulo Hiroshi Kato Filho. 

Público Alvo Os alunos e professores dos cursos de graduação da Universidade 

Objetivo Geral Desenvolver atividades, como palestras, rodas de conversa, dinâmicas e mesas redondas, para a graduação com temas que não são 
abordados no curso, mas que são de grande relevância. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ao todo, foram realizados 5 encontros do PET Talks, sendo 4 com o tema 'Saúde Mental' e 1 sobre 'Políticas Afirmativas'. Procuramos 
pessoas que poderiam nos auxiliar na realização das atividades, como psicólogos(as), e pesquisamos métodos de abordar esses assuntos. 
Entramos em contato com psicólogos/as e alunas da universidade para conduzirem os encontros e marcamos uma data que não 
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coincidisse muito com o período de provas. Planejamos o encontro, reservamos a sala ou o auditório, divulgamos a atividade em todas 
as salas e por meio das redes sociais, além de organizarmos o espaço no dia. Também foram confeccionados cartazes no mês de 
setembro com frases motivacionais, e no mês de novembro, cartazes com histórico resumido das lutas dos negros no Brasil, algumas 
pessoas negras que foram muito importantes na história, estatísticas que mostram a discrepância de representatividade entre brancos e 
negros, frases e perguntas para as pessoas refletirem. 

Resultados e Avaliação Nos 5 encontros do PET Talks conseguimos realizar diversas atividades com os temas de Saúde Mental e de Políticas Afirmativas, 
atingindo um total de 154 participantes. Além disso, os cartazes elaborados foram espalhados pelo Bloco de Engenharia Química e 
tiveram uma boa repercussão nas redes sociais, o que permitiu ao projeto um alcance ainda maior. No último encontro também 
recebemos sugestões para novos temas a serem abordados no semestre seguinte. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Como um projeto que tem como objetivo a disseminação de conhecimentos para o aperfeiçoamento individual e inclusão de minorias, o 
PET Talks auxilia na formação de cidadãos mais tolerantes e informados, permitindo um melhor convívio social com a valorização da 
importância de cada indivíduo e da diversidade social. 

 

Nome do Programa PET EQ – Projeto Book Crossing 

Responsáveis pela Execução Ana C. C. Machado 
Bruna Derlan 
Daniela Y. Mori 
Edson Y. Suzuki 
Eloisa dos Santos 
Felipe S. Narvas 
Guilherme F. Bastos 
Luana M. do Amaral 
Lucas G. C. Correa 
Marco A. Salle f. 
Mateus de O. Nespolo 
Patricia C. Pagnoncelli 
Pedro H.B. Kuss 
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Rafael Schwambach. 

Público Alvo Discentes do Curso de Engenharia Química da UFPR. 

Objetivo Geral Tornar acessível aos discentes materiais didáticos necessários em sua formação, por empréstimos de livros e apostilas, doados por 
discentes e docentes. Este projeto é executado em parceria com o Diretório Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de ter 
maior visibilidade na Engenharia Química e na Universidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas A partir de um cronograma e planejamento efetuado em conjunto com o Diretório Acadêmico de Engenharia Química, o projeto é 
divulgado, o material recolhido e catalogado. Os empréstimos e devoluções são realizados na sala de permanência do PET EQ, com o 
devido registro de cada movimentação no acervo. 

Resultados e Avaliação O projeto auxiliou os alunos de Engenharia Química em sua formação acadêmica, melhoria na habilidade de comunicação, 
conhecimentos de ferramentas de catalogação e organização, além de maior colaboração com outras entidades. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto está de acordo com a Missão e a Visão da UFPR por se tratar de um projeto que proporciona maior acessibilidade ao 
conhecimento, característica fundamental das instituições de ensino públicas. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Sweety Brownies 

Responsáveis pela Execução Douglas Pereira Souza; 
Egydio Terziotti; 
Isabella Mottin; 
Julia Carvalho; 
Luca Brandelli Nascimento; 
Rosivaldo Oliveira; 
Talita da Silva; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

238 
 

Victoria Guidi. 

Público Alvo Proprietária da empresa Sweety Brownies 

Objetivo Geral Encontrar formas de aumentar o tempo de prateleira dos produtos vendidos pela cliente (brownies). 

Principais Atividades Desenvolvidas Análise de processo, análise da composição do produto, análise de fatores degradantes ao produto, estudo de aditivos aplicáveis ao 
produto. 

Resultados e Avaliação O resultado final foi um aumento do tempo de prateleira do produto de 15 dias a 25 dias, através do uso dos aditivos propianato de 
cálcio e sorbato de potássio. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto proporcionou o fomento do conhecimento através dos estudos realizados pelos alunos, que tiveram que se desenvolver para 
auxiliar o cliente solicitante do projeto. Além disso, a disseminação do conhecimento à comunidade é evidente, visto o resultado do 
projeto: entregar o conhecimento de uma forma a melhorar as características do produto do cliente. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto "Verd&Co." 

Responsáveis pela Execução Cinthia Evaldt; 
Douglas Souza; 
Igor Roberto; 
Rosivaldo Oliveira; 
Talita da Silva. 

Público Alvo Proprietários do restaurante de alimentação saudável "Verd&Co." 
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Objetivo Geral Encontrar solução para reutilização do bagaço de frutas e legumes utilizadas na produção de sucos do restaurante. 

Principais Atividades Desenvolvidas Estudo de formas de aplicação de bagaço de frutas e legumes; estudo do processo de produção de farinha a partir do bagaço; estudo do 
processo de produção de geleia a partir do bagaço; estudo das composições ideais e das correções necessárias (no processo) para se 
obter geleia; estudo de legislação para o processo de produção de farinha; análise laboratorial da umidade de amostras do bagaço; 
pesquisa de mercado por equipamentos para o processo de produção de farinha. 

Resultados e Avaliação O resultado final foi a entrega de um estudo de viabilidade para reaplicação dos bagaços que eram descartados no processo de produção 
do restaurante, por duas rotas diferentes: produção de farinha e produção de geleia. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto proporcionou o fomento do conhecimento através dos estudos realizados pelos alunos, que tiveram que se desenvolver para 
auxiliar o cliente solicitante do projeto. Além disso, a disseminação do saber à comunidade é evidente, visto o resultado do projeto: 
entregar o conhecimento de uma forma de reutilizar um subproduto do processo do cliente, que antes seria descartado sem nenhum 
ganho à comunidade ou ao negócio. Visto o objetivo de reutilizar um subproduto que seria descartado, o projeto possui também um viés 
sustentável, alinhando-se dessa forma à missão e à visão da UFPR. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Vegger Cristalização 

Responsáveis pela Execução Ana Carolina Lopes; 
Beatriz Valença; 
Gustavo Rossetim; 
Gustavo Zanatto Passianot; 
Haroldo Neto; 
João Leonardo Uller; 
Luiza Bosquirolli; 
Matheus Padilha. 

Público Alvo Empresa de doces veganos Vegger. 
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Objetivo Geral Solucionar o problema da cristalização do açúcar que ocorria um tempo após a produção em um doce de leite vegano desenvolvido pela 
empresa Vegger. 

Principais Atividades Desenvolvidas Estudos relacionados à aditivos e espessantes, estudos do processo de produção industrial de doce de leite, estudos sobre processos de 
cristalização em alimentos, estudos de legislação, testes laboratoriais, visitas técnicas na área de produção e acompanhamento do 
processo, elaboração de um manual para melhoria da produção. 

Resultados e Avaliação Ao final deste projeto foi possível eliminar a cristalização indesejada no produto da cliente, obtendo também ganhos quanto a cor e 
textura do doce de leite. As clientes demonstraram grande satisfação com os resultados porque isso eliminou a depreciação do produto 
antes que ele chegasse ao seu prazo final de validade. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A execução deste projeto abriu precedente para que os envolvidos estudassem e se especializassem em um processo com diversas 
aplicações na indústria que é a cristalização de açúcares. Com apoio da Universidade, esse conhecimento pode ser aplicado na prática, 
contribuindo para a construção e consolidação deste conhecimento para os executores do projeto e na disseminação deste conhecimento 
na medida em que ele é usado para solucionar um problema real de um dos contribuintes em nossa sociedade. A qualidade e a avaliação 
positiva das clientes quanto ao que foi realizado é prova de que esses conhecimentos foram reproduzidos e postos em prática com 
qualidade e cidadania. Os estudos realizados foram feitos com base em vários artigos científicos publicados dentro e fora da UFPR, que 
é uma forma de valorizar e defender a Universidade pública gratuita ao consumir o que por ela é produzido. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Vegger Tempo de Prateleira 

Responsáveis pela Execução Andreas Kroeger 
Danielle Sayuri 
Letícia Medeiros 
Lucas Santos 
Lucas Tosin 
Miguel Angelo 
Natalia Diniz. 
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Público Alvo Consumidores veganos de doces caseiros. 

Objetivo Geral Pesquisar e desenvolver melhorias no processo e uma nova formulação para aumentar o tempo de validade de pães de melado veganos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Pesquisa e levantamento de todas as informações necessárias, estudo dos ingredientes utilizados, processo de produção, agentes 
deteriorantes atuais e possíveis conservantes químicos que poderiam ajudar na situação. 

Resultados e Avaliação O resultado final do projeto foi uma formulação de uma nova receita para o pão de melado, que aumentou o tempo de prateleira do 
produto, através de melhorias de processo e utilização de aditivos químicos. O projeto foi finalizado com sucesso, com todas as etapas 
concluídas e com boa avaliação do cliente. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa descrito contribuiu com a disseminação e construção de conhecimento, além de focar na gestão inovadora através de 
pesquisa e ensino, que nos foi ofertado pela Universidade Federal do Paraná e seguindo sua visão e missão. 

 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Desmoldante Benno 

Responsáveis pela Execução Ana Carolina Lopes; 
Gustavo Rossetim; 
Haroldo Neto; 
Isabella Lossmann; 
João Leonardo Uller; 
Luiza Bosquirolli; 
Matheus Padilha; 
Nicolli Spaciari. 
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Público Alvo Benno Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, com sede em Colombo-PR. 

Objetivo Geral O cliente buscou a EJEQ para encontrar uma alternativa para o desmoldante que ele já utilizava no seu processo por conta do grande 
desperdício, por sujar o ambiente de produção e por gerar algum risco de explosão por ser um pó que facilmente suspendia no ar. 

Principais Atividades Desenvolvidas Estudos relacionados à desmoldantes utilizados na indústria de alimentos, estudo do processo de produção de balas de coco, estudos de 
legislação, benchmarking com outras empresas, visita técnica, testes laboratoriais com o produto a ser desmoldado, elaboração de um 
documento explicando as opções de desmoldantes e qual seria a melhor opção para o cliente. 

Resultados e Avaliação Ao final deste projeto foi possível concluir qual seria a melhor alternativa de desmoldante para o nosso cliente, dada sua solicitação, 
realidade socioeconômica e seu processo, 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A execução deste projeto possibilitou que os envolvidos na sua execução estudassem de forma aprofundada sobre os desmoldantes nas 
indústrias de alimentos. Com apoio da Universidade, esse conhecimento pode ser aplicado na prática, contribuindo para a construção e 
sedimentação deste conhecimento para os executores do projeto e na disseminação deste conhecimento na medida em que ele é usado 
para solucionar um problema real de um dos contribuintes em nossa sociedade. Além disso, asseguramos um ambiente de trabalho mais 
limpo e seguro, o que permite um crescimento para empresa que seja saudável no sentido mais original desta palavra, colocando as 
pessoas em primeiro lugar e oferecendo melhores condições de trabalho. Os estudos realizados foram feitos com base em vários artigos 
científicos publicados dentro e fora da UFPR, que é uma forma de valorizar e defender a Universidade pública gratuita ao consumir o 
que por ela é produzido, contribuindo para a formação dos alunos e incentivando a produção científica. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Polvilho Fritelli 

Responsáveis pela Execução Gustavo Rossetim; 
Haroldo Neto; 
Isabella Lossmann; 
João Leonardo Uller; 
Matheus Padilha; 
Nicolli Spaciari. 
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Público Alvo Fritelli Alimentos. 

Objetivo Geral O cliente buscou a EJEQ para verificar a razão da ocorrência de rancificação em alguns lotes de biscoito de polvilho da empresa. 
Ficamos com a responsabilidade de avaliar amostras desses lotes, levantar hipóteses com base na teoria, realizar testes laboratoriais e 
entregar uma solução ao cliente. 

Principais Atividades Desenvolvidas No início do projeto reservamos um tempo para estudo sobre rancificação em alimentos de várias fontes bibliográficas e elaboramos um 
documento com as informações mais relevantes sobre o assunto. Em seguida, discutimos e levantamos hipóteses sobre quais fatores 
poderiam estar contribuindo para estragar os polvilhos, alguns deles foram: temperatura, porcentagem de gordura, umidade, presença de 
metais pesados, entre outros. Mais adiante, pesquisamos alguns testes laboratoriais cuja finalidade era testar as causas levantadas. 
Fizemos testes de exposição à diferentes condições de umidade, utilizando ácido sulfúrico, ao calor, utilizando lâmpadas do laboratório, 
de porcentagem de gordura utilizando solventes orgânicos e de saponificação. Além disso, enviamos a um laboratório da UFPR o qual 
nos forneceu a quantidade, com boa precisão, de uma lista de metais pesados nas amostras de diferentes polvilhos. 

Resultados e Avaliação Como resultado do projeto, enviamos ao cliente o laudo do laboratório com a quantia de metais pesados, explicando a ele que diferentes 
polvilhos podem conter quantidades diferentes dessas substâncias e assim contribuir mais ou menos para rancificação. Além disso, 
fizemos um documento junto com os resultados de outros testes, mostrando quais são os fatores que mais contribuem para a perda de 
biscoitos de polvilho. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Com esse projeto, em primeira mão, os estudantes aprenderam a se desenvolver em equipe e seguir um gerenciamento proposto, isto é, a 
sequência de atividades destinadas ao projeto junto com prazos e controle de qualidade, além de melhorar o senso crítico e se atentarem 
a conduta profissional uns dos outros. Mais especificamente, foi possível obter conhecimentos sobre rancificação, ou oxidação da 
gordura, em alimentos e quais fatores poderiam estar contribuindo para catalisar a reação. Mais do que isso, ainda tiramos a prova na 
prática, em que, realizamos testes laboratoriais os quais comprovaram as nossas hipóteses iniciais e validaram informações previstas na 
literatura. A carga teórica adquirida poderá contribuir muito se o aluno, após a sua formação acadêmica seguir o ramo de alimentos, 
visto que é relativamente comum a ocorrência de reações químicas indesejadas no estoque dos produtos finais. Pensar nessas questões 
aumenta a qualidade da produção, ainda garante que o alimento é propício para o consumo e o torna mais competitivo frente ao mercado 
produtor deste. Além disso, o material de estudo utilizado no projeto veio de referências encontradas na biblioteca da universidade, 
assim como artigos publicados por seus estudantes acadêmicos. Os laboratórios, materiais e instruções vieram de professores 
especializados em ramos relacionados a alimentos. A utilização desses materiais contribui para o incentivo à pesquisa e artigos 
científicos publicados. 
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Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Pão de Aipim e Bombocado 

Responsáveis pela Execução Nadia Ramos; 
Rodrigo Alcantâra. 

Público Alvo Cecília Keiko Alcântara. 

Objetivo Geral Realizar a rotulagem nutricional para o pão de aipim e bombocado de acordo com a legislação vigente sobre a rotulagem de alimentos 
da ANVISA− Agência Nacional de Vigilância Sanitária−, e construir a tabela nutricional. 

Principais Atividades Desenvolvidas Estudo da legislação, coleta de dados necessários para realizar a tabela nutricional. 

Resultados e Avaliação  O produto se adequou dentro da legislação em relação a valores nutricionais; 
 O produto sofreu um impacto positivo em relação a vendas; 
 Os membros da EJEQ aprenderam e conheceram mais a respeito de normas e tabelas nutricionais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Como Empresa Júnior, a EJEQ tem como objetivo impactar a sociedade e desenvolvê-la da melhor forma possível. Para isso, utiliza de 
conhecimento dos alunos de engenharia química, que, alinhados com a UFPR, contribuem para o desenvolvimento humano sustentável. 
Dessa forma, eles se tornam cidadãos que fomentam o conhecimento e o aprendizado de qualidade. Projetos como esse facilitam esse 
caminho e ajudam a construir mais alunos cidadãos. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Barra de Cereal 

Responsáveis pela Execução Luca Nascimento; 
Mateus Almeida; 
Michel Neves; 
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Nadia Ramos; 
Rodrigo Gonçalves. 

Público Alvo Marcos Mendes Reis. 

Objetivo Geral Realizar uma análise de viabilidade técnica e econômica para a produção de uma barra de cereal, a partir do bagaço do malte. 

Principais Atividades Desenvolvidas Análise de mercado para a barra produzida; análise de viabilidade para produzir a barra a partir do bagaço do malte; análise de 
aplicabilidade, maquinário e processos necessários para a produção da barra; análise de investimento necessário, e custo de produção 
estimado. 

Resultados e Avaliação  O produto se mostrou viável, tanto técnica, quanto economicamente; 
 O cliente pode, a partir destes estudos, comprar os equipamentos e insumos, para começar a produção; 
 Os membros da EJEQ aprenderam e conheceram mais nas áreas de Engenharia Química (como fluxograma, layout, 

maquinários e processos), como de outras áreas (por exemplo análise de mercado do produto). 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Como Empresa Júnior, a EJEQ tem como objetivo impactar a sociedade e desenvolvê-la da melhor forma possível. Para isso, utiliza de 
conhecimento dos alunos de engenharia química, que, alinhados com a UFPR, contribuem para o desenvolvimento humano sustentável. 
Dessa forma, eles se tornam cidadãos que fomentam o conhecimento e o aprendizado de qualidade. Projetos como esse facilitam esse 
caminho e ajudam a construir mais alunos cidadãos. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Guaranela 2 

Responsáveis pela Execução Luca Brandelli Nascimento; 
Mateus da Silva Almeida; 
Michel Neves de Miranda; 
Nadia Maria do Valle Ramos; 
Rodrigo de Alcântara Gonçalves. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

246 
 

Público Alvo Roparriga Indústria de Refrescos Ltda. 

Objetivo Geral Desenvolvimento de um manual de boas práticas de fabricação e um memorial descritivo. 

Principais Atividades Desenvolvidas Pesquisas de legislação regulamentadas pela ANVISA, pesquisa de legislações regulamentadas pelo MAPA, visita técnica e pesquisas 
de modelo de Manual de Boas Práticas de Fabricação. 

Resultados e Avaliação O projeto apresentou resultados bem satisfatórios, pois através do mesmo o cliente conseguiu se adequar às normas para produzir seu 
produto.  

O projeto em questão trouxe a grande oportunidade de impactar a realidade não só do nosso cliente, mas também de várias pessoas ao 
seu redor. Projetos como esse, com certeza, contribuem bastante para a formação de cidadão e desenvolvimento humano sustentável. 
Além disso, tivemos a oportunidade de disseminar esse conhecimento aprendido com o cliente, por exemplo. Dessa forma, a EJEQ, 
como Empresa Júnior, conseguiu proporcionar e reproduzir um conhecimento com qualidade e cidadania que foi possível por 
pertencermos a uma Universidade Pública. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Como Empresa Júnior, a EJEQ tem como objetivo impactar a sociedade e desenvolvê-la da melhor forma possível. Para isso, utiliza de 
conhecimento dos alunos de engenharia química, que, alinhados com a UFPR, contribuem para o desenvolvimento humano sustentável. 
Dessa forma, eles se tornam cidadãos que fomentam o conhecimento e o aprendizado de qualidade. Projetos como esse facilitam esse 
caminho e ajudam a construir mais alunos cidadãos. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Ovo de Codorna 

Responsáveis pela Execução Amanda Carolina de Liz Moreira; 
Ana Flavia da Silveira Ferreira; 
Arthur Costa Schaitza; 
Giullia Rosa Bosi de Souza; 
Marina Martelo Miotto. 
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Público Alvo Empresa Serra do Mar. 

Objetivo Geral Encontrar pontos de melhoria no processo produtivo de ovo de codorna em conserva de forma a melhorar a qualidade e a aparência do 
produto final, baseando tais melhorias nas 'Boas Práticas de Fabricação de alimentos'. 

Principais Atividades Desenvolvidas Visita técnica, coleta de dados do processo produtivo: Estudos na literatura sobre 'Boas Práticas de Fabricação' estudos de legislação, 
elaboração de hipóteses de melhoria. 

Resultados e Avaliação 'Manual de Boas Práticas de Fabricação' e levantamento de melhorias de processo de fabricação. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto permitiu que os membros participantes do projeto adquirissem conhecimento sobre a área de alimentos e sobre as Boas 
Práticas de Fabricação, contribuindo, também, com uma sociedade mais sustentável. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Don Gentilis 

Responsáveis pela Execução Andreas Kroeger; 
Danielle Sayuri; 
Letícia Medeiros; 
Lucas Santos; 
Lucas Tosin; 
Miguel Angelo; 
Natalia Diniz. 

Público Alvo Proprietário e clientes da cervejaria Don Gentilis. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

248 
 

Objetivo Geral Realizar análise e levantamento de melhorias para a água utilizada para produção de cerveja na cervejaria. 

Principais Atividades Desenvolvidas Análise da água, levantamento de dados e orçamentos, diagnóstico dos problemas encontrados na água, sugestão de ferramentas para 
correção da água. 

Resultados e Avaliação O resultado final do projeto foi um laudo detalhado da análise feita na água, bem como a apresentação de todas as ferramentas e 
indicações de correções necessárias para melhoria da qualidade da água. O projeto foi finalizado com sucesso, com todas as etapas 
concluídas e com boa avaliação do cliente. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A respeito da missão e visão da Universidade Federal do Paraná, o programa mencionado contribui no fomento e disseminação do 
conhecimento obtido, através do Curso de Engenharia Química, para o resto da sociedade. Além disso, através desse programa 
construímos algo novo para o cliente, prezando sempre a valorização deles e utilizando de gestão inovadora para isso. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Gelatina Diet 

Responsáveis pela Execução Andreas Kroeger; 
Danielle Sayuri; 
Letícia Medeiros; 
Lucas Tosin; 
Miguel Angelo; 
Suéllenn Lopes. 

Público Alvo Consumidores diabéticos de produtos doces e saudáveis. 

Objetivo Geral Pesquisar e desenvolver a formulação de uma gelatina de consistência firme que pudesse ser armazenada, sem refrigeração, e que 
atendesse às normas necessárias de produtos dietéticos e enriquecidos com vitamina C. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Pesquisa e levantamento de todas as informações necessárias, desenvolvimento de uma formulação inicial, aprimoramento da 
formulação até o padrão desejado e desenvolvimento de um modelo de produção para a gelatina Diet. 

Resultados e Avaliação O resultado final do projeto foi uma formulação de gelatina Diet conforme as especificações esperadas e dentro das normas de produtos 
dietéticos. O projeto foi finalizado com sucesso, com todas as etapas concluídas e com boa avaliação do cliente. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Com a realização do programa descrito, a Empresa Júnior de Engenharia Química pôde atender às necessidades do cliente, sempre 
prezando em contribuir com a formação do cidadão e auxiliar no desenvolvimento humano sustentável, como é visado na missão da 
UFPR. Além disso, pudemos disseminar conhecimento técnico e leva-lo para a realidade do nosso cliente, contribuindo com o 
conhecimento recebido através do curso que a Universidade nos proporciona. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Árvore 

Responsáveis pela Execução Cassianno Silva Santos Gonçalves; 
Gustavo Zanatto Pasianot; 
Janaina Heuko Albino; 
Lucas Wolff Mingardi; 
Maiara Dessire Kulik; 
Marina Vida Weidle; 
Vitoria Mendes Lourenço. 

Público Alvo Cliente Giovanni. 

Objetivo Geral Objetivo do projeto foi estudar as árvores caixeta e guanandí visando encontrar alguma substância em suas folhas, galhos, sementes, 
raízes, frutos ou flores que possua potencial para servir de matéria prima a algum produto da indústria (como produtos de beleza, de 
higiene pessoal ou fármacos). 

Principais Atividades Desenvolvidas Pesquisa em dissertações, teses e livros. 
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Resultados e Avaliação Foram encontradas algumas substâncias que podem ser utilizadas como matéria prima na produção de fármacos, moluscicida e produtos 
de beleza. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Em relação a visão e missão da UFPR o projeto ajudou a desenvolver o conhecimento de uma área antes não estudada por aqueles que 
participaram do projeto. Além disso, possibilitou que a árvore, futuramente, passe a ter valor agregado não apenas em sua madeira, o 
que fomenta o seu reflorestamento e sua conservação. 

 

Nome do Programa EJEQ − Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Ricciardi 

Responsáveis pela Execução Cassianno Silva Santos Gonçalves; 
Fernanda de Souza Maia; 
Gustavo Zanatto Pasianot; 
Igor Roberto de Almeida da Silva; 
Lucas Wolff Mingardi; 
Maiara Dessire Kulik; 
Marina Vida Weidle; 
Vitoria Mendes Lourenço. 

Público Alvo Casa de Massas Ricciardi. 

Objetivo Geral O objetivo desse projeto era estudar métodos para aumentar o tempo de prateleira de 2 molhos da casa de massas, sem o uso de aditivos 
químicos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Pesquisas na literatura e testes com aditivos naturais no produto. 

Resultados e Avaliação Os molhos tiveram aumento de 3 para 5 dias no seu tempo de prateleira. 
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Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto contribuiu com o desenvolvimento do conhecimento sobre a área de alimentos dos membros participantes. Além disso 
também permitiu que o alimento tenha maior validade, o que evita o desperdício e contribui com uma sociedade mais sustentável. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Pomada 

Responsáveis pela Execução Brandon Ronnie Salim Ferreira; 
João Uller; 
Lucas Tosin; 
Maria Paula Pavani Bueno; 
Pedro Eiji Wakizaka. 

Público Alvo Fábrica de cosméticos. 

Objetivo Geral O projeto tinha como objetivo encontrar melhorias no processo de uma pomada capilar para que ela não apresentasse mais separação de 
fases após sua produção. 

Principais Atividades Desenvolvidas Estudo sobre os componentes da pomada; estudo do processo; estudo dos testes formulados; estudo da embalagem; estudo das hipóteses 
desenvolvidas; realização de testes; visita técnica para o melhor conhecimento do processo. 

Resultados e Avaliação Pelos estudos e testes feitos, foi descoberto que uma das substâncias da pomada era aquecida a uma temperatura muito alta, e portanto, 
se desfazia durante o processo de elaboração, o que ocasionava na separação de fase no produto final. Através de hipóteses levantadas 
com professores e da realização e testes, foi elaborada uma solução através do aquecimento da pomada em um banho-maria e não direto 
como era feito antes. A cliente gostou muito da solução e irá aplicar na empresa o quanto antes. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

Permitiu aos membros que aplicassem o conhecimento obtido em sala de aula no projeto, tendo soluções práticas para problemas reais. 
Assim, a formação em engenharia química torna-se mais completa e de qualidade. Além disso, foi possível disseminar o conhecimento 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

técnico ao leva-lo para a realidade da empresa solucionando o problema. Assim foi possível dar retorno para a sociedade que nos 
permite a experiência de uma universidade pública e gratuita. 

 

Nome do Programa EJEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química – Projeto Descontaminação 

Responsáveis pela Execução Egydio Terziotti Neto; 
Isabella Evencio Lossmann; 
Letícia Mussnich Medeiros; 
Marcos Vinicius Rheinheimer; 
Nadia Maria do Valle Ramos. 

Público Alvo Empresa de consultoria de análises biológicas. 

Objetivo Geral O projeto executado objetivou a análise de viabilidade técnica e econômica visando à implementação de novas tecnologias para a 
descontaminação em uma operação unitária específica para uma empresa do ramo alimentício. 

Principais Atividades Desenvolvidas Em um primeiro momento, foi realizado um extenso levantamento de dados e de informações acerca de procedimentos já conhecidos 
para descontaminação de equipamentos industriais e, também, sobre quais os tipos de microrganismos que poderiam estar presentes na 
operação unitária especificada, dado o tipo de insumo produzido pela empresa. Em seguida, foram sugeridas diferentes formas de se 
lidar com a contaminação, fosse utilizando procedimentos já conhecidos da indústria ou soluções que ainda não se encontravam 
presentes no mercado (sempre seguindo as restrições impostas pela legislação vigente). A partir disso, se deu a análise de viabilidade 
técnica e econômica por meio de metodologias previamente desenvolvidas pela empresa em outras situações. 

Resultados e Avaliação O projeto pôde selecionar um procedimento inovador para realizar a descontaminação do equipamento da empresa. Contudo, apesar de 
o processo ainda não ter sido desenvolvido em escala industrial, sugeriu-se que fossem realizados, em um primeiro momento, testes em 
escala piloto para verificar se, de fato, haveria alta eficiência, tal qual foi obtido por meio das pesquisas executadas afim de se 
desenvolver todo o projeto. 

Descrição do Alinhamento do No que tange a Missão e Visão fomentados pela UFPR, a EJEQ pôde, a partir do desenvolvimento deste projeto, construir saberes, que, 
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Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

antes, não faziam parte do cotidiano dos discentes envolvidos com o projeto. Ademais, a partir das soluções encontradas pela equipe de 
projetos, caso se verifique eficiência real em ensaios laboratórios e futuros ensaios pilotos, o presente projeto pode ser visto como o 
primeiro passo de um problema recorrente – e preocupante em qualquer indústria alimentícia: a contaminação. Dessa forma, o projeto 
teria trazido benefícios, não só aos estudantes, que puderam desenvolver seu conhecimento, mas também, da indústria e de toda a 
sociedade. Ainda, todo o conteúdo adquirido poderá ser utilizado no futuro, dentro da própria sala de aula, complementando a formação 
do aluno como engenheiro químico. 

 

Nome do Programa Desenvolvimento de Processos de Produção e Caracterização de Combustíveis e Biocombustíveis, com Monitoramento de 
Emissões Atmosféricas (LACAUT) – SICONV – Processo SEI 23075.097699/2015-39 

Responsáveis pela Execução Agnes de Paula Scheer; 
Alexandre F. Santos; 
Ana Flavia Godoi; 
André R. Lopes; 
Carlos Yamamoto; 
Elaine Takeshita; 
Fernando Wypych; 
Haroldo de Araujo Ponte; 
Luciana Mafra; 
Luiz de Lima Luz Jr.; 
Marcos Mafra; 
Myriam Cerutti; 
Ricardo Godoi; 
Rúbia Barato Plocha. 

Público Alvo Universitários, doutorandos, mestrandos, estagiários nível médio e comunidade em geral. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

254 
 

Objetivo Geral Desenvolvimento de pesquisas, formando técnicos, engenheiros, mestres e doutores especializados em combustíveis e biocombustíveis, 
além de contribuir com o aprimoramento de normas técnicas ABNT15/NBR16 e SGQ − Sistema de Gestão da Qualidade, na 
Universidade. 

Manter a acreditação e as certificações da UFPR/LACAUT junto à CGCRE17, e TECPAR CERT18. 

Principais Atividades Desenvolvidas Em 2018 foi treinado 01(uma) aluna, estagiária do Curso de Engenharia Química, contratados via PROGRAD.  

As pesquisas realizadas totalizaram em: 11 (onze) artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Foram 
realizadas orientações e supervisões, sendo concluídas: 03 (três) iniciações científicas e 02 (duas) teses de doutorado. Estão em 
andamento: 06 (seis) teses de doutorado, 11 (onze) dissertações de mestrado e 03 (três) iniciações científicas. 

Foram realizados ensaios em amostras de diversas matrizes (gasolina, diesel, etanol, biodiesel, alimentos, lubrificantes e outros). 

Resultados e Avaliação A UFPR/LACAUT manteve a acreditação junto à CGCRE na NBR ISO 1702519 e as Certificações junto ao TECPAR CERT nos 
sistemas de gestão da qualidade/ambiental nas NBR ISO 900120:2015 e NBR ISO 1400121:2015. Também implementou novos ensaios 
ambientais e atendeu a todos os compromissos firmados com as empresas em geral. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A contribuição do LACAUT se dá com o atendimento aos pesquisadores da UFPR, através das realizações dos ensaios, disponibilização 
dos equipamentos e consumíveis e orientações técnicas. Atende as demandas da sociedade em serviços de tecnologias e 
desenvolvimento. 

                                                 

15 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas < http://www.abnt.org.br/normas-tecnicas/normas-abnt> acesso em 22/05/2019. 
16 NBR: Norma Brasileira aprovada pela ABNT. 
17 GCRE – Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO < http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/ > acesso em 22/05/2019. 
18 TECPAR CERT: <https://www.tecparcert.com.br/> acesso em 22/05/2019. 

19 ISO/IEC 17025: Técnica internacional sobre competências de laboratórios de ensaio e calibração. Notícia disponível em <http://www.abnt.org.br/imprensa/releases/5685-publicada-a-
nova-versao-da-iso-iec-17025> acesso em14/03/2019 
20 ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade 
21 ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental  
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Nome do Programa Projeto Cientistas na Escola da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba 

Responsável pela Execução James Alexandre Baraniuk 

Público Alvo 200 crianças de rede pública municipal de ensino básico de Curitiba 

Objetivo Geral Realizar a aproximação entre cientistas atuantes em Curitiba e as crianças do ensino fundamental, despertando-as para os estudos de 
ciências. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram realizadas palestras e demonstrações de atividades sobre o tema de luzes em 5 (cinco) escolas da rede pública municipal de 
ensino em Curitiba. As atividades foram realizadas com grupos de 40 crianças que dialogavam com o cientista e sua equipe. 

Resultados e Avaliação Houve uma avaliação positiva pelas crianças, pelas professoras das escolas e pela coordenação geral de ciências da Secretaria Municipal 
de Educação de Curitiba. Pelos relatos posteriores, muitas crianças se motivaram a estudar ciências e a considerarem a possibilidade de 
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entrarem em uma universidade no futuro. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O presente programa está alinhada à Missão da UFPR ao disseminar o conhecimento e contribuir para a formação do cidadão. Em 
relação à visão, a atividade apresenta excelência em inovação e encontra-se em sintonia com a sociedade e as instituições, neste caso as 
crianças e as escolas da Secretaria Municipal de Ensino. 

  

 

Nome do Programa LUX − Vídeos Educacionais de Experimentos de Luzes para Crianças 

Responsáveis pela Execução Carlos Debiasi; 
James Alexandre Baraniuk. 

Público Alvo Escolas e crianças da rede pública de ensino Municipal de Curitiba. 
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Objetivo Geral Realização de vídeos de experimentos de luzes para serem utilizados como material de apoio para atividades de professores e crianças 
do ensino fundamental. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram desenvolvidos 11 (onze) vídeos educacionais sobre experimentos de luzes e disponibilizados no site da TV UFPR, em 
<https://ufprtv.wordpress.com/category/lux/>. Os vídeos foram gravados no estúdio da TV UFPR, sendo que cada vídeo é composto por 
uma vinheta de introdução, uma curiosidade relacionada ao fenômeno a ser estudado, a demonstração e explicação do efeito, seguido 
pela apresentação de como realizar um experimento de luzes em sua casa ou escola. Os vídeos foram lançados em 2018 e estão 
recebendo um bom número de visitantes. 

Resultados e Avaliação A Secretaria Municipal de Educação elogiou ao material por oferecer novas possibilidades de atividades em ciências para as crianças. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O presente programa está alinhada à Missão da UFPR ao disseminar o conhecimento e contribuir para a formação do cidadão. Em 
relação à visão, a atividade apresenta excelência em inovação e encontra-se em sintonia com a sociedade e as instituições, neste caso as 
crianças e as escolas da Secretaria Municipal de Ensino. 
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Nome do Programa Ciência Para Todos 

Responsáveis pela Execução André Bellin Mariano; 
José Osmar Klein Júnior. 

Público Alvo Jovens e crianças do ensino básico, fundamental e médio de Curitiba e Região Metropolitana. 

Objetivo Geral Realizar atividades como visitas de escolas dirigidas aos laboratórios do NPDEAS − Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento 
Autossustentável da UFPR, com foco em energia renovável, biotecnologia e meio ambiente. 

Principais Atividades Desenvolvidas O projeto de extensão 'Ciência para Todos' (NPDEAS−UFPR) tem participado de vários eventos nacionais e internacionais com 
objetivo de divulgar os trabalhos desenvolvidos na universidade e popularizar o ensino de ciência e tecnologia. Além disso, o grupo 
costuma ministrar palestra em semanas acadêmicas dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, 
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Engenharia Elétrica. 

Os professores e alunos de Pós-graduação vinculados ao NPDEAS estão a disposição para abordar os desenvolvimentos tecnológicos do 
grupo de pesquisa nas áreas ambientais, energéticas, biotecnológicas, bioquímicas e de engenharia. 

Resultados e Avaliação Em 2018 o NPDEAS recebeu a visita de mais de 2000 crianças e jovens, tendo também participado da SNCT − Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia de 2018. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O presente programa está alinhada à Missão da UFPR ao disseminar o conhecimento e contribuir para a formação do cidadão. Em 
relação à visão, a atividade apresenta excelência em inovação e encontra-se em sintonia com a sociedade e as instituições, neste caso os 
jovens crianças e as escolas de ensino fundamental e médio de Curitiba e Região Metropolitana. 
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1.20 Setor Palotina 

 

Nome do Programa Jubileu de Prata − Uma História de Conquistas da UFPR em Palotina 

Responsáveis pela Execução Almir Manoel Cunico; 
Claudia Eliza Zschornack; 
Danilene Gullich Donin Berticelli; 
Elisandro pires Frigo; 
Erica Cristina Bueno do Prado Guirro; 
Ivonete Rossi Bautitz; 
Mara Regina Zadinello; 
Marivone Valentim Zabott; 
Selmar Basso; 
Yara Moretto. 

Público Alvo Alunos, servidores e a comunidade da Região Oeste do Paraná 

Objetivo Geral O objetivo desse projeto é programar a comemoração dos 25 anos da UFPR em Palotina, buscando a participação e parceria da 
comunidade para a realização de um evento que honre a história da Universidade em Palotina. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Culto ecumênico; 
 Apresentação artística “O Teatro Mágico”; 
 Palestra Professor Carlos Alberto Faraco − Aspectos Iniciais do Setor Palotina; 
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 Aula Magna − Reitor Professor Ricardo Marcelo Fonseca; 
 Cerimonial comemorativo – Jantar Dançante. 

Resultados e Avaliação Os resultados foram positivos, o evento superou suas metas e conseguimos levar um pouco do que foi, e é, o Setor Palotina para a 
Região Oeste do Paraná 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A Visão da Universidade é voltada para acolher a comunidade e trazer as práticas multi e interdisciplinares para nossos alunos. Através 
de eventos culturais e palestras o Jubileu de Prata atingiu esses objetivos. 

  

 

Nome do Programa 8ª FECITEC − Feira de Ciência e Tecnologia 

Responsáveis pela Execução Camila Tonezer; 
Roberta Paulert. 
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Público Alvo 3.000 pessoas (todas as escolas de Palotina e cidades vizinhas: Maripá, Toledo, Nova Santa Rosa, Iporã, outras cidades, estado [RS] e 
outros Países como Paraguai e Chile) 

Objetivo Geral Incentivar o trabalho em grupo para colocar as ideias criativas e inovadoras em prática, proporcionando a participação em Feiras 
nacionais ou internacionais. Favorece a interação da pesquisa com extensão, interdisciplinaridade e amplia a capacidade comunicativa. 

Principais Atividades Desenvolvidas A 8ª FECITEC − Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina tem abrangência regional para valorizar a produção científica nas escolas 
através da apresentação de experimentos. A FECITEC possui papel social e educacional importante; se consolida como uma importante 
oportunidade de incentivar a desenvoltura e criatividade em trabalhos interdisciplinares nas áreas de inovação, empreendedorismo, 
química, física, biologia e matemática. Os participantes são alunos de todos os níveis escolares organizados em equipe. Desde a sua 
criação em 2011, busca disseminar a participação ativa dos alunos no seu processo de formação dando ênfase ao pequeno cientista. 
Estimula projetos de pesquisa nas escolas que tornam possível a visualização de soluções para a carência de inovação e 
desenvolvimento tecnológico. A Feira é uma maneira de favorecer a comunicação entre a comunidade, escola e a universidade que 
contribui para interações sociais. De outro lado, podemos destacar os benefícios traz para o universo acadêmico porque busca-se a 
inserção social e educacional do referido do Setor na Região Oeste do Paraná, promovendo a integração científica, social e cultural entre 
a comunidade acadêmica e a população. As atividades constituem um enriquecimento dos discentes contemplando a integração entre 
ensino, pesquisa e extensão universitária com caráter interdisciplinar em relação às áreas do conhecimento. A Feira ocorre em outubro e 
diversas ações de sensibilização e divulgação são realizadas. Assim, ciência, tecnologia e inovação são assuntos que andam fervilhando 
na cabeça de crianças e adolescentes de Palotina e espera-se 3.000 pessoas visitantes. O mais importante não é competir, mas expor os 
trabalhos em espaços para aprender e ensinar. 

Resultados e Avaliação Nos oito anos de projeto, foram apresentados mais de 478 projetos das escolas dos municípios de Palotina e região. Já apresentaram 
projetos na FECITEC das cidades de Palotina, Maripá, Nova Santa Rosa, Iporã, Toledo, Punta Arenas no Chile, e Palmeira das 
Missões, Concórdia do Rio Grande do Sul. Muitos alunos que fizeram a exposição de seus projetos na FECITEC são hoje alunos dos 
cursos de graduação do Setor Palotina, ou seja, a Feira, além de contribuir para o incentivo da formação de pequenos cientistas, 
fornecendo-lhes apoio técnico e científico com bolsas de IC Júnior (com apoio do CNPq), contribui de forma significativa para a 
divulgação do Setor Palotina. Os projetos vencedores da FECITEC participam (com seus custos patrocinados) de outras Feiras de 
ciências como:  

 VII FICIências − Feira de Inovação das Ciências e Engenharias; 
 16ª FEBRACE − Feira Brasileira Ciências e Engenharia; 
 EUREKA na cidade de Lima, Peru; 
 LIYSF − London International Youth Science Forum em Londres, Inglaterra; 
 Youth Science Meeting na Universidade do Algarve em Portugal; 
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 Jornada de Jovens Pesquisadores da AUGM, acontecida em Encarnación, Paraguai. 

A FECITEC contribui para a internacionalização da UFPR. Juntamos diversos depoimentos de alunos enfatizando que a FECITEC 
despertou o interesse pela ciência e tecnologia e também pelos cursos da UFPR. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

1. A Feira contribui para a internacionalização da extensão da UFPR, valorizando assim também a extensão universitária (os 
projetos vencedores já participaram de outras feiras de ciências como: EUREKA em Lima no Peru, London International 
Youth Science Forum em Londres, na Inglaterra, Youth Science Meeting na Universidade do Algarve em Portugal, Jornada de 
Jovens Pesquisadores da AUGM em Encarnación, Paraguai; 

2. A FECITEC proporcionar oportunidades de integralização curricular diferenciadas, por meio da participação dos alunos na 
extensão. Por exemplo: alunos de mestrado são avaliadores dos projetos da Feira; alunos de graduação são os monitores da 
Feira (visitam as escolas semanalmente para levar o conhecimento científico de apoio às atividades dos projetos; a FECITEC 
possui em média 55 monitores por ano - ou seja já ofereceu atividades formativas a mais de 385 alunos do Setor Palotina); 

3. Favorece o protagonismo dos estudantes, desenvolvimento e compreensão conceitual ajudando na conectividade da UFPR com 
as escolas, colégios, empresas, instituições e com a comunidade; 

4. Incentivar ações pedagógicas baseadas em metodologias criativa e críticas dos estudantes interagindo com a comunidade 
escolar do município de Palotina; 

5. Valoriza a contínua interação entre teoria e prática nos temas da Feira: empreendedorismo, inovação, ciências humanas, física, 
química, matemática e biologia.  

Visite o site da FECITEC: <www.fecitec.ufpr.br>. 
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Nome do Programa Plantas Medicinais − 2ª edição 

Responsáveis pela Execução Carina Kozera; 
Patricia da Costa Zonetti; 
Roberta Paulert; 
Suzana Stefanello. 

Público Alvo Escolas públicas e particulares; participantes de projetos da Secretaria de Saúde; zeladoras; produtores rurais; participantes de clubes de 
mães; comunidade interna da UFPR. 

Objetivo Geral Resgatar e difundir o uso correto das plantas medicinais integrando a universidade à comunidade e promovendo a inclusão social. 

Principais Atividades Desenvolvidas 1. Reuniões de planejamento e avaliação das ações. 
2. Manutenção do Horto de Plantas Medicinais da UFPR Palotina (preparo do solo, adubação, controle de invasoras, irrigação, 

plantio de mudas e podas) e identificação das plantas em placas. 
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3. Visitas guiadas no Horto de Plantas Medicinais com orientação do uso das diferentes plantas e reconhecimento morfológico 
das espécies.  

4. Preparo e cuidados de mudas em embalagens recicláveis para distribuição gratuita durante as diferentes atividades. 
5. Atividades semanais no CEI − Centro de Educação Integral− com crianças de 6 a 10 anos em Palotina com a utilização de 

jogos didáticos, de material botânico fresco e seco, além de recursos audiovisuais.  
6. Palestras e distribuição gratuita de mudas em atividades no NASF − Núcleo de Apoio da Família e no CAPS − Centro de 

Atenção Psicossocial, unidades vinculadas à Secretaria de Saúde do Município de Palotina.  
7. Participação em eventos regionais com orientação, distribuição de materiais informativos e mudas, Expo Palotina 2018; 9ª 

edição do 'Dia C de Cooperar' (30/06/2018) e o 'Dia de Campo C.Vale 2018'.  
8. Atividades integradas de pesquisa com graduandos e pós-graduandos sobre bioatividade antimicrobiana e alelopática das 

plantas medicinais e de propagação vegetal.  
9. Participação em eventos científicos com a apresentação de trabalhos.  
10. Elaboração de materiais informativos (folders, cartilha, livro, livretos) e jogos didáticos (jogo da memória, quebra-cabeças, 

super-trunfo) com imagens de plantas medicinais do Horto da UFPR.  
11. Realização de oficinas.  
12. Participação no Comitê Gestor de Plantas Medicinais da Bacia do Paraná III (BP3)22. 

Resultados e Avaliação 1. Foram revitalizados os canteiros do Horto e inseridas novas 9 espécies. Além disto, foram confeccionadas 90 placas de 
identificação e preparado um novo canteiro com plantas tóxicas; 

2. Foram utilizadas amostras das espécies cultivadas no Horto em aulas práticas de diferentes disciplinas dos cursos de graduação, 
integrando desta forma a extensão ao ensino; 

3. Foram recebidas 181 pessoas no Horto. Nestes encontros foram distribuídos 146 folders e 28 almanaques infantis. Além destas 
visitas, diariamente e nos finais de semana pessoas vem visitar o horto e passear entre os canteiros; 

4. Foram distribuídas 550 mudas de diferentes espécies de plantas medicinais; 
5. Nas atividades realizadas no CEI participaram 73 crianças; 
6. Participação no Dia C de Cooperar 2018 em parceira com o SICOOB de Assis Chateubriand, PR. Foram distribuídos 500 

folders e 1000 saches de 5 espécies medicinais; 
7. Desenvolvimento de 5 trabalhos de Iniciação Científica/TCC e 2 projetos de dissertação com plantas medicinais, integrando, 

desta forma a extensão à pesquisa; 
8. Orientação e capacitação de 9 acadêmicos extensionistas, sendo 7 bolsistas e 2 voluntários.  
9. No ano de 2018 foram produzidos: 

                                                 

22 CGPM da BP3; disponível em <0https://www.pti.org.br/pt-br/content/comit%C3%AA-gestor-de-plantas-medicinais-da-bp3-participa-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-
gest%C3%A3o-de-projetos> acesso em 16/03/2019. 
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i. folder: Plantas Medicinais - Benefícios e Utilização;  
ii. calendário ano 2018 e 2019;  

iii. novo modelo de jogo da memória;  
iv. reimpressão do Almanaque das plantas medicinais.; 

10. Publicação do Capítulo “22 Anos de extensão com Plantas Medicinais na UFPR Setor Palotina” no livro digital: “25 anos de 
Extensão no Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná”. Editora CRV; 

11. Publicação de 2 artigos em periódicos extensionistas; 
12. Apresentação de 6 trabalhos em eventos científicos; 
13. Aprovação pela editora UFPR do segundo volume do livro: “Plantas Medicinais do Oeste do Paraná: divulgando novos 

conhecimentos”. 

A avaliação foi realizada de forma contínua e sistemática com a equipe e a comunidade atendida, de forma a manter a interação 
bilateral, e por meio dos relatórios dos acadêmicos envolvidos. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa, por meio das pesquisas científicas, levantamentos bibliográficos e da troca de saberes com a comunidade, busca a 
construção do conhecimento de forma contínua. Além disto, por meio de ações, promove a disseminação do conhecimento científico 
atrelado ao conhecimento popular no intuito de contribuir para a formação do cidadão. Durante as atividades realizadas observou-se 
uma boa interação dos integrantes do programa com a comunidade: idosos, adultos, crianças e adolescentes, sendo evidenciada 
principalmente pela interação dialógica, com impacto na formação dos alunos e da comunidade participante. 

A capacitação da equipe ocorreu permanentemente por meio de reuniões, pesquisas, treinamentos e preparação de materiais para as 
apresentações, momentos em que a interdisciplinaridade esteve presente, possibilitando uma formação diferenciada dos acadêmicos. A 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e a extensão, um dos princípios da extensão universitária é atendida por meio das diferentes ações 
do programa, possibilitando a vivência de cada um dos envolvidos no processo de desenvolvimento humano. 

Além disto, há uma preocupação com o desenvolvimento sustentável na construção do saber, que está presente nas atividades do 
programa expresso principalmente por meio da preocupação e orientação dos envolvidos quanto ao cultivo orgânico das plantas e o uso 
de materiais recicláveis para o preparo das mudas. 
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Nome do Programa PPGCA − Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 

Responsáveis pela Execução Fabíola Bono Fukushima; 
Luciano dos Santos Bersot. 

Público Alvo Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Agrônomos, Biólogos, e demais graduados em áreas afins. 

Objetivo Geral Formação de mão de obra altamente qualificada para atuação na docência e pesquisa, sendo um importante vetor no processo de 
interiorização da ciência no País, criando condições mais favoráveis ao desenvolvimento social e ambiental sustentável com a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas. 

Principais Atividades Desenvolvidas O PPGCA − Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da UFPR Setor Palotina, foi delineado com o objetivo de proporcionar:  

 a formação de recursos humanos de alta qualidade na área de produção e saúde animal contribuindo para o desenvolvimento 
social e econômico sustentável; e  
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 produzir conhecimento de ponta para que os profissionais de nível superior em medicina veterinária, zootecnia, agronomia e 
áreas afins possam atuar como disseminadores deste conhecimento agregando formação nas áreas de nutrição e saúde animal o 
que, por meio das suas linhas de pesquisa, envolvem toda a cadeia produtiva, configurando os conceitos “da fazenda à mesa do 
consumidor − 'from farm to fork'”. 

Para que haja a “Formação de Recursos Humanos de Alta Qualidade” e para que se possa 'Produzir Conhecimento de Ponta' são 
necessárias ações sobre os aspectos das áreas do conhecimento do programa, suas linhas de pesquisa, seus enfoques sobre os projetos de 
pesquisa e sob sua estrutura curricular. 

Deste modo, os objetivos específicos a serem destacados são: 

a. Permitir por meio do PPGCA a formação continuada de profissionais de nível superior dos cursos de graduação que são 
oferecidos atualmente no Setor Palotina, da UFPR; 

b. Permitir que haja uma formação ampla em ciência animal, formação esta complementar a graduação e de alto nível, 
contemplando aos egressos uma contextualização de toda a cadeia produtiva com vistas à nutrição animal, ao manejo 
produtivo, ao melhoramento genético, à sanidade dos animais, à epidemiologia de doenças animais de importância econômica 
e social, ao diagnóstico laboratorial das doenças animais bem como daqueles veiculadas por alimentos, dos aspectos de bem 
estar e da dor dos animais domésticos mantendo, de forma contínua, como uma alternativa viável e de excelente nível para a 
formação de mão de obra altamente qualificada para atuação na docência e pesquisa. Este objetivo se concretiza 
prioritariamente por meio da estrutura curricular, conforme citado; 

c. Permitir que haja sintonia da formação em ciência animal com suas linhas de pesquisa a fim de produzir conhecimento a ser 
transferido para o atendimento das demandas regionais e nacionais por parte dos egressos.  

Considerando a matriz agropecuária da região e as demandas crescentes na busca de soluções para questões de maior nível tecnológico, 
o PPGCA aponta com suas perspectivas de formação para uma constante evolução na geração de conhecimento científico com 
consequências diretas sobre o desenvolvimento socioeconômico estadual, regional e nacional. 

Resultados e Avaliação Avaliação quadrienal CAPES (2013-2016) Conceito 4.  

1. Proposta do Programa – muito bom 
2. Corpo Docente – muito bom 
3. Corpo Discente, Teses e Dissertações – muito bom 
4. Produção Intelectual – muito bom 
5. Inserção Social – muito bom 
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Avaliação CAPES − doutorado. A proposta de criação do Curso de Doutorado em Ciência Animal na Universidade Federal do Paraná 
recebeu parecer favorável emitido pela comissão de área nos quatro quesitos de avaliação. Neste contexto, verifica-se que a Instituição 
está comprometida com a implantação deste curso que já apresenta mestrado acadêmico avaliado com nota 4 na Quadrienal 2017. A 
infraestrutura em termos de instalações físicas, laboratórios e biblioteca atende às demandas das linhas de pesquisa propostas para a 
abertura do curso proposto. A proposta tem mérito acadêmico e os docentes apresentam produção intelectual acima do requerido pelos 
requisitos da área. Em adição, os projetos apresentados demonstram articulação com a área de concentração e linhas de pesquisa 
descritas. Considerando-se todos os aspectos positivos mencionados, recomenda-se a aprovação deste curso de doutorado no âmbito 
desta Instituição. Dessa maneira, considerando-se todos os aspectos positivos mencionados, os quais satisfazem plenamente aos 
requisitos definidos no documento para APCNs − Apresentação de Proposta para Cursos Novos− da área de Medicina Veterinária, o 
CTC-ES − Conselho Técnico Científico da Educação Superior–, na sua 179ª. Reunião acompanha o parecer da área aprovando a criação 
do curso de doutorado no âmbito desta Instituição.” 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

As ações do PPGCA vão de encontro com a missão e a visão da UFPR ao estabelecerem ação para fomentar, construir e disseminar o 
conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e desenvolvimento humano sustentável, conforme mesmo prevê o perfil do 
egresso do PPGCA. 

O PPGCA tem procurado ter um planejamento para seu crescimento científico, tecnológico e de inovação, com vistas ao 
reconhecimento nacional e também sua internacionalização (aprovação do PRINT/CAPES) 
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1.21 Campus Jandaia do Sul 

 

Nome do Programa Pesquisas em Nutrição e Produção de Peixes 

Responsáveis pela Execução Fábio Meurer 
Hanna Karolyna dos Santos 
Marlise Terezinha Mauerwerk 
Patrícia Silva Dias 

Público Alvo Graduandos, pós-graduandos, técnicos da área e produtores e interessados em geral. 

Objetivo Geral Desenvolvimento da aquicultura pelo estudo de nutrição e produção de organismos aquáticos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Aprovação do projeto "Inclusão do Glicerol Bruto para o Jundiá (Rhamdia quelen)" no edital de Bolsa Produtividade do CNPq, com o 
início da mesma em 2018. 

Dissertação de Mestrado "Características Morfométricas de Crescimento e Composição Corporal de Rhamdia quelen em Criação com 
Gêneros Isolados e Mistos" de autoria de Hanna Karolyna dos Santos no Programa de Pós-graduação em Zoologia; 

Publicação do artigo "Nutrition and Feeding Aspects for Jundiá (Rhamdia quelen) Rhamdia quelen Nutrition and Feeding" na "Reviews 
in Aquaculture"; 

Desenvolvimento dos experimentos do mestrado no Programa Pós-graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável de 
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Patrícia da Silva Dias"; 

Desenvolvimento dos experimentos da tese de doutorado no Programa de Pós-graduação em Zoologia de Marlise Terezinha 
Mauerwerk; 

Finalização do experimento "Avaliação da criação consorciada entre a Tilápia do Nilo e o Jundiá em tanque de PVC (Polyvinyl 
chloride) em estufa"; 

Início do experimento "Criação da tilápia do Nilo em alta densidade em sistema de recirculação de água em tanque de PVC, em estufa"; 

Início do experimento "Efeito da densidade na criação de 'Curimba' (Prochilodus lineatus) em um sistema de recirculação com baixa 
troca de água na região Sul do Brasil"; 

Participação na VI Conferencia Latinoamericana sobre Cultivo de Peces Nativos 

Resultados e Avaliação A avaliação do programa é positiva, pois os trabalhos relativos à Pós-graduação estão sendo finalizados dentro dos prazos e com 
produção científica de alto nível. Os projetos de pesquisa não ligados a Pós-graduação foram iniciados e estão caminhando de maneira 
adequada. O LATAq − Laboratório de Tecnologia em Aquicultura− vem sendo procurado por produtores para visitas e consultas 
técnicas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Desenvolvimento de pesquisa de qualidade na área. 

Integração do aluno da graduação e da Pós-graduação, por meio de trabalhos de iniciação científica e tecnológica. 
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Nome do Programa Projeto de Pesquisa: Análise Acerca da Influência de Elementos Transponíveis na Arquitetura dos Genes de Schistosoma 
Mansoni. 

Responsável pela Execução Gisele S. Philippsen 

Público Alvo Comunidade em geral 

Objetivo Geral Este projeto tem por objetivo a investigação a respeito de possíveis contribuições de elementos transponíveis (TEs) na estrutura dos 
genes da espécie Schistosoma Mansoni., especialmente em regiões codificantes, bem como o estudo da distribuição dos TEs no genoma 
desta espécie. 

Principais Atividades Desenvolvidas O helminto Schistosoma Mansoni é uma das espécies causadoras da esquistossomose em humanos, uma doença crônica que atinge 
atualmente aproximadamente 235 milhões de pessoas no mundo, constituindo assim um sério problema de saúde pública. O 
entendimento da base genômica relativa à biologia da espécie Schistosoma Mansoni é relevante principalmente para a área de pesquisa 
que busca por novos recursos de tratamento e prevenção à esquistossomose. Neste sentido, a compreensão de possíveis influências no 
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processo evolutivo deste parasita mediadas por TEs pode contribuir para o desenvolvimento de novos recursos farmacológicos no 
combate a esta doença. Neste contexto, a segunda etapa do projeto foi dedicada à análise detalhada dos genes que apresentam 
sequências derivadas de TEs em regiões codificantes, buscando-se inferir possíveis funções dos mesmos. Além disso, foi analisada 
também a distribuição dos TEs em diferentes contextos gênicos, por meio da comparação da frequência observada para os elementos 
com aquela esperada segundo uma distribuição randômica de TEs no genoma. Os scripts necessários para as análises em larga escala 
foram desenvolvidos na linguagem de programação Python, enquanto que as análises estatísticas foram implementadas na 'Linguagem 
R'. 

Resultados e Avaliação As análises indicaram uma distribuição heterogênea de TEs ao longo da estrutura do gene. Intervalos próximos de éxons codificantes 
tendem a ser menos populados por TEs, provavelmente devido ao potencial deletério das inserções às estruturas regulatórias existentes 
nestas regiões. A identificação de seis genes portadores de TEs em sua região codificante sugere uma contribuição positiva para a 
evolução do proteoma de S. mansoni. O artigo que relata os resultados deste projeto foi aceito para publicação em revista indexada  

PHILIPPSEN, G. S.; DEMARCO, R. Impact of transposable elements in the architecture of genes of the human parasite Schistosoma 
mansoni. Molecular and Biochemical Parasitology. Disponível em: 
 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685118302019>. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O referido documento prevê que a UFPR seja “uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação...”. Neste 
sentido, este trabalho vem a somar às contribuições da UFPR na pesquisa, contribuindo com conhecimentos que possam colaborar no 
entendimento da biologia do parasita Schistosoma Mansoni, bem como no desenvolvimento de terapias para o controle e tratamento da 
doença causada por este agente. 

 

Nome do Programa Projeto de Pesquisa: Estudo de plantas medicinais por meio da Espectroscopia Raman 

Responsável pela Execução Gisele S. Philippsen 

Público Alvo Comunidade em geral 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

275 
 

Objetivo Geral Este projeto tem por objetivo a identificação de princípios ativos na infusão de plantas medicinais, utilizando-se a espectroscopia 
Raman. 

Principais Atividades Desenvolvidas As atividades do projeto tiveram início com o estudo sobre os conceitos físicos relacionados à espectroscopia Raman, sendo o grupo de 
estudos constituído por dois alunos de iniciação científica e a responsável pelo projeto. Na etapa seguinte, realizada em parceria com a 
Profª. Francielle Sato da Universidade Estadual de Maringá (UEM), utilizou-se o espectrômetro FTIR (Bruker, Vertex 70v) acoplado a 
um módulo Raman (Bruker, RAM II) para a obtenção do espectro Raman da água, da infusão da planta boldo-nacional (Coleus barbatus 
Benth) e da infusão da planta capim-limão (Cymbopogon citratus Stapf). A linguagem de programação Python foi utilizada para a 
elaboração dos gráficos. 

Resultados e Avaliação A análise do espectro Raman obtido para a infusão de cada uma das plantas sob estudo indicou não ser possível a identificação dos 
princípios ativos da planta, uma vez que o espectro obtido expressa somente informações relativas à água. É possível que o resultado 
verificado deva-se à baixa concentração dos princípios ativos da planta na infusão, o que impossibilitaria a detecção dos mesmos por 
meio desta técnica. Diante deste fato, busca-se agora novas possibilidades de detecção dos princípios ativos. É importante relatar que, 
mesmo não tendo sido possível identificar os princípios ativos na infusão por meio da espectroscopia Raman, o estudo dos conceitos 
físicos relativos à técnica, bem como o acompanhamento da realização dos experimentos na UEM e o tratamento dos dados para a 
interpretação dos resultados, permitiu aos estudantes que realizam sua iniciação científica o desenvolvimento de suas habilidades para a 
realização de pesquisas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O referido documento prevê que a UFPR seja “uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação...”. Neste 
sentido, este projeto propiciou aos acadêmicos participantes atividades que envolveram estudo, pesquisa e análise de dados, 
desenvolvendo, portanto, habilidades necessárias à formação dos mesmos para a realização de atividades relacionadas ao ofício da 
pesquisa. 

 

Nome do Programa Projeto LICENCIAR − Experimentando e Computando: sequências didáticas para o ensino de física. 

Responsável pela Execução Gisele S. Philippsen 
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Público Alvo Alunos do ensino médio do Colégio Estadual José Luiz Gori (Mandaguari–PR). 

Objetivo Geral Este projeto tem como objetivo geral desenvolver sequências didáticas na área de conhecimento da física. Espera-se que o projeto possa 
contribuir na formação dos alunos do curso de Licenciatura em ciências exatas participantes do projeto, bem como na formação 
científica de alunos do ensino médio. 

Principais Atividades Desenvolvidas As atividades desenvolvidas neste ano tiveram início com a pesquisa em torno dos temas abordados nas sequências didáticas: 
‘magnetismo’, ‘campo magnético e corrente elétrica’ e ‘indução eletromagnética’. Esta etapa de pesquisa compreendeu a elaboração de 
atividades experimentais e também pesquisas por atividades computacionais que permitissem o estudo do conceito físico em questão. 
Foram utilizadas simulações existentes no repositório PhET (Physics Education Technology) e vídeos didáticos sobre os temas 
abordados. Na segunda etapa do projeto, a acadêmica Jéssica Meloqueiro do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, participante do 
projeto na qualidade de bolsista, realizou as sequências didáticas, no formato de oficina, com alunos do ensino médio do Colégio 
Estadual José Luiz Gori. 

Resultados e Avaliação No decorrer do projeto foram desenvolvidas três sequências didáticas, articuladas em duas oficinas: a primeira destinada ao trabalho do 
tema ‘magnetismo’ e a segunda destinada ao trabalho dos temas ‘campo magnético e corrente elétrica’ e ‘indução eletromagnética’. 
Cada oficina foi realizada no Colégio Estadual José Luiz Gori, em um tempo aproximado de duas horas e trinta minutos. Por meio da 
observação do envolvimento e participação dos alunos nas atividades propostas, é possível perceber que a articulação entre atividades 
experimentais e computacionais tende a motivar os alunos para o estudo das ciências, fato este já relatado na literatura da área. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O referido documento prevê que a UFPR seja “uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão e inovação...”. Neste 
sentido, o desenvolvimento deste projeto promoveu atividades que englobam o tripé ensino, pesquisa e extensão, favorecendo e 
fortalecendo a formação acadêmica da estudante bolsista envolvida no projeto. Além disso, a realização das oficinas no Colégio 
Estadual José Luiz Gori contribuiu no papel da universidade como agente difusor de conhecimento para a sociedade em geral, para além 
das fronteiras do campus. 

 

Nome do Programa "Conhecendo a Escola": do Programa LICENCIAR 

Responsável pela Execução Hercília Alves Pereira de Carvalho 
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Público Alvo Alunos da Educação Básica 

Objetivo Geral Inserir o acadêmico da licenciatura em atividades relacionadas ao magistério 

Principais Atividades Desenvolvidas Aulas de reforço, oficinas, execução de sequências didáticas. 

Resultados e Avaliação  Melhor desempenho dos alunos da educação básica; 
 Engajamento dos licenciandos nas ações da escola; 
 Produção e publicação de artigo científico.  

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Todas as atividades são desenvolvidas na escola e objetivam o fortalecimento da formação inicial articulada com a rede pública de 
ensino. 

 

Nome do Programa Limpador de Frutas para Reduzir Pesticidas 

Responsável pela Execução Eduardo Cesar Meurer 

Público Alvo Indústrias Missiato de Bebidas 

Objetivo Geral Transferência de tecnologia desenvolvida na UFPR Jandaia do Sul para as Indústrias Missiato fazer registro e venda do produto. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Testes com tomate dopado com diversos pesticidas e otimização do produto com eliminação de 80-90% dos pesticidas avaliados com 
ampla faixa de solubilidade. 

Auxílio nos testes para registro na ANVISA. 

Resultados e Avaliação Os resultados tem sigilo industrial 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O desenvolvimento do produto está alinhado com o PDI 2017-2021 no tocante que se desenvolveu um produto e foi permitida de forma 
eficiente que o conhecimento gerado na UFPR de Jandaia foi transferido para sociedade através das Indústrias Missiato de Bebidas em 
Jandaia do Sul, alcançando a inovação e após colocado no mercado trará benefícios sociais e econômicos.  

Est atividade se alinha também com a pesquisa aplicada ao desenvolvimento de artigo que vai apresentar algumas qualidades do produto 
limpador de frutas de cascas duras está em fase de escrita. Todavia com algumas restrições, já que parte do trabalho leva consigo as 
regras do sigilo industrial. 
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1.22 Campus Toledo 

 

Nome do Programa Construção de Um Elo Entre a Universidade e a Comunidade: implantação do Grupo Alegromicina na Cidade de Toledo−PR. 

Responsáveis pela Execução Ana Carla Zarpelon; 
Jéssica Cristina Ruths. 

Público Alvo Pacientes sob internação no Hospital da HOESP − Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná. 

Objetivo Geral Constituir o 'Grupo Alegromicina' na cidade de Toledo−PR, com a função de promover ações recreativas e de educação em saúde na 
Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, tendo os pacientes internados como público-alvo. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foi realizado um treinamento dos alunos de medicina, para que pudessem realizar atividades de cunho lúdico e educativo com os 
pacientes; 

 Objetiva-se proporcionar uma terapia mais alegre e saudável às crianças, jovens, adultos e idosos atendidos pelo projeto; 
 Promover ações educativas que proporcionem um maior conhecimento em saúde por parte dos pacientes, na tentativa de 

diminuir seu sofrimento no ambiente hospitalar; 
 Intermediar o contato dos acadêmicos de medicina com a comunidade de Toledo; 
 Instigar ações de empatia e solidariedade aos acadêmicos de medicina. 

Resumidamente, serão desenvolvidas atividades quinzenais ou conforme a demanda, aproveitando datas comemorativas. As ações serão 
escolhidas, organizadas e desenvolvidas pelos participantes do projeto e estarão abertas aos acadêmicos que, voluntariamente, quiserem 
participar de atividades específicas. Pretende-se interagir com os pacientes conforme sua idade e possibilidade, trabalhando com música, 
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leitura, palestras para adultos e idosos; brincadeiras, musicalização, teatro, contação de histórias para crianças. 

Além do benefício de levar alegria e disposição aos pacientes internados, pretende-se, ampliar as atividades a fim de propor benefícios 
para e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, como por exemplo, discutir a respeito da importância de uma alimentação saudável e 
da higiene pessoal, palestra sobre drogadição e violência, e demais assuntos que surgirão conforme a demanda do hospital. 

Resultados e Avaliação Até o momento, foram realizadas 48 visitas ao hospital, alcançando cerca de 25 pacientes em cada visita, ou seja, um público de 1.200 
pessoas. No que diz respeito aos princípios da extensão, verificou-se: 

1. Impacto e Transformação 
Apesar do pequeno grupo, e dos diversos desafios encontrados, acredita-se que foi possível fazer a diferença na vida dos pacientes 
internados no hospital. Ouvimos relatos de pais, que, seu filho, esperava os dias que os palhaços voltariam para brincar com ele; um pai 
descrente que inclusive foi rude na primeira visita dos extensionistas. No que tange a transformação, o principal fato a ser relatado é a 
empatia que foi crescendo nos alunos participantes do projeto, os mesmos, relatam que sua prática clínica não será mais a mesma após 
conhecer a realidade dos enfermos e seus familiares no hospital. 

2. Interação Dialógica 
É essencial para o aluno de medicina a oratória e a capacidade de se colocar no lugar do outro, dessa forma, o projeto permitiu a troca de 
saberes entre os mais diversos ambientes do hospital (enfermeiro, técnicos, secretárias), contribuindo para a construção de profissionais 
mais éticos, justos e solidários. 

3. Interdisciplinaridade 
O grande enriquecimento dentro desse princípio, foi o ganho na capacidade oratória e na sua habilidade médica, principalmente no 
diálogo com o paciente (anamnese). Essas duas vertentes, possibilitam que os alunos tenham um ganho pessoal e profissional nas mais 
diversas unidades didáticas, bem como na sua futura prática clínica. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

No que diz respeito a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, no decorrer desse ano realizamos algumas reuniões que 
possibilitaram definir alguns pontos que podem ser explorados e documentados, tais como as impressões dos alunos, melhora na sua 
capacidade dialógica, impressão dos pacientes e profissionais de saúde com a visita dos palhaços, além de outras. Assim, com os 
questionários previamente estabelecidos, no ano de 2019 pretendemos de fato concretizar a pesquisa no "Projeto Alegromicina". 

Além disso, acredita-se que o projeto tem um importante impacto na formação dos estudantes seja o ganho em qualidade de oratória, 
empatia além da troca com os mais diversos setores presentes no interior do hospital. 
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Nome do Programa Liga Acadêmica de Cardiologia 

Responsáveis pela Execução Ana Paula Susin Osório 
Patricia Leen Kosako 

Público Alvo Enfoque principal para acadêmicos do Curso de Medicina da UFPR - Campus Toledo; comunidade acadêmica da área da saúde da 
cidade e região; profissionais da área da saúde e docentes da área da saúde. 

Objetivo Geral Desenvolver atividades educativas e de ensino na área de Cardiologia, visando articulação de conhecimentos, competências, habilidades 
e atitudes, em três grandes áreas: Atenção à Saúde; Gestão da Saúde; e Educação em Saúde. 

Principais Atividades Desenvolvidas Atividades teóricas: durante o ano foram desenvolvidas atividades teóricas, em sala de aula, com base em um cronograma previamente 
estabelecido com assuntos de interesse dos estudantes participantes. Essas aulas foram ministradas pelos próprios estudantes, pela 
professora coordenadora e por médicos cardiologistas convidados. A maior parte das aulas foi preparada e ministrada pelos alunos, em 
duplas, nas quais eles tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades de estudo, preparação de material expositivo (slides) e, 
principalmente, habilidade de comunicação e apresentação.  
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Atividades práticas: 

 Eletrocardiograma: os estudantes foram orientados e treinados quanto à realização do exame de eletrocardiograma. Esse 
conhecimento certamente trará benefícios na atuação profissional, principalmente, em situações de atendimento em 
emergências. A atividade foi desenvolvida no Laboratório de Habilidades Médicas do Campus Toledo; 

 Hemodinâmica (cateterismo cardíaco): os estudantes, divididos em duplas, tiveram a oportunidade de conhecer um serviço de 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Toledo, e acompanhar alguns exames de cateterismo cardíaco. Nessa 
atividade puderam retomar conceitos relativos às áreas como anatomia e fisiologia, além de obterem noções relativas à assepsia 
e antissepsia. Tiveram interação a área de Enfermagem do serviço, ampliando a noção da importância do trabalho em equipe e 
interdisciplinar; 

 Cirurgia cardíaca: também divididos em duplas, e de acordo com uma escala previamente estabelecida, os estudantes 
acompanharam a realização de algumas cirurgias cardíacas no Hospital Nossa Senhora da Salete, em Cascavel. Nessa 
atividade, além dos conhecimentos técnicos obtidos, puderam vivenciar a experiência da atuação em uma sala cirúrgica, com 
todas suas particularidades, além da necessidade do desempenho de um trabalho em equipe, combinando as mais diversas áreas 
da saúde (médicos cirurgiões, médicos anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, perfusionistas); 

 Teste ergométrico: os estudantes também acompanharam a realização desse exame, que é bastante utilizado na prática clínica e 
cardiológica. Puderam vivenciar na prática quais suas indicações, contraindicações, abordagem, orientação e preparo adequado 
do paciente que será submetido. 

 I Jornada de Emergências Cardiológicas da Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC) 
 Nos dias 18 e 19 de maio de 2018 foi realizada a I Jornada de Emergências Cardiológicas da LAC. O evento foi realizado no 

auditório da PUC−Toledo, e contou com a participação de 7 palestrantes convidados, que abordaram temas como 'Dor Torácica 
na Emergência', 'Síndromes Coronarianas Agudas', 'Arritmias', 'Insuficiência Cardíaca' e outros, que são extremamente 
relevante para a atuação de profissionais da área da saúde em situações de emergência.  

 O evento teve uma alta na procura na cidade e região, totalizando cerca de 230 participantes ouvintes, das mais variadas áreas 
da saúde, desde médicos, estudantes de medicina de Toledo e das cidades vizinhas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
fisioterapeutas. 

 Participação no XLV Congresso Paranaense de Cardiologia 
 No mês de julho os estudantes da LAC e a professora coordenadora participaram do XLV Congresso Paranaense de 

Cardiologia, realizado na cidade de Curitiba. 
 No evento foram apresentados 2 pôsteres, relatando casos clínicos acompanhados na cidade de Toledo. O material expositivo 

foi estruturado pelos próprios estudantes, com orientação da professora coordenadora. 

Além disso, a LAC também participou de uma mesa-redonda sobre Ligas Acadêmicas de Cardiologia, abordando o tema “Desafios na 
formação de uma Liga Acadêmica no Interior”, apresentado pelo aluno Allan Leon Pereira. Nessa atividade houve uma importante 
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interação com estudantes e professores de outras Ligas de Cardiologia do estado do Paraná, com troca de ideias, experiências e contatos 
para futuros projetos em conjunto. 

Resultados e Avaliação No ano de 2018 foram desenvolvidas atividades que visaram englobar os eixos pesquisa, ensino e extensão, com resultados bastante 
satisfatórios. Os estudantes puderam atuar em diversos cenários, o que lhes permitiu a ampliação de conhecimentos teóricos e práticos 
na área de Cardiologia, além do aprimoramento de habilidades de comunicação, tanto com pacientes como com outros profissionais, 
melhora da desenvoltura na fala em público e no trabalho em equipe. Esses aspectos desenvolvidos serão de grande importância para a 
construção de um profissional capaz de prestar um atendimento qualificado à comunidade. A LAC também conseguiu alcançar a 
comunidade científica local, proporcionando oportunidade de atualização e aprimoramento de conhecimentos técnicos. Através do 
último projeto Paraná Salvando Vidas também poderá atingir a população geral, trazendo um grande benefício em relação ao 
atendimento da principal emergência cardiológica, a parada cardiorrespiratória. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O projeto denominado Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC) tem buscado, através da atuação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, 
a ampliação de conhecimentos e habilidades que levem à formação de um profissional médico competente e compromissado 
socialmente. Esses aspectos tem sido desenvolvidos através da participação dos estudantes em vários cenários e atividades, desde aulas 
teóricas em sala de aula que buscam o aprimoramento de habilidades de comunicação, até atividades práticas que envolvem o contato 
com os demais profissionais da área e a população. Tem se buscado o desenvolvimento científico e a disseminação de conhecimentos 
para a comunidade acadêmica da UFPR e de universidades vizinhas, além da comunidade médica local , o que pode ser exemplificado 
pela realização de uma 'Jornada de Emergências Cardiológicas', evento inédito no município. Busca-se a divulgação das atividades do 
projeto em congressos e eventos da área, tornando o trabalho desenvolvido dentro de nossa universidade de conhecimento e 
reconhecimento público. Ressalta-se por fim, a procura do exercício da cidadania e da participação em projetos e pesquisas que possam 
melhorar o atendimento em saúde da população e a criação de políticas públicas na área. 

 

Nome do Programa Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia: Oportunidade de integração, multidisciplinaridade e extensão das ciências 
médicas 

Responsáveis pela Execução Alexandre Roberto Roman Coelho; 
Marianne Ariely Andretta Ramos. 

Público Alvo Acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Paraná e a comunidade através de atividades extensionistas. 
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Objetivo Geral Desenvolver atividades educativas na área de cirurgia e traumatologia, visando articulação de conhecimentos, competências, habilidades 
e atitudes, em três grandes áreas: Atenção à Saúde, Gestão da Saúde e Educação em Saúde, de acordo com as 'Diretrizes Curriculares 
Nacionais' 

Principais Atividades Desenvolvidas O médico e professor orientador realizará a supervisão de todas as atividades administrativas da liga; organização e a programação das 
atividades, juntamente à sua diretoria; colaboração com a orientação dos trabalhos científicos e publicação destes;  

Formação de um estatuto ao qual os membros efetivos seguirão normas que regerá a liga acadêmica de cirurgia e traumatologia.  

Realização de reuniões quinzenais ou em intervalos menores (sempre que se fizer necessário), mediadas pelo presidente da liga e os 
coordenadores, objetivando a capacitação do estudante. Podendo ser realizadas de diversas maneiras (aulas, palestras, cursos, discussões 
de artigos e discussões de casos clínicos). O enfoque do plano de ensino será amplo visando integração com outras disciplinas, ao 
Sistema Único de Saúde. A Bioestatística, Epidemiologia e outras áreas relacionadas a pesquisa também devem fazer parte das 
atividades de ensino. 

Nestas reuniões também serão feitas avaliações das pesquisas, assim os membros poderão repensar o trabalho nas pesquisas de forma a 
torna-lo mais facilitado e eficaz.  

Como forma de extensão serão criados outros projetos que coloquem o aluno em contato com a sociedade. Entre os projetos estão: 
campanhas de promoção e prevenção à saúde, cursos de extensão, cursos de capacitação e participação dos conselhos municipais e 
estaduais de saúde expondo os conhecimentos adquiridos em seus trabalhos e ajudando na construção da nova realidade da saúde nas 
cidades e estados.  

Protocolos de estudos devem ser criados e preenchidos nas atividades de extensão, seja em ambulatórios, na comunidade ou em outros 
locais de acordo com a área de atuação do grupo acadêmico.  

O resultado da liga poderá ser avaliado por meio de apresentação dos trabalhos gerados pela liga em congressos e publicações 
científicas. O ECEM – Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, e os EREM – Encontros Regionais dos Estudantes de Medicina 
e o CoMUSCar − Congresso Médico Universitário de São Carlos, entre outros possuem esta finalidade. Nestes espaços estudantes terão 
a oportunidade de trocar experiências com outros estudantes que desenvolvam trabalhos semelhantes, ou que façam parte de outras ligas 
acadêmicas.  

Resultados e Avaliação Os resultados da Liga estão sendo favoráveis e a procura de novos integrantes está motivando novas admissões do projeto. Os aluno ao 
retornarem do curso teórico-prático em traumatologia apresentaram para os demais colegas suas experiências e fizeram um 
levantamento dos pontos positivos e negativos. Notamos motivação no convívio com estudantes de outras instituição e com outros 
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métodos de aprendizado.  

No encerramento do ano foram levantados novos temas a serem abordados no próximo ano. Um dos projetos que avaliamos para 
participar sobre suporte básico de vida em parceria com outra instituição, em reunião com a Liga, os acadêmicos consideraram que 
fugiria do enfoque principal da Liga e optamos por não fazer parte. Considero esses momentos válidos para conseguirem discernir o que 
é mais produtivo de acordo com o foco que desejam e aprenderem a fazer escolhas. É comum o deslumbre e o desejo de participar de 
tudo, no entanto, nem sempre isso é benéfico pois gera sobrecarga e vários projetos inacabados. 

O principal termômetro tem sido o relatório acadêmico do final do ano, onde os alunos expressam sua opinião. Ali surgem alguns 
pontos que estamos buscando melhorar, como as atividades práticas, mas para isso aguardamos que a estrutura física cresça e permita 
essa interação. Tentamos adaptar de acordo com as fases em que se encontram nossa instituição e mesmo que exista ansiedade dos 
acadêmicos, a cada ano evoluímos e isso tem sido motivador. 

Estamos com um trabalho em fazer de publicação nos Anais de Dermatologia, uma parceria que surgiu após a aula de uma professora 
dermatologista convidada. Existem outro projetos científicos em andamento. Consideramos esse número ainda insuficiente mas bom 
considerando uma nova instituição e em um local onde ainda não se tem a cultura da pesquisa. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A Liga empondera o aluno para que ali seja um espaço onde posso criar formas de suprir as demandas da sua área de interesse. Cria-se 
um ambiente de fácil acesso a especialistas, com possibilidade de interação por meio de bate-papos e discussões clinicas. Buscamos 
associar a teoria a prática, os profissionais se colocam a disposição para os alunos acompanharem a rotina diária, assim como 
promovemos atividades que envolvam não somente os membros da Liga mas também os demais acadêmicos. A interdisciplinaridade 
esta sempre presente o enfoque em traumatologia e cirurgia é amplo e permite que várias outras especialidades que se comunicam 
possam ser exploradas. Nós não temos ainda a oportunidade de integrar com outros cursos da instituição, por o curso ser o único 
ofertado, mas algumas atividades, como o Suporte Básico de Vida, realizado em 2017, atendeu a outras instituições e pretendemos 
elaborar novos eventos nessa linha. Os métodos de avalição tem sido realizado ao longo do ano que valorizem as diversas formas de 
aprendizagem. Buscamos evoluir na produção de material didático e científico que possa replicar o conhecimento. 
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Nome do Programa LIGO-UFPR − Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da UFPR 

Responsáveis pela Execução Naura Tonin Angonese; 
Patricia Leen Kosako Cerutti. 

Público Alvo Acadêmicos do Curso de Medicina; comunidade externa acadêmica da área da saúde da cidade de Toledo e região; profissionais da área 
da saúde e docentes da área da saúde. 

Objetivo Geral 
Aprimorar e sedimentar os conhecimentos dos alunos extensionistas sobre temas da ginecologia, obstetrícia e realizar atividades de 
promoção à saúde da comunidade local. 

Principais Atividades Desenvolvidas 
 Dia 03/03/2018 de reuniões para decidirmos sobre o processo de seleção dos membros efetivos da Liga, sobre as primeiras 

atividades e eventos do projeto e sobre os temas das nossas aulas, a serem ministradas por membros, professores e convidados.  
 Dia 03/04/18 demos as boas vindas e explicamos nossos objetivos aos 6 membros efetivos de nossa liga aprovados em 

processo de seleção, o qual contou com 11 inscritos.  
 No dia 17/04/18 foi ministrada pelo convidado Dr. Jan Pawel Andrade, presidente da SOGIPA − Sociedade de Obstetrícia e 
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Ginecologia do Paraná, com o tema “O que há de novo na profilaxia dos cânceres de colo de útero e de mama?”, a qual contou 
com mais de 100 inscritos, Ajudei na organização da aula inaugural da liga.  

 No Período de 29/05/18 a 31/10/2018, foram realizados exames de ultrassonografia pela professora de ginecologia e obstetrícia 
na UFPR, Drª. Prima Soledad Montiel Lezcano e histeroscopias pela Drª. Fabiola Sperafico Theisen. 

 Nos dias 06 e 07/10/18 participamos da organização do evento “Jornada de Urgências e Emergências Obstétricas de Toledo", 
idealizado pela SOGIPA, que ocorreu em nosso campus e contou com mais de 100 inscritos, em sua maioria profissionais da 
área de saúde. Abrimos, no dia 09/07/18, em nossa página do Facebook, um questionário virtual sobre métodos contraceptivos 
para que os nossos seguidores da rede social pudessem esclarecer suas dúvidas sobre o assunto, e obtivemos um alcance de 
3000 visualizações em nossos vídeos, gravados pelos membros da Liga para responder às perguntas realizadas, além de um 
expressivo aumento na divulgação de nossa página e das atividades realizadas no nosso projeto. No dia 27/08/18 o convidado 
Dr. Adilson Scoppel ministrou uma aula sobre “Câncer de Mama” para os membros da liga e membros associados, 
supervisionado pela coordenadora da LIGO-UFPR, Profª. Patricia Leen Kosako. 

 Nos dias 27 e 28/08/18 nossa liga participou da “Feira das Ligas”, em nosso campus. O evento foi idealizado pelo CAMTO − 
Centro Acadêmico de Medicina de Toledo, juntamente aos membros das ligas, para divulgarmos entre os acadêmicos as 
atividades, objetivos e projetos de cada liga, além de incentivarmos a participação dos mesmos. No dia 04/10/18 apresentamos 
nosso projeto na SIEPE − Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, em Palotina. 

 No dia 20/10/18 participamos da campanha do Outubro Rosa no município de Ouro Verde do Oeste−PR, em que realizamos 
exames ginecológicos e coleta de preventivos em cerca de 60 pacientes, com a supervisão de nossas orientadoras.- 

 No dia 29/10/18 participamos de uma dinâmica educativa “Precisamos falar sobre sexo”, realizada na UTFPR − Campus 
Toledo, em parceria com o Coletivo Feminista dessa universidade e com a participação do CAMTO, reunindo cerca de 30 
espectadores das duas universidades. 

Resumidamente, nos dias 02/05, 15/05, 29/06, 06/07, 13/08, 10/09, 08/10 e 22/10 realizamos nossas aulas regulares, ministradas pelos 
próprios membros da liga e sempre complementadas com o conhecimento de nossas orientadoras, sobre os temas: “Revisão de 
Fisiologia Feminina e Atualização em Anticoncepcionais”, “Revisão da Estática Fetal e Mecanismos do Parto”, “Corrimento Vaginal e 
Infecções Ginecológicas”, “Atualização em Distúrbios Hormonais”, “Pré-eclâmpsia e Síndrome de Hellp”, “Discinesias e Distocias”, 
“Modificações Gestacionais e Puerpério” e “Climatério e Terapia Hormonal”.- 

 Nos dias 09 a 11/11/2018 participamos da elaboração de um relato de caso sobre “Septo Vaginal Transverso e Infertilidade”, o 
qual foi apresentado por meio de exposição de pôster na I Jornada de Radiologia do Oeste do Paraná que ocorreu em Cascavel. 

Resultados e Avaliação Os membros efetivos da LIGO−UFPR serão avaliados através da participação dos acadêmicos nas atividades práticas; 

 Questionários aplicados ao final de cada campanha realizada para apurar a opinião da comunidade e a contribuição social do 
evento atingidas 3500 pessoas; 

 Resultados e aceitação dos trabalhos científicos produzidos em congressos, simpósios, encontros, revistas, periódicos e outros 
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meios de divulgação; 
 Reunião semestral com todos os participantes da Liga com o objetivo de discutir os resultados dos trabalhos e projetos 

desenvolvidos durante o semestre. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Como forma de extensão serão propostas atividades e ações que coloquem o aluno em contato com a comunidade. Entre estas são: 
campanhas de promoção e prevenção à saúde com atividades práticas em posto de saúde (prevenção ao câncer de mama e colo uterino), 
como a coleta de preventivo, orientação do autoexame de mamas, orientações da saúde reprodutiva e de doenças sexualmente através de 
cartilhas, folhetos, explicativos, artigos científicos e resumos. 

  

 

Nome do Programa Liga Acadêmica de Pediatria: ações integradas para promoção da saúde em crianças e adolescentes 

Responsáveis pela Execução Geruza Mara Hendges; 
Renata Bragato Futagami. 

Público Alvo Visa alcançar estudantes de medicina que já tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de pediatria, além disso, espera-se 
beneficiar a população de Toledo com as temáticas abordadas na Liga. 
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Objetivo Geral Aprimorar e adquirir conhecimentos em pediatria, a fim de que se possa aplica-los em ações de saúde na comunidade. 

Principais Atividades Desenvolvidas Cursos e cartilha de abordagens á emergências pediátricas 

Resultados e Avaliação A aula abordando a história da medicina, contou com palestrante convidado o qual apresentou o tema, mostrando a evolução da 
medicina no decorrer dos anos. Nossa aula inaugural teve a participação de mais de 100 convidados, dentre eles estudantes e 
profissionais da área da saúde. Durante o evento de prevenção á obesidade, que ocorreu no município de Cascavel-PR, os ligantes 
puderam realizar atividades com crianças de 3-14 anos, mostrando a importância de uma alimentação saudável, assim como, foi 
realizado a antropometria dos mesmos, para avaliação do estado nutricional. No total mais de 60 crianças passaram pelo local.  

Por meio dos cursos de abordagens à emergências pediátricas podemos capacitar, forma prática e teórica, mais de 70 profissionais da 
educação, e um grupo de 40 escoteiros do município de Toledo á atuarem, nos primeiros socorros, em situações emergenciais em 
pediatria. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A Liga tem como objetivo ampliar a quantidade de cursos de emergências em pediatria, divulgar a cartilha sobre urgências e 
emergências e desenvolver novos projetos. 
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Nome do Programa PROMID − Promoção à Saúde do Idoso: Alunos do curso de medicina da UFPR atuando na promoção, prevenção e 
manutenção da saúde. 

Responsáveis pela Execução Francielle Brustolin de Lima Simch; 
Sonia Mara Andrade. 

Público Alvo Idosos institucionalizados em residências de longa permanência. 

Objetivo Geral Desenvolver ações educativas na atenção aos idosos acima de 60 anos, no lar de idosos do município de Toledo, PR, oportunizando a 
participação dos mesmos junto aos extensionistas, na aquisição e troca de saberes, solidificando os assuntos sobre a qualidade da saúde 
do idoso. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram realizadas reuniões para planejamento e discussão das atividades e dos temas a serem trabalhados, para posteriores visitas aos 
lares por dois grupos de sete alunos quinzenalmente. Também ocorreram palestras de capacitação, referente a didática que iria ser 
aplicada, bem como para um conhecimento das especificidades que circundam o público alvo. As atividades desenvolvidas utilizaram 
recursos metodológicos contemplando a ludicidade por meio de paródias, dramatizações, poemas, brincadeiras, teatros, músicas e rodas 
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de conversa, com o objetivo de alcançar o escopo do projeto, atrelados à sensibilidade social, indispensável para a formação vital e 
acadêmica dos discentes ingressantes no projeto. Dentre os assuntos abordados, estão: prevenção de quedas, violência contra o idoso, 
alimentação saudável, entre outros. De início, a proposta do projeto contemplava apenas uma instituição do município, logo, uma nova 
instituição ao ter conhecimento do mesmo, demonstrou grande interesse das atividades junto ao lar. 

Resultados e Avaliação O projeto de extensão intitulado PROMID, superou as expectativas dos envolvidos, tanto no que se refere ao público-alvo, bem como 
discentes, que desenvolveram as atividades propostas. Houve uma resposta muito positiva dos idosos, relacionada à mudança de hábito 
que se sucedeu após o desenvolvimento das atividades, tal como a aceitação dos mesmos referente a participação e vínculo com os 
envolvidos. Para os discentes proporcionou uma mudança de visão em relação a esse público, bem como ao processo de envelhecimento 
e a importância de uma maior capacitação, para se trabalhar com êxito junto a uma população que está crescente no País. O acesso às 
pesquisas e materiais científicos, possibilitou uma amplitude de conhecimento desta área da saúde, diversidades e formas que podem ser 
trabalhadas para se atingir a promoção da saúde. A troca de saberes, decorrente do convívio com os idosos possibilitou de forma 
enriquecedora o aprendizado de modo prático, de alguns elementos essenciais para a formação acadêmica mais humanizada. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O PROMID contemplou a prática educativa, como uma forma de reciprocidade de conhecimentos e experiências, entre docentes, 
discentes e população participante, desenvolvendo a interdisciplinaridade e atuando de forma instrutiva, científica, cultural e política, 
através da interatividade fomentada, na qual transforma não apenas a formação acadêmica na figura da universidade, mas também todas 
as áreas sociais em que ocorre essa interação. Nesse aspecto o PROMID, oportunizou a inserção e interação em diversas áreas dos 
saberes, possibilitando e promovendo a autonomia científica e a troca de saberes entre docentes, discentes e sociedade. Além disso, 
também tiveram a oportunidade de um entendimento mais amplo sobre o funcionamento e sistema político que rege as leis de 
instituições como lares de idosos, estatuto do idoso, economia e administração. As atividades desenvolvidas foram alinhadas em um 
trabalho conjunto com as diversas áreas de conhecimento que circundam o cuidado ao idoso, como nutrição, enfermagem, psicologia, 
assistência social. Realizaram-se diálogos com estes profissionais, de forma que pudesse ter conhecimento das necessidades, para que 
juntos se alcançasse uma promoção de saúde eficaz, de acordo com as demandas ali existentes. 

 

Nome do Programa Promoção da Saúde por meio da Língua Brasileira de Sinais 

Responsáveis pela Execução Marcelo Alves de Souza 
Thiago Rafael Mazzarollo 
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Público Alvo Alunos do Curso de Medicina, servidores técnicos e docentes da UFPR Campus Toledo e comunidade externa da área da saúde. 

Objetivo Geral Oportunizar 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 − Língua Brasileira de Sinais−, para em seguida elaborar práticas didático-
pedagógicas criadas e adaptados, por meio da LIBRAS. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Leitura e discussão de textos que permeiam a área da saúde da comunidade, atendimento especializado ao paciente surdo, 
cultura, identidade e língua da pessoa surda; 

 'Curso de LIBRAS' para atendimento ao paciente surdo aos alunos do Curso de Medicina da UFPR Toledo;  
 'Curso de Atendimento Especializado ao Surdo' para os profissionais que atuam na área da saúde pública e privada do 

município de Toledo;  
 Palestras a comunidade externa a respeito de possibilidade de atendimento adequado ao paciente surdo;  
 Participação de congressos e de publicação de trabalhos que apresentam resultados do projeto.  

Resultados e Avaliação Projeto está em andamento. Foram ofertados a comunidade externa, alunos e servidores da UFPR cursos de LIBRAS, os quais 
objetivavam possibilitar o conhecimento primário a respeito do atendimento adequando ao paciente surdo. Todas as edições do curso 
houve uma procura significativa por parte dos participantes. Já houve relatos de alunos e funcionários de Unidades Básicas de Saúde de 
Toledo de atendimentos prestados ao surdo. A participação no SIEPE foi bastante interessante e motivadora, uma vez que o projeto foi 
muito elogiado pelas ações e as ideias apresentadas. Profissionais da área da saúde já tem o projeto como referência e solicitam apoio 
quando necessário. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este projeto contempla os princípios extensionistas preconizados pela UFPR e integração com a saúde da comunidade. 
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Nome do Programa Promoção de Saúde a Gestantes: Ações educativas sobre o uso de agentes teratogênicos e prevenção de malformações congênitas 

Responsável pela Execução Ana Paula Carneiro Brandalize 

Público Alvo Gestantes e profissionais de saúde 

Objetivo Geral Contribuir para a qualificação da formação dos estudantes de medicina da UFPR, propiciar a aquisição e consolidação de 
conhecimentos sobre agentes teratogênicos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Este projeto de extensão surgiu como uma demanda, observada por alunos e professores, de maior informação das gestantes que são 
atendidas nas Unidades Básicas de Saúde de Toledo, acerca do uso de diferentes substâncias durante a gestação. O período de gestação 
é o momento propício para ações de promoção e educação em saúde. 

No que diz respeito a primeira etapa de desenvolvimento do projeto foram realizados encontros quinzenais, com duração de duas à 
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quatro horas, para capacitação dos extensionistas: 

1. Aulas para introdução do assunto, com o auxílio de professores de diferentes áreas de conhecimento; 
2. Divisão dos 15 alunos extensionistas em três grupos, responsáveis por socializar diferentes temas relevantes. Cada grupo ficou 

responsável por um tema guia: grupo 1, nutrição materna; grupo 2, medicamentos e gestação; grupo 3, infecções maternas.  
3. Discussão de possíveis abordagens que serão efetivas para informação das gestantes. 

Ao mesmo tempo, foi realizado o rastreamento das possíveis gestantes alvo em parceria com a secretaria da saúde do município. Nesta 
etapa houve uma integração inicial dos profissionais da área de saúde que trabalham nas UBSs, para apresentação dos objetivos do 
projeto por parte dos extensionistas. Houve, portanto uma integração inicial destes profissionais com a universidade. Esta integração 
serviu como pilar norteador de algumas atividades que serão desenvolvidas no próximo semestre.  

A segunda etapa do projeto diz respeito a socialização dos assuntos pré-selecionados junto as UBSs. O curso de Medicina da UFPR 
Toledo realiza suas atividades de ensino seguindo as Diretrizes Nacionais Curriculares que preconizam a utilização de metodologias 
ativas. Adaptadas a essas exigências, estas metodologias tem como característica principal despertar o protagonismo do aluno, 
apontando alternativas para o aprendizado passivo. Esse princípio foi repassado as atividades na comunidade. Foram desenvolvidas duas 
atividades diferentes: 

1. Uso da metodologia ativa “gamificação”: os alunos desenvolveram um jogo para identificação de medicamentos que podem ou 
não podem ser utilizados durante a gestação. Num primeiro momento, as gestantes foram dividas em pequenos grupos e as 
regras do jogo foram apresentadas. Resumidamente, o grupo deveria olhar os diversos cartões que continham a figura das 
caixas dos medicamentos mais comumente utilizados e selecioná-los como permitido ou não permitido durante a gestação (Em 
anexo foto da atividade). Logo após, os alunos identificavam cada medicamento e realizavam pequenas explanações sobre a 
importância de utilizar determinado medicamento na gestação (ex.: uso de ácido fólico). Da mesma forma, os medicamentos 
não permitidos eram expostos. Ao final, uma contagem dos erros e acertos de cada grupo era realizada, de maneira que o grupo 
que contivesse mais acertos era premiado com brindes.  

2. Dinâmica do Mito ou Verdade: nesta atividade eram projetadas várias perguntas ou frases, muitas destas baseadas em crenças 
populares não fundamentadas. Após ler cada slide, as gestantes e agentes de saúde levantavam placas com as inscrições Mito 
ou Verdade. Logo após, eram contabilizados e anotados os números de erros e acertos para que pudéssemos entender as 
carências e deficiências de conhecimento dentro de cada grupo de gestante. Cada frase era então explicada, com o auxílio de 
slides, trazendo conhecimento baseado em dados científicos (Fotos da dinâmica em anexo). 

Concomitantemente ao preparo das atividades desenvolvidas junto à comunidade, os alunos preparam material explicativo que foram 
distribuídos durante os encontros. Foi confeccionado um imã de geladeira para que as gestantes pudessem levar para casa e consultar as 
informações contidas de maneira rápida e eficiente. Neste imã havia os medicamentos que não deveriam ser ingeridos sem consulta 
prévia ao seu médico. 
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Resultados e Avaliação 1. Avaliação continuada das atividades desenvolvidas: nas reuniões periódicas os grupos deveriam apresentar os pontos positivos 
e os pontos negativos das dinâmicas realizadas nas UBS's. O intuito principal era aprimorar as atividades e reconhecer as 
necessidades das gestantes. As agentes de saúde que participavam das atividades também nos ajudavam a avaliação da 
atividade, trazendo suas impressões e sugestões de abordagem por escrito. 

2. Avaliação da efetividade das atividades: em todos os encontros com as gestantes e profissionais de saúde eram distribuídos 
questionários que nos permitiam avaliar alguns aspectos importantes para o desenvolvimento do projeto. O questionário teve 
como objetivo avaliar o conhecimento prévio das gestantes sobre agentes teratogênicos, além de permitir que as gestantes 
fizessem uma avaliação da dinâmica desenvolvida. A seguir está a tabela relacionada as questões do questionário avaliação das 
atividades pelas gestantes. Além destas perguntas havia um espaço para críticas e sugestões de temas e atividades. 

3. Início de um projeto de pesquisa sobre agentes teratogênicos e gestação: Ao longo do desenvolvimento do projeto nossa equipe 
notou a importância de conhecer o perfil das gestantes do nosso município quanto ao nível de conhecimento sobre o uso de 
agentes teratogênicos durante a gestação. O projeto está sendo escrito e será em breve submetido ao comitê de ética da 
universidade. Esta demanda surgiu a partir das nossas reuniões avaliativas como sugestão dos próprios alunos e agentes de 
saúde da comunidade.  

4. Apresentação do projeto em evento de extensão: O projeto e suas atividades foram apresentados no SIEPE. Os alunos 
auxiliaram na elaboração do resumo que já foi publicado nos anais do evento. Da mesma forma apresentaram oralmente os 
resultados obtidos até o momento. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O desenvolvimento deste projeto nos mostrou uma importante relevância social e acadêmica, uma vez que atua de maneira 
interdisciplinar, norteada pelos princípios da educação popular em saúde, visando a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Neste 
sentido, ele contribui tanto para a formação de um profissional com maior comprometimento social, que reconhece e respeita a 
heterogeneidade da comunidade, além da promoção a saúde de gestantes para o pleno desenvolvimento do feto. 
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Nome do Programa PROSEI − Promoção da Saúde na Educação Infantil: Estimulando a alimentação saudável e boas práticas de higiene  

Responsáveis pela Execução Francielle Brustolin de Lima Sinch; 
Jéssica Cristina Ruths. 

Público Alvo O presente projeto de extensão desenvolve ações educativas, para crianças de 5 a 11 anos, credenciados a rede de ensino municipal de 
Toledo, Paraná. 

Objetivo Geral Desenvolver ações educativas na atenção à saúde de crianças de 5 a 11 anos, atendidas nas escolas municipais do Toledo, Paraná. 

Principais Atividades Desenvolvidas No primeiro semestre de 2018 foram realizados encontros quinzenais para discussão e apropriação dos temas trabalhados no projeto, 
planejamento das estratégias de abordagem e elaboração do material de apoio (peças de teatro, paródias, material ilustrativo e folders), 
totalizando seis encontros. Realizou-se também dois eventos, o primeiro consistiu em um curso de formação de palhaços, realizado por 
um ator, professor do Instituto Federal de Rondonópolis. Através de curso foi proporcionado aos alunos a oportunidade de trabalhar 
técnicas de dramatização e interação com o público infantil. O segundo evento resumiu-se em uma palestra realizada por um 
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profissional nutricionista, atuante no Núcleo de Apoio a Saúde da Família, qual proporcionou aos discentes discussões e apropriamento 
do tema alimentação saudável, bem como integração com o serviço. Já no segundo semestre de 2018 foram realizadas as atividades nas 
escolas. Os discentes foram divididos em grupos de dois a três alunos, cada grupo realizou em média duas apresentações mensais. Os 
temas foram previamente selecionados pelas escolas e os enfoques utilizados foram lúdicos (teatros, paródias e brincadeiras). Foram 
atendidas em média sete escolas, totalizando 354 alunos. Concomitantemente foram realizadas reuniões mensais destinadas à 
socialização de problemas e avaliação das ações desenvolvidas. No segundo semestre de 2018 ocorreu ainda uma participação na Feira 
de Ideias do colégio Alfa, na qual foi possível apresentar o projeto e trabalhar os temas junto às crianças. 

Resultados e Avaliação Como resultados obtidos até o presente momento, encontram-se a integração dos discentes e docentes da UFPR aos profissionais das 
equipes de Estratégia da Saúde da Família, Núcleos de Apoio a Saúde da Família e profissionais da área da educação através da 
realização de oficina de formação de palhaços e curso sobre alimentação saudável abertos a comunidade; capacitação dos discentes 
sobre os temas higiene pessoal, alimentação saudável e prática de exercícios físicos; incentivo ao emprego da ludicidade na promoção 
da saúde, pelos professores da rede municipal de educação; estímulo a debates sobre fatores desfavoráveis à saúde presentes nas 
realidades dos alunos e da comunidade escolar e inserção dos discentes no contexto docência, permitindo reflexões sobre os saberes e 
práticas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, discutindo metodologias que podem sustentá-las, melhorá-las e qualificá-
las.  

Observou-se que para que as ações de promoção da saúde, no ambiente escolar, se concretizarem de forma eficaz e permanente, é 
necessário o empoderamento dos escolares, professores, funcionários e comunidade possibilitando a atuação no próprio processo saúde-
doença como protagonistas na manutenção da saúde e bem-estar, com a finalidade de evitar o estabelecimento de doenças ou a 
agudização de quadros já existentes, e diminuir a oneração do sistema público de saúde. 

Além disso, espera-se contribuir com a formação de profissionais humanizados, comprometidos socialmente e que respeitam a 
heterogeneidade da comunidade e seus determinantes sociais. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O presente projeto alinha-se ao PDI da UFPR, considerando que educação em saúde é um meio para a promoção da qualidade de vida 
de indivíduos, famílias e comunidades, através da articulação de saberes técnicos e populares e de recursos institucionais e comunitários 
(SOUSA, et al., 2010). Ações educativas em saúde podem capacitar indivíduos e grupos para a construção de novos conhecimentos, 
guiando práticas conscientes de comportamentos preventivos ou de promoção da saúde. Tais ações podem ampliar as possibilidades de 
controle das doenças, de reabilitação e de tomada de decisões, favorecendo uma vida saudável (TORRES; PEREIRA; ALEXANDRE, 
2011). Enfatiza-se a prática da educação em saúde na população pediátrica, onde se encontram resultados mais significativos quando 
comparados aos adultos, pois quando a educação é centrada na criança, conseqüentemente, os familiares tornam-se envolvidos e 
auxiliam no processo de empoderamento, estabelecimento de metas, autogestão e na resolução dos problemas (PETERMANN et al., 
2015). 
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São desenvolvidas ações educativas, para crianças de 5 a 11 anos, com enfoque lúdico, a fim de estimular a adoção de hábitos de vida 
saudáveis e fomentar a autonomia dos envolvidos através da obtenção de conhecimentos sobre boas práticas de higiene, alimentação e 
prática de exercício físico, repercutindo em efeitos psicológicos positivos.  

A extensão universitária vem portanto, de encontro com os objetivos do PROSEI, tendo em vista que envolve um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por meio do qual se promove uma interação que transforma não apenas a 
universidade, mas também os setores sociais com os quais ela interage. Sendo assim, o PROSEI viabiliza a integração entre os saberes 
de discentes, docentes e sociedade, permitindo a produção de novos conhecimentos de caráter emancipatório, alicerçados nos saberes 
científico e popular, estimulando a formação de profissionais aptos a atuar na promoção e prevenção da saúde. 

  

 

Nome do Programa Atlas Virtual de Histologia e Biologia Celular 

Responsáveis pela Execução Ana Carla Zarpelon; 
Juliana Bernardi Wenzel. 
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Público Alvo Acadêmicos de cursos de medicina da UFPR − Campus Toledo, acadêmicos de graduação de cursos da área da Saúde, estudantes de 
ensino médio do município de Toledo−PR. 

Objetivo Geral Desenvolver um atlas virtual de histologia e biologia celular, incluindo a confecção de lâminas, digitalização das fotos, criação de um 
ambiente virtual de ensino, apresentá-lo e disponibilizá-lo a comunidade acadêmica dos cursos de saúde, bem como para alunos de 
ensino médio e comunidade em geral. 

Principais Atividades Desenvolvidas Durante o ano de 2018, após terem recebido treinamento, os alunos iniciaram o processo de preparo das lâminas à partir das peças 
anatômicas que haviam obtido dos animais eutanasiados em projeto de pesquisa do Campus de Palotina. As peças anatômicas fixadas 
foram preparadas com os processos de desidratação, diafanização, impregnação e posteriormente foram cortados em micrótomo. Em 
seguida os cortes foram reidratados e corados. As lâminas foram fixadas e observadas sob microscopia óptica. As lâminas com as 
melhores imagens e com diferentes posições dos cortes foram selecionadas para disponibilização virtual no site do Campus de Toledo. 
As imagens foram tratadas e foi realizada uma descrição para cada uma das estruturas/tecidos visualizados em cada lâmina para que o 
Atlas pudesse atingir um de seus objetivos que é de levar informações consistentes, além das imagens das lâminas. Até o momento 
foram inseridas lâminas de três diferentes estruturas com suas devidas descrições, totalizando 14 lâminas. Todavia, em torno de 50 
lâminas já foram confeccionadas e ainda estão em processo de preparo para inserção no Atlas. Além destas atividades, os alunos 
bolsistas realizaram a apresentação do projeto no SIEPE, o que contribuiu muito para seu crescimento no sentido de aprender como 
realizar uma apresentação e melhorar a capacidade de comunicação. link para o Atlas Virtual: 
<http://www.toledo.ufpr.br/portal/laminas/>. 

Resultados e Avaliação Como o Atlas foi disponibilizado no final do semestre, a divulgação e avaliação será realizada no próximo semestre. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O PDI 2017-2021 da UFPR, assim como os anteriores destaca a importância do desenvolvimento de atividades de extensão, associada 
ao ensino e pesquisa, formando o tripé que sustenta o ensino superior da Universidade. Além disso, para atender a meta 12 do Plano 
Nacional de Educação 2012/2024, além de implementar algumas mudanças nos fluxogramas e gestão das atividades. Em relação ao 
presente projeto, as atividades estão sendo executadas dentro das necessidades previstas pela extensão universitária, atuando na 
complementação da formação dos acadêmicos e possibilitando que o conhecimento seja expandido e difundido na comunidade 
(acadêmica e escolar). A principal função da extensão universitária, que é de promover a interação entre a comunidade acadêmica e a 
comunidade em geral, está sendo desenvolvida no projeto, sendo que neste próximo semestre os acadêmicos farão toda a parte de 
interação com a comunidade escolar do ensino médio no município. Este projeto pode muito bem fazer parte da curricularização da 
extensão, já que os acadêmicos desenvolvem parte do projeto na Universidade, com atividades que são inerentes as unidades didáticas 
de histologia, patologia e biologia celular, e depois há toda a interação e contribuição para a comunidade com a divulgação e 
disponibilização do material gerado do Ambiente Virtual de Ensino. 
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Nome do Programa Plantas Medicinais: Eu conheço o que estou usando? 

Responsáveis pela Execução Kádima Nayara Teixeira; 
Sonia Mara de Andrade. 

Público Alvo Pessoas da comunidade de Toledo−PR, usuários das Unidades Básicas de Saúde do município de Toledo−PR e comunidade acadêmica. 

Objetivo Geral Esclarecer e orientar os usuários das Unidades Básicas de Saúde de Toledo, assim como os profissionais de saúde, comunidade 
acadêmica e população de modo geral sobre a utilização de plantas medicinais de senso comum não regulamentadas pela ANVISA. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram feitas reuniões com os alunos do projeto para deixar claro os objetivos deste, e também que para cumpri-lo de modo satisfatório, 
dentro do prazo e sem sobrecarregá-los seria preciso trabalho em equipe e divisão de tarefas. Algumas das atividades realizadas foram: 

 Aula de como deve ser elaborado um questionário (visão estatística) 
 Reuniões para elaboração do questionário 
 Validação do questionário entre os membros da equipe 
 Reunião para escolha das UBS e divisão das equipes de trabalho 
 Aplicação do questionário pelos alunos 
 Reuniões periódicas para esclarecimento de duvidas e resolução de pequenos problemas logísticos 
 Reuniões para análise parcial e discussão dos dados do questionário 
 Reunião para compilação dos dados em planilha para análise estatística 
 Elaboração de resumo com dados parciais para o SIEPE 
 Elaboração da apresentação dos dados para o SIEPE 

Resultados e Avaliação Até o momento foi realizado um levantamento de dados por meio de aplicação de questionário sobre a utilização de plantas medicinais 
por usuários das UBS's de Toledo. 

As entrevistas foram feitas em UBS com o programa de ESF − Estratégia Saúde da Família, sendo 8 unidades em Toledo. Os alunos 
foram divididos em pares ou trios para cobrir as entrevistas nas unidades e atingir um número de pessoas satisfatório para que 
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posteriormente possam ser feitas análises estatísticas. 

Um termo de consentimento livre e esclarecido foi apresentado a cada entrevistado. 

O questionário foi elaborado em conjunto pela equipe extensionista, que inclui um estatístico. 

Os dados obtidos foram compilados em uma tabela elaborada pelo professor estatístico e uma análise preliminar foi realizada. 
Resultados já esperados, sobre plantas bem conhecidas e registradas pela ANVISA foram encontrados, mas também foram coletados 
dados interessantes a cerca de plantas não regulamentadas e com utilização inusitada. A partir da próxima etapa do projeto os dados 
serão analisados, com foco principalmente nas plantas não regulamentadas pela ANVISA. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Até a conclusão do projeto, com a conversa com os usuários das UBS e construção da cartilha, que é o produto final desejado, muito 
emprenho está sendo e será empregado para aproximar a universidade da população, levando até esta última ajuda e esclarecimentos que 
serão úteis para manutenção e melhora da qualidade de vida dessas pessoas. 

 

Nome do Programa Promoção à Saúde e Prevenção de Complicações Relacionadas à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Atenção Primária 

Responsáveis pela Execução Jéssica Cristina Ruths 
Sonia Mara de Andrade 

Público Alvo População geral e pessoas hipertensas do município de Toledo−PR 

Objetivo Geral Promover saúde à população geral, orientar e estimular pessoas hipertensas a melhorias no seu padrão de saúde, mudança de hábitos de 
vida não saudáveis, maior adesão ao tratamento da hipertensão e autonomia no cuidado com sua saúde e de seus pares. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram realizados encontros com os extensionistas a fim de realizar capacitações e aprofundar os estudos sobre o tema, discussões e 
apresentação de seminários pelos mesmos sob orientação da coordenação do projeto. As atividades na comunidade foram iniciadas com 
2 eventos públicos, o primeiro realizado no dia 22/04/2018 em frente a um supermercado bastante frequentado em Toledo, onde foi 
realizada uma ação em referência ao dia nacional de combate a hipertensão arterial, o segundo evento foi realizado no dia 18/08/2018 na 
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praça central do Município de Toledo, cujo o título foi Entenda de saúde: controle sua pressão e tenha mais vida. Estes eventos tiveram 
como objetivo a promoção da saúde e a prevenção de complicações da hipertensão arterial sistêmica. Foram realizadas as práticas de 
aferição de pressão arterial, medidas antropométricas e dadas orientações coletivas e individuais para aproximadamente 300 pessoas. 
Concomitante com os eventos foi realizado o levantamento das unidades de saúde parceiras juntamente com a Diretoria de saúde da 
atenção básica do Município, a qual nos direcionou a realizar ações em 4 unidades básicas de saúde, estas julgadas pela direção como as 
de maior necessidade em relação ao tema envolvido. Para conseguir atender a demanda proposta, os extensionistas foram divididos em 
duplas e direcionados as unidades, cada dupla ficou responsável por uma unidade de saúde, onde puderam desempenhar atividades de 
avaliação inicial dos hipertensos já diagnosticados, verificando a adesão ao tratamento e o cuidado com a saúde geral. Também 
conseguiram desenvolver ações de promoção da saúde e educação em saúde para auxiliar hipertensos a compreenderem melhor sobre os 
malefícios da falta do controle da pressão arterial. Por fim, os extensionistas também estão envolvidos na realização de planilhas de 
acompanhamento de hipertensos nas unidades para as quais foram direcionados, tendo em vista que foi uma necessidade evidenciada no 
decorrer do projeto e apontadas pela Diretora da Atenção Básica, o que favoreceu um maior engajamento dos estudantes com as equipes 
destes locais. 

Resultados e Avaliação Os produtos acadêmicos desenvolvidos foram: resumo científico, apresentação visual em MS−PowerPoint® e apresentação oral na 
SIEPE 2018; resumo expandido dos dados coletados e relatos de experiência para apresentação em eventos relacionados ao tema no ano 
de 2019; Panfletos educativos e um boneco pedagógico para as ações de educação em saúde. 

Avaliações: Foram realizadas avaliações mensais pela coordenadora e estudantes participantes sobre o andamento do projeto, 
verificando seus níveis de avanço, estas avaliações foram realizadas de forma qualitativa, durante os encontros de discussão realizados 
entre a equipe. Nestes momentos foram discutidos pontos que precisavam melhorar para atingir os objetivos do projeto. Foi definido 
como melhoria para 2019, mais interação com as equipes nas unidades de saúde, mais ações de educação em saúde individual e coletiva, 
e ainda visitas domiciliares para hipertensos de difícil manejo para verificar quais problemas são enfrentados por estes no cuidado com 
sua saúde. Avaliações individuais dos integrantes do projeto também foram realizadas mensalmente pela coordenadora, a qual avaliou a 
frequência, a participação de todos nos encontros e nas ações desenvolvidas e o prazo de entrega de tarefas. Sendo excluído do projeto o 
integrante que apresentar três faltas consecutivas sem justificativa por escrito ao coordenador. As avaliações do grupo parceiro foram 
realizadas por meio de feedbacks à coordenadora do projeto. As consequências destas avaliações para o projeto foram positivas, pois a 
partir delas pôde-se perceber seus pontos frágeis e trabalhar para o fortalecimento do mesmo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão: Durante as ações de extensão de promoção da saúde à comunidade, também foram 
realizadas ações de pesquisa de campo para saber mais sobre o conhecimento das pessoas hipertensas e não hipertensas acerca do tema 
hipertensão. Os extensionistas aplicaram um questionário estruturado com questões relevantes e de fácil entendimento ao público 
participante, após, discutiram os resultados e escreveram um resumo expandido sobre os dados coletados e relatos de experiência para 
apresentar em eventos científicos, foi elaborado outro resumo mais sintético com informações do projeto e uma apresentação em slides, 
a qual foi apresentado oralmente pela bolsista do projeto na SIEPE 2018 da UFPR, no Campus de Palotina−PR. O projeto contribui com 
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apoio ao ensino promovido nos currículos da graduação de medicina, fortalecendo o aprendizado nas disciplinas que contemplam 
assuntos relacionados ao sistema cardiovascular e hipertensão, bem como, na disciplina de interação em saúde da comunidade, a qual 
trabalha diversos assuntos relacionados à doenças crônicas, promoção da saúde, prevenção de agravos, educação em saúde e boa 
comunicação. Impacto na formação dos estudantes: Na formação dos estudantes houve impacto na dimensão acadêmica por haver maior 
oportunidade de colocar em prática tanto seus conhecimentos prévios aprendidos com as disciplinas promovidas pelo curso quanto os 
advindos com o projeto. Na dimensão cidadã, observa-se que os estudantes compreenderam melhor a sua participação na sociedade, 
entenderam que são construtores de saúde e de que sempre haverá uma troca de conhecimentos e experiências entre as pessoas, que a 
educação em saúde se constrói como uma rede, independentemente do nível de formação e da área de conhecimento das pessoas. 

  

 

Nome do Programa SoBE Toledo − Socialização da Bioquímica em Escolas Públicas de Toledo−PR 

Responsáveis pela Execução Kádima Nayara Teixeira; 
Marcelo Alves de Souza. 
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Público Alvo Alunos que cursam o ensino médio em escolas públicas de Toledo−PR e seus professores 

Objetivo Geral Promover a socialização da Bioquímica em escolas públicas de Toledo-PR por meio da aplicação de aulas práticas (de química e 
biologia) e preparo de material didático alternativo para alunos do segundo grau do ensino médio. 

Principais Atividades Desenvolvidas Foram feitas reuniões com os alunos do projeto para deixar claro os objetivos deste, e também que para cumpri-lo de modo satisfatório, 
dentro do prazo e sem sobrecarregá-los seria preciso trabalho em equipe e divisão de tarefas. Algumas das atividades realizadas foram: 

 Reuniões com o Núcleo Regional de Educação para discutir sobre o projeto (sua implantação e andamento); 
 Reuniões com a direção, pedagoga e professores do colégio selecionado para discutir sobre o projeto; 
 Reuniões com os alunos (graduação) do projeto para dividir tarefas; 
 Elaboração e escolhas de aulas práticas de química e biologia; 
 Teste das práticas no laboratório da UFPR com os alunos do projeto; 
 Elaboração do roteiro de prática; 
 Aplicação das práticas no colégio por alunos na extensão e discussão com os alunos do ensino médio para contextualizar a 

prática com a teoria vista em sala de aula; 
 Visita guiada doa alunos do ensino médio participantes do projeto ao Campus Toledo para conhecer as instalações e a rotina de 

aulas.  

Resultados e Avaliação A bioquímica é uma ferramenta interdisciplinar, pois envolve o estudo das ciências químicas e naturais. Nas escolas públicas nota-se 
que o ensino desta disciplina não é trabalhado pelos professores de forma que leve aos alunos a compreensão e a importância desse 
conteúdo em sala de aula. Muitas vezes o conteúdo relacionado a esta temática é deixado de lado, pela dificuldade que esta disciplina 
apresenta. A bioquímica vem sendo apontada por alunos de graduação como uma disciplina de nível complexo e de difícil assimilação. 
A utilização de práticas de laboratório pode auxiliar na aprendizagem do conteúdo e ajudar na compreensão da importância do estudo da 
bioquímica. Este projeto de extensão tem como objetivo a socialização da bioquímica nos colégios estaduais por meio da realização de 
aulas práticas de química e biologia para alunos do ensino médio visando auxiliar na aprendizagem dos conteúdos abordados em sala de 
aula. Dentre as ações metodológicas estão: delineamento do cronograma de execução; escolha de práticas simples e não onerosas de 
acordo com o conteúdo programático das escolas selecionadas; elaboração do roteiro de prática; capacitação dos universitários 
participantes do projeto; aplicação das práticas nas escolas; análise dos resultados juntamente com a comunidade escolar. Até o 
momento uma escola estadual foi selecionada pelo NRE − Núcleo Regional de Educação−, o Colégio Estadual Dario Vellozo. Com a 
aplicação de um número maior de aulas práticas será possível avaliar, juntamente com as professoras das disciplinas e a pedagoga 
responsável, o nível de aprendizagem dos alunos ao final do projeto. Espera-se ainda desenvolver materiais didáticos alternativos para 
as aulas práticas e apresentar, com os alunos do ensino médio, algumas das práticas em uma feira de ciências para toda comunidade 
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escolar. Com a conclusão do projeto espera-se que o processo de ensino-aprendizagem de química e biologia seja mais proveitoso e 
sólido para discentes e docentes do ensino médio. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A realização desse projeto coloca a universidade em contato muito próximo com a comunidade, há envolvimento de profissionais do 
NRE do Estado do Paraná, dos dirigentes do colégio participante, dos alunos a troca de experiências têm sido extremamente satisfatória 
para todos. Ao final, pretende-e integrar tudo com uma feira de conhecimento aberta ao público para divulgação dos trabalhos.  
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1.23 Complexo Hospital de Clínicas 

 

1.23.1 Hospital de Clínicas 

Nome do Programa Implantação de Modelo de Cuidado 

Responsáveis pela Execução Elizabeth Bernardino; 
Jaqueline Dias do Nascimento Selleti. 

Público Alvo Paciente adulto e crianças, de ambos os sexos, atendidos mensalmente nas unidades de internação do Hospital de Clínicas. Discentes e 
docentes dos diferentes níveis de formação do dos cursos de saúde e residentes do CHC. 

Objetivo Geral Promover mudanças fundamentais na forma como os serviços são prestados, nos papéis das pessoas envolvidas — não apenas dos 
profissionais de saúde, mas também dos pacientes — nas condições institucionais de integração interna e externas e nas relações entre 
pacientes, equipes e profissionais de saúde. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Assistência centrada na pessoa;  
 Assegurar que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito; 
 Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento coordenado; 
 Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento personalizado; 
 Apoiar as pessoas para que reconheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e competências, a fim de terem uma vida 

independente e plena. 
 Ambulatório de Cuidados 
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Resultados e Avaliação  Melhores práticas vs melhor custo efetividade;  
 Definir capacidade real de atendimento; 
 Desdobrar as metas contratualizadas em objetivos internos das unidades; 
 Implantar linhas de cuidado; 
 Definir os protocolos clínicos alinhados às linhas de cuidado com foco centrado no paciente; 
 Cuidado multiprofissional; 
 Formação de recursos humanos adequados para potencializar produção; 
 Resposta a alta demanda clínica e aos cuidados paliativos; 
 Estimular ações de inserção da família na integralidade do cuidado; 
 Devolver autoestima dos colaboradores – reconhecer potenciais e formar lideranças em todas as áreas; 
 Integrar diferentes interesses profissionais e políticos/institucionais; 
 Inserção dos profissionais das diversas especialidades para um projeto coletivo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa proposto alinha-se a visão de viver em sociedade e construir e disseminar o conhecimento proporcionando campo de 
estágio para os diferentes níveis de formação e com o protagonismo e inovação em ações de saúde. 
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Nome do Programa Atendimento Referenciado de Urgência e Emergência 

Responsáveis pela Execução Elizabeth Bernardino; 
Jane Stival; 
Jaqueline Dias do Nascimento Selleti; 
Marcelo Steganni; 
Railsson Henneberg; 
Rogério Scapinni; 
Tânia Maria Lourenço. 

Público Alvo Paciente adulto, de ambos os sexos, atendidos no Serviço de Urgência e Emergência, provenientes de diversos serviços do Hospital de 
Clínicas. Campo de ensino para graduandos dos cursos de saúde e residentes do CHC. 
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Objetivo Geral Proporcionar melhoria do atendimento ao paciente do Serviço de Urgência e Emergência do Hospital de Clínicas, por meio da ampliação 
do serviço para a Unidade Referenciada do HC. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ensino: campo de estágio para graduandos dos cursos de saúde, alunos de Pós-graduação e residentes  

Extensão: atendimento de urgência e emergência a comunidade externa. 

Resultados e Avaliação Reforma e reequipagem de aproximadamente 200 m2, para ampliação do atendimento de 450 pacientes encaminhados pelos SUS para 
aproximadamente 700 pacientes/mês. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa proposto alinha-se a visão de viver em sociedade e construir e disseminar o conhecimento proporcionando campo de estágio 
para os diferentes níveis de formação 

 

Nome do Programa Comitê de Humanização do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. 

Responsáveis pela Execução Regina Célia Tanaka Nunes; 
Membros do Comitê. 

Público Alvo Usuários do CHC e trabalhadores de todos os vínculos. 

Objetivo Geral Possibilitar, difundir e consolidar uma cultura de humanização, solidária e crítica no CHC, em consonância com os objetivos da PNH 
(Política Nacional de Humanização), cooperar com a Superintendência do CHC no diagnóstico da realidade institucional, visando 
facilitar o trabalho dos profissionais de saúde e melhorar a qualidade do atendimento. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Início das atividades das quatro pedagogas nas brinquedotecas; 
 'Dia da Mulher': Realizado 'Dia da Beleza' para as acompanhantes das unidades pediátrica e gestantes internadas na Unidade de 

Alojamento Conjunto. Palestra sobre: Imagem Pessoal e Profissional; 
 Participação no 'Festival de Teatro de Curitiba', onde tivemos a apresentação de duas peças teatrais no hospital. Uma peça 
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infantil na cirurgia pediátrica e uma peça encenada na entrada da Central de Agendamento; 
 Dia das Mães: Exposição de fotos dos trabalhadores com seus filhos e mães; 
 Dia da Beleza realizado com as mães da UTI Neonatal − Unidade de Terapia Intensiva Neonatal− com a equipe do Salão 

Torrizon e uma fotógrafa voluntária que fotografou as mães e as presenteou com as fotos; 
 Criação do Sub-grupo do Tabagismo com a participação de vários setores do hospital para discussão de condutas para os 

pacientes fumantes que estão internados; 
 Ação de Beleza, recreação e entreterimento para as mães da Unidade de Cirurgia Pediátrica com lanche e brindes pelo Dia das 

Mães. Contamos com a colaboração de vários voluntários; 
 Início das Videoconferências de Humanização pela EBSERH com a participação dos 39 hospitais da rede; 
 Lançamento das Diretrizes de Humanização pela EBSERH;  
 Realização do Diagnóstico de Humanização (autoavaliação) por todos os hospitais da rede; 
 Organização do IX Encontro de Humanização do CHC-UFPR. Escolha do tema, local, programação, palestrantes, patrocínio, 

etc.; 
 Redação de duas ordens de serviço: 

1. Proibição do consumo de produtos fumígenos por pacientes nas dependências do CHC−UFPR.  
2. Proibição do consumo de produtos fumígenos por servidores/funcionários nas dependências do CHC−UFPR; 

 Campanha da Empresa Herbalife para doação de material escolar, enxoval para recém nascidos e material de higiene; 
 Revitalização das brinquedotecas em parceria com a AAHC − Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas e o projeto social 

'Aprender Brincando é Divertido'; 
 Dia das Crianças: Apresentação de peça de teatro (Grupo Glaus) na Unidade de Cirurgia Pediátrica; Ação da Liga das Princesas; 

Entrega de presentes por vários grupos de voluntários; 
 Outubro Rosa: Exposição das fotos do 'Projeto Além das Barras' no Hall da Direção; entrega de almofadas coração para 

ginecologia e Unidade de Mama; palestra com a jornalista Vanusa Vicelli 'O dia em que virei Estatística'; Caminhada pelo 
Outubro Rosa; 

 Comemoração do Mêsversário dos recém nascidos da UTI Neonatal; 
 Realização do IX Encontro de Humanização do CHC−UFPR com o tema 'Cuidado Centrado na Pessoa'.  

Resultados e Avaliação Avaliamos que as ações desenvolvidas durante o ano de 2018 atingiram o planejamento efetuado. Realizamos ações de promoção à 
saúde, valorização do trabalhador, reativação das brinquedotecas, ações do Programa de Escolarização Hospitalar, atividades nas datas 
comemorativas e a realização do IX Encontro de Humanização do CHC com o tema 'Cuidado Centrado na Pessoa'. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

Contribuição do Comitê na implantação de ações e discussões sobre a Política Nacional de Humanização. Criação do Programa de 
Qualidade de Vida do Trabalhador. 
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2017−2021 

  

 

Nome do Programa Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Responsáveis pela Execução Leyd Laiane Santos Cabral; 
Silviane Hoepers Naka; 
Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem − COMISAE 

Público Alvo Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e comunidade acadêmica em Enfermagem do CHC−UFPR 

Objetivo Geral Promover ações que visam a implementação do 'Processo de Enfermagem' nas unidades assistenciais. 

Principais Atividades Desenvolvidas 
I. Atividades de ensino e pesquisa: 

a. Oficinas de capacitação sobre 'Processo de Enfermagem' e 'Sistematização da Assistência de Enfermagem' para os enfermeiros 
das unidades assistenciais in locu (para cada unidade); 
b. Ações educativas para acadêmicos da UFPR e residentes de enfermagem do CHC−UFPR; 
c. Participação no 13º SINADEN − Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem e 16º SENADEN − Seminário Nacional 
de Diretrizes para a Educação em Enfermagem, com apresentação de dois trabalhos;  
d. 8º Encontro científico da COMISAE − Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem− sobre Processo de 
Enfermagem com presença da Profª. Drª. Amália de Fátima Lucena, que lidera a Comissão de Processo de Enfermagem do HCPA − 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 
e. I Simpósio de Sistematização da Assistência de Enfermagem sob o tema: 'O Uso de Escalas Avaliativas e Sua Correlação com o 
Processo de Enfermagem e a Segurança do Paciente'; 
f. Participação no 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, com apresentações de quatro trabalhos, entre e-pôster e coordenação 
dialogada. 

II. Atividades de extensão e gestão no CHC: 
a. Orientação e capacitação aos enfermeiros sobre o processo de enfermagem e integração dos novos colaboradores de 
enfermagem do CHC, com exposição da sistematização da assistência de enfermagem implantada na instituição, visando a contribuição 
desses profissionais para o aperfeiçoamento da mesma; 
b. Participação no desenvolvimento dos modelos de prontuário e/ou sistema de internação hospitalar vigentes na instituição; 
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c. Alterações e melhorias nas configurações e registro dos dados da assistência de enfermagem no SIH − Sistema de Informações 
Hospitalares, como: inclusão da opção para evolução de enfermagem, compilação dos diagnósticos de enfermagem, alterações nos 
quadros de controle de sinais vitais e balanço hidroeletrolítico; inclusão de campo para assinatura dos profissionais responsáveis pelos 
registros, inclusão de escalas de avaliação (MORSE, BRADEN) para as unidades; 
d. Oficina de registros de enfermagem para os técnicos de enfermagem na integração da UUEA− Unidade Urgência e Emergência 
Adulto−, e para técnicos e auxiliares de enfermagem doa ambulatórios; 
e. Construção de instrumentos para a realização do histórico de enfermagem nas unidades: Terapia Intensiva Pediátrica; 
Neurocirurgia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Neurologia e para os ambulatórios: SAM 16; Ambulatório de Cuidados Paliativos; 
Ambulatório de Disfunções do Assoalho Pélvico; 
f. Participação do grupo de trabalho para o protocolo de transporte seguro e coordenação do grupo de trabalho da 'SAEP − 
Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória', com o objetivo de readequar e melhorar os registros de enfermagem dos 
pacientes cirúrgicos, no pré, trans e pós-operatório imediato; assistencial; 
g. Revisão de alguns diagnósticos de enfermagem presentes no SIH e inclusão do grupo destinando a diagnósticos da 
estomaterapia, com inclusão de novos diagnósticos de enfermagem para “integridade tissular prejudicada por coberturas especiais; 
h. Auditorias sobre os registros de enfermagem (evoluções, anotações, sinais vitais e balanço hidroeletrolítico, identificação dos 
profissionais, escalas de avaliação) nas unidades assistenciais do HC−UFPR [unidades de: clínica médica, pediatria, materno-infantil, 
cirurgia geral, transplante de medula óssea, oncologia e hematologia, urgência e emergência, do sistema músculo-esquelético, 
neuropsiquiatria, urologia e nefrologia]. Os resultados da auditorias foram entregues tabulados e analisados juntamente com o relatório 
emitido pela COMISAE para as supervisoras e/ou enfermeiros integrantes da comissão. 
i. Participação na capacitação para supervisoras de enfermagem, como instrutoras do tema 'Dimensionamento de Enfermagem – 
ferramenta gerencial na prática assistencial'; 
j. Ações locais nas unidades assistenciais por meio de grupos de trabalho para melhoria dos registros de enfermagem. 

Resultados e Avaliação 
a. Aumento da adesão dos enfermeiros assistenciais realizando o processo de enfermagem; 
b. Aumento na quantidade de instrumentos de histórico de enfermagem e consultas de enfermagem normatizados no complexo, 
que favorece a melhoria da comunicação e da documentação legal exigida que respalde profissionais e pacientes acerca da assistência 
prestada na sua admissão; 
c. Maior número de enfermeiros e de grupos de trabalho atuando na melhoria contínua dos registros de enfermagem e 
consequentemente na assistência de enfermagem segura e individualizada; 
d. Melhor atuação dos profissionais frente às intervenções realizadas pela equipe de enfermagem, tendo como foco central o 
paciente; 
e. Aumento da adesão na utilização das escalas avaliativas, sobretudo as padronizadas pela instituição, colaborando na segurança 
do paciente e redução dos eventos adversos e iatrogenias. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 

A COMISAE possui como objetivo a implementação do processo de enfermagem em todas as unidades assistenciais. A 
operacionalização e documentação do processo de enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da 
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Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional bem como a melhoria dos registros de enfermagem, cumprindo a 
exigência legal. 

 

Nome do Programa CFT − Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Responsáveis pela Execução Claudia E. M. Sondahl; 
Daniela S. G. D. Stella; 
Eduardo Meister; 
Gabriel Portes Ferriani; 
Ingrid Scholz; 
Larissa G. F. Giacomitti; 
Nayara A. A. Jarek; 
Renata C. dos Reis; 
Rodrigo S. Kruger. 

Público Alvo Servidores; residentes em medicina e multiprofissionais; alunos 

Objetivo Geral Estabelecer estratégias para proporcionar o uso seguro e efetivo de medicamentos pelos pacientes atendidos na instituição. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Divulgação da lista de MPP (medicamentos potencialmente perigosos): além do reforço na divulgação da lista, devidamente 
sinalizada com "#" foram implementadas em conjunto com GIQ-SEFARH (Setor de Farmácia Hospitalar do CHC) as etiquetas 
amarelas para a impressão de código de barras e etiquetagem dos MPP, possibilitando a diferenciação dos mesmos durante a 
dispensação pela farmácia e o preparo para administração pela enfermagem.  

 Documento para emissão de parecer: documento foi alterado para deixar de forma mais clara o parecer das avaliações das 
Solicitações de Padronização. 

 Diretrizes para composição das comissões de farmácias e terapêuticas da rede EBSERH: regimento e constituição da CFT 
−Comissão de Farmácia Terapêutica− do CHC-UFPR foi atualização conforme as diretrizes da rede EBSERH. Nova 
composição foi encaminhada para GAS (Gerência de Atenção à Saúde) para aprovação. 

 Avaliação do protocolo de anticoagulação para adulto: o protocolo foi instituído em 2017, mas a reavaliação por profissionais 
da área foi realizada durante 2018 para adequação. 
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 Implementação do formulário de solicitação de medicamentos para protocolos não autorizados.  
 Atualização da lista dos medicamentos padronizados: foi realizada uma avaliação preliminar da lista dos medicamentos 

padronizados, sendo atualizada através da avaliação dos relatórios de consumo. 

Resultados e Avaliação  A diferenciação dos medicamentos perigosos através do símbolo '#' e da etiqueta amarela, contribuíram para a conscientização 
da equipe de saúde sobre os riscos associados ao uso destes medicamentos. 

 As diretrizes para composição das Comissões de Farmácia e Terapêutica da rede EBSERH irão unificar as atividades de todos 
os hospitais que compõe a rede. 

 Os itens recém padronizados no protocolo de anticoagulação foram incluídos em processos de compra. 
 A elaboração do formulário para solicitação de medicamentos para protocolos não autorizados otimizou fluxo de avaliação do 

solicitado. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

As ações realizadas pela CFT contribuíram para melhorar a efetividade e a segurança da farmacoterapia estabelecida para cada paciente 
atendido na instituição. 

 

Nome do Programa Farmacovigilância Hospitalar 

Responsável pela Execução Cleni Veroneze 

Público Alvo Comunidade hospitalar e ANVISA 

Objetivo Geral Melhorar a segurança na assistência, utilizando-se das notificações de reações adversas, queixas técnicas, inefetividade terapêutica e 
erros de medicação. 

Principais Atividades Desenvolvidas Receber notificações internas de problemas com medicamentos; 

Tratar as notificações recebidas (identificar, classificar e investigar); 
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Sugerir e/ou implementar as medidas corretivas e preventivas ; 

Notificar o Fabricante; 

Notificar a ANVISA; 

Participação de programas relacionadas as ações de farmacovigilância promovidos pela ANVISA; 

Participação de ações relacionadas ao Programa Hospital Sentinela/HC. 

Resultados e Avaliação Em 2018 foram recebidas 108 notificações provenientes de vários serviços hospitalares. Estes dados refletem a percepção da comunidade 
hospitalar quanto à importância de identificar os incidentes e utilizá-los para aprimorar os processos e melhorar a segurança no uso de 
medicamento. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Contribuição com o aprimoramento dos mecanismos de registro e processamento de dados funcionais e operacionais. 

 

Nome do Programa Residência Farmacêutica 

Responsáveis pela Execução Daniela Saboia Gruber Dall´Stella; 
Maria Luiza Drechsel Fávero; 
Vânia Mari Salvi Andrzejevski. 

Público Alvo Profissionais farmacêuticos recém formados. 

Objetivo Geral Qualificar profissionais farmacêuticos para o desenvolvimento de práticas seguras e racionais da farmacoterapia nas áreas de oncologia e 
hematologia, cardiovascular e saúde do adulto e do idoso com ampliação para as áreas de urgência e emergência e saúde da criança e do 
adolescente. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Estágios nos setores de dispensação, farmácia ambulatorial de programas especiais, controle de qualidade e farmacovigilância, serviço de 
SCIH − Serviço de Controle de Infecção Hospitalar− e CMIV (Central de Misturas Intravenosas) para conhecer, analisar, avaliar e 
desenvolver ações que contribuam para a melhoria do ciclo de assistência farmacêutica no CHC-UFPR e para a implantação e 
consolidação da farmácia clínica na Instituição; 

Análise das prescrições médicas visando o uso seguro e racional dos medicamentos; 

Realização de intervenções farmacêuticas junto a equipe multidiciplinar que assegurem o uso seguro da farmacoterapia; 

Desenvolvimento de ações de educação em saúde para pacientes, cuidadores e equipe de saúde; 

Preparo de doses individualizadas de medicamentos para tratamento oncológico; 

Desenvolvimento de ações de farmacovigilância; 

Participação nas atividades nas comissões temáticas do Conselho Municipal de Saúde e comissões técnicas do SEFARH (Setor de 
Farmácia Hospitalar); 

Participação nas visitas clínicas junto à equipe médica e multiprofissional visando o desenvolvimento de ações de atenção farmacêutica e 
farmácia clínica; 

Participação nas atividades desenvolvidas nos ambulatórios de atenção farmacêutica e multiprofissional; 

Participação nas disciplinas, estudos de caso, seminários e jornadas técnicas destinadas a formação e qualificação profissional e na 
especialidade escolhida; 

Publicação de artigos científicos e participação em congressos, seminários e palestras científicas voltadas a área de formação profissional 
ou da especialidade. 

Resultados e Avaliação Em 2018 o SEFARH contou com a presença de 13 residentes sendo 6 R2 () e 7 R1(residentes em primeiro ano de curso); 

Todos os residentes da turma 2017−2019 submeteram seus TCR (Trabalhos de Conclusão da Residência) no prazo estipulado.  

Em 2018 foi aprimorada a atuação dos residentes no cenário de prática implantado em 2017 no ambulatório de oncologia, aumentando a 
interface multidisciplinar. 

Foi implementado o estágio dos residentes em gestão farmacêutica, onde aspectos administrativos e gerenciais foram abordados de forma 
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prática e aplicada à rotina da farmácia hospitalar. 

Em termos de produção, em 2018, a equipe de residentes analisou 9.282 prescrições; realizaram 1.537 intervenções; 2.477 pacientes 
acompanhados e foram realizadas 76 evoluções em prontuários físicos. Das intervenções realizadas, 82,75%, ou seja, 1.272 foram aceitas 
pela equipe médica, demonstrando a integração e assertividade das ações realizadas. 

Os atuais R1 (residentes em primeiro ano de curso) estão com os artigos do TCR em andamento dentro do prazo estabelecido pelo 
PRIMAH − Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Contribuição ao fortalecimento das atividades de ensino na UFPR. 

 

Nome do Programa PCIH − Programa de Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares  

Responsáveis pela Execução Ana Cristina Reis Ville; 
Ana Lúcia Schmidt; 
Célia I. Burgardt; 
Claudia Helena de A. do Nascimento; 
Cristiane Cristoff; 
Fabiola do Nascimento Moreira; 
Izelândia Veroneze; 
Juliana Veiga Mottin da Silva; 
Karin L. Mialski; 
Nathália Porto Lopes Franco; 
Rafael Bragagnolo. 

Público Alvo Equipes assistenciais, alunos, professores, pacientes e familiares. 
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Objetivo Geral Diminuir a densidade de incidência das infecções relacionadas a assistência à saúde, prevenir a transmissão cruzada de bactérias 
multirresistentes (BMR), promover o uso racional de antimicrobianos e possibilitar o aprendizado as diferentes categorias profissionais, 
por meio de estágios e residência. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Ensino:  
 Realização de aulas relativas a medidas de prevenção e controle de infecções nos cursos de graduação: medicina, 

fisioterapia, enfermagem, nutrição;  
 Aula prática semanal (2h) para alunos do 10º período relativo ao internato em saúde coletiva.  
 Discussão diária de uso de antimicrobianos à beira de leito, com a equipe assistencial e residentes das especialidades e, 

pelo SCIH − Serviço de Controle de Infecção Hospitalar−, o farmacêutico clínico da residência multiprofissional, do 
médico infectologista do SCIH e da residência médica em infectologia.  

 Campo de estágio para médicos infectologistas, farmacêuticos clínicos e enfermeiros;  
 Campanha de higienização de mãos, que engloba alunos do Setor de Ciências da Saúde com atuação no CHC.  

 Pesquisa:  
 Estudos em andamento e/ou concluídos:  
 Avaliação das terapias empíricas de antimicrobianos e impacto econômico no tratamento da infecção de corrente 

sanguínea em um hospital de ensino.  

 Gestão: 
Disponibilização de indicadores de: 
 Densidade de incidência de IRAS (Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde) e taxas de IRAS por topografia e por 

unidade de internação/especialidades cirúrgicas. 
 Adesão as oportunidades de higienização de mãos nas UTIs e Transplante de Medula Óssea; 
 Adesão ao uso racional de antimicrobianos. 

Resultados e Avaliação 1. DI − Densidade de Incidência global em 2018: 7,1 (9,41 em 2017) e Taxa global de IRAS em 2018: 5,3 % (7,75% em 2017). 
Observou-se uma diminuição na densidade de incidência das IRAS em 2018, em relação a 2017. Podem ter colaborado para esta 
redução, situações como: mudança dos critérios diagnósticos da ANVISA; um maior giro de leitos com menor exposição a risco 
de infecções e melhoria da qualidade assistencial, por meio da diminuição da falta de insumos hospitalares e da implantação do 
projeto do Ministério da Saúde com metodologia do IHI − Institute for Healthcare Improvement, com diminuição importante de 
IPCS-CVC (Infecções Primárias da Corrente Sanguínea-Cateter Venoso Central) no CTSI-Ad (Centro de Terapia Semi 
Intensiva Adulto) e diminuição importante de ITU-CVD (Infecção do Trato Urinário-Cateter Vesical de Demora) no CTSI-Ad, 
além de outras ações realizadas pelas próprias equipes assistenciais.  
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2. Adesão global ao uso racional de antimicrobianos: 70,33% de 1500 intervenções propostas. em 2018 observa-se um aumento no 
número de intervenções do SCIH na prescrição de antimicrobianos, porém com diminuição na aceitação pela equipe médica 
assistencial. O aumento no número de intervenções está diretamente relacionado ao aumento do quadro profissional de dois para 
três médicos no SCIH, que atuam diretamente neste processo. Já a diminuição na adesão às recomendações do SCIH 
provavelmente está relacionada a uma maior sensibilidade para erros da prescrição antimicrobiana, com sugestões de mudanças 
de situações mais subjetivas, que acabam por reduzir a aceitação. 

3. Adesão global aos 5 momentos de higiene de mãos: 65,29% de 4641 observações. Em 2018 tivemos uma diminuição na adesão 
por unidades e, consequentemente, na adesão global de 76,11% para 65,29%. Este resultado sugere uma preocupação do 
profissional de saúde com sua própria segurança em detrimento à segurança do paciente. Assim, tem sido trabalhado com as 
equipes que todos os momentos antes e após o contato com o paciente/ambiente são igualmente importantes para a segurança do 
paciente. 

4. Auditoria de Estrutura Para Higiene de Mãos: verificação da estrutura mínima. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa contribui para a definição de protocolos de atendimento assistencial, com foco na prevenção e no controle das IRAS; na 
capacitação das equipes assistenciais e na formação profissional de diferentes categorias profissionais, com objetivo de melhoria da 
qualidade dos processos assistenciais e, consequentemente maior segurança para os pacientes; disponibiliza indicadores à Gestão, que 
permitem tomadas de decisão quanto a racionalização de processos de trabalho, necessidades de insumos, equipamentos e estrutura 
física, visando uma assistência mais segura. 

 

Nome do Programa Gerenciamento de Riscos Assistenciais 

Responsáveis pela Execução Adeli Regina Medeiros; 
Ana Paula Hermann; 
Elizabete de Jesus; 
José Wáttylla Paiva; 
Ligia Ribeiro; 
Lillian Daisy Gonçalves Wolff; 
Marilise Borges Brandão; 
Nathalia Santos; 
Paula Rocha; 
Rosângela Carvalho Santos; 
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Público Alvo Comunidade institucional 

Objetivo Geral Realizar ações de gerenciamento de riscos assistenciais que fomentem a cultura de segurança na instituição com foco na qualidade e 
segurança dos processos assistenciais. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Ensino:  
 Aulas ministradas nos programas de graduação de enfermagem e terapia ocupacional;  
 Aulas ministradas no programa de residência multiprofissional do CHC-UFPR; 
 Aulas ministradas no programa de residência médica da pediatria do CHC-UFPR;  
 Aulas e cursos internos: Integração dos funcionários da EBSERH; integração dos funcionários da EBSERH na unidade 

cirúrgica; 
 Sensibilização/orientação in loco, de mais de 1000 profissionais, em diferentes unidades do CHC-UFPR, sobre o plano de 

segurança do paciente e uso da ferramenta VIGIHOSP − Aplicativo de Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos.  
 Capacitação de mais de quarenta profissionais coordenadores ou suplentes de grupos internos da qualidade das unidades 

hospitalares. 
 Extensão:  

 Aulas ministradas na Pós-graduação do curso de enfermagem e na residência multiprofissional do CHC-UFPR;  
 Participação na organização do evento de gerenciamento de riscos da unidade de pediatria.  

 Gestão:  
 Manutenção do Comitê da Qualidade com participação de mais de 30 unidades;  
 Análise e encaminhamento de mais de 5500 notificações de incidentes no software VIGIHOSP;  
 Envio de mais de 700 notificações à ANVISA; 
 Realização de mais de 200 auditorias da Qualidade e Plano de Segurança do Paciente;  
 Emissão de 76 relatórios de gerenciamento de riscos para todas as unidades do hospital; 
 Realização de 31 reuniões de análise de causa raiz decorrentes de incidentes graves; 
 Análise de 240 prontuários com a ferramenta trigger tool; 
 Análise de todos os resumos de alta por óbito da instituição com vista à identificação de incidentes de segurança; 
 Participação em 14 comissões e comitês Institucionais; 
 Participação no Comitê Estadual de Segurança do Paciente; 
 Participação em 03 Grupos de Trabalho: Prevenção de Suicídio; Transporte Seguro e EAD protocolos. 

Resultados e Avaliação  Aumento das notificações de incidentes envolvendo a segurança do paciente com o uso do software VIGIHOSP;  
 Realização de reuniões de análise de causa raiz com diferentes unidades da instituição com elaboração de planos de ação 
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com ações de melhorias;  
 Realização de 09 reuniões do Comitê da Qualidade com participação mais de 30 unidades da instituição;  
 Encaminhamento de situações relevantes ao Núcleo de Segurança do Paciente; 
 Reestruturação da UGRA (Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais) com a contratação de novos enfermeiros que se 

tornaram a referência em gerenciamento de riscos para todas as unidades institucionais, permitindo a participação ativa da 
UGRA nas unidades;  

 Adequação dos instrumentos de trabalho (POP23’s e planilhas) que permitiram a padronização das atividades e maior 
agilidade no acesso às informações;  

 Fortalecimento da cultura de segurança do paciente;  
 Recebimento de duas menções honrosas pela EBSERH sede: a) Instituição com alta adesão ao painel de indicadores e b) 

Instituição com alta adesão ao Programa EBSERH de Segurança do Paciente; 
 Classificação pela ANVISA como instituição com Alta Adesão às Práticas de Segurança do Paciente em 2017. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais do CHC contribui para o eixo da gestão, no objetivo estratégico 36 – Implantação de 
processo de melhoria contínua, na medida em que procura alinhar as metas de segurança do paciente estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde à execução do Plano Institucional de Segurança do Paciente, visando proporcionar aos pacientes hospitalizados e/ou em 
atendimento ambulatorial uma assistência de qualidade e com os melhores padrões de segurança possíveis dentro da realidade 
institucional, contribuindo assim com o alcance de objetivos estratégicos. 

 

Nome do Programa Programa Gestão de Processos 

Responsável pela Execução Gerson Soares de Lara Junior 

Público Alvo Profissionais do Complexo do Hospital de Clínicas 

Objetivo Geral Mapeamento, melhoria, padronização e gerenciamento dos processos organizacionais do CHC-UFPR. 

                                                 

23 POP: Plano Operacional Padrão 
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Principais Atividades Desenvolvidas − Mapeamento de processos; 

− Análise e redesenho de processos; 

− Capacitação em gerenciamento de processos. 

Resultados e Avaliação − 25 profissionais do CHC em fase de capacitação no Curso de Extensão em Desenvolvimento Gerencial com ênfase em Gestão por 
Processos, com carga horária de 150 horas. O curso foi iniciado em 04 de outubro de 2018 e se estenderá até a primeira quinzena de abril 
de 2019. Nele está contemplado projetos de melhoria e padronização de 04 macroprocessos institucionais selecionados pelas gerências 
do CHC. Ao término do curso os profissionais que participaram do curso apresentação à Superintendência e demais lideranças o 
resultado dos 04 projetos. 

− Mapeamento do processo da Seção de Manipulação Celular do Banco de Sangue do CHC visando atender à RDC n.º 214 da 
ANVISA.24 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa de Gestão de Processos do CHC contribui para o eixo da gestão, no objetivo estratégico 36 – Implantação de Processo de 
Melhoria Contínua, na medida em que mapeia, analisa e propõe melhorias para os processos institucionais do Hospital. 

 

Nome do Programa Participação no PROADISUS/IHI − Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS/Institute for Healthcare 
Improvement 

Responsáveis pela Execução Cassia Fernanda Gianesini 
Cristiane Cristoff 
Giselly Dib do Valle 
Hipolito Carraro Junior 
Izelândia Veroneze 
José Luiz de Godoy 

                                                 
24 Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 214/2018: disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3078078/(1)RDC_214_2018_.pdf/8acbc5cb-bca6-4725-b9de-

da584e3c024a> acesso em 18/03/2019. 
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Melissa Tomé Mozena Rissete 
Nadja Candido Sens 
Tayna Nayara Nunes 

Público Alvo Pacientes internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 

Objetivo Geral Reduzir as principais infecções relacionadas à assistência à saúde (ITU −Infecção Trato Urinário, PAV −Pneumonia Associada a 
Ventilação, IPCS −Infecção Primária Corrente Sanguínea) em 50% do ano 2017 até 2020 na UTI. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Adequação dos protocolos baseados nas orientações do IHI que direciona o projeto; 
 Capacitação da equipe assistencial; 
 Envolvimento da alta liderança nas melhorias; 
 Engajamento de familiares no cuidado do paciente. 

Resultados e Avaliação  Melhora dos processos relacionados à assistência; 
 Melhora na qualidade dos produtos e insumos. Aquisição de itens que garantem um atendimento mãos seguro; 
 Redução significativa de infecção do trato urinário na UTI I. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Atender ao Programa de Segurança do Paciente. 

 

Nome do Programa Gerenciamento de Risco dos Serviços da Unidade Cuidados Intensivos − Centro de Terapia Intensiva I, Centro de Terapia 
Intensiva II e Centro de Terapia Semi Intensiva 

Responsáveis pela Execução Hipólito Carraro Junior 
Juliana Mendes 
Ligia Aparecida Palu 
Nadja Candido Sens 
Rodrigo Sfredo Kruger 
Tânia Maria Lourenço 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

324 
 

Público Alvo Pacientes internados na Unidade de Cuidados Intensivos 

Objetivo Geral Gerenciar os riscos de maior potencial que podem ocorrer nas UTI’s, prevenindo assim eventos adversos. 

Principais Atividades Desenvolvidas Investigação de cada notificação, concluindo se foi evento adverso;  

Realização de reuniões periódicas com as equipes envolvidas;  

Realização de plano de ação para eventos que necessitam deste monitoramento;  

Efetivado conversas individuais quando necessário. 

Resultados e Avaliação Melhor integração entre as equipes multiprofissionais nas discussões dos riscos inerentes de cada serviço. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Qualificação da equipe multiprofissional na assistência e segurança dos pacientes da unidade, por meio da elaboração de protocolos, 
fluxos e rotinas. 

 

Nome do Programa Desenvolvimento do Controle Interno no CHC 

Responsáveis pela Execução Aline L. Bonato 
Clarissa O. de Car 
Denise J. M. Rocha 
Laryssa M. Born 
Leonardo Borsa 
Lillian Daisy G.Wolff 
Nazah C. M.Youssef 
Renato A.de Almeida 
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Silvana Cristina H. P. da Silva 
Valéria F. de Oliveira  

Público Alvo Superintendente, gerentes, chefes de divisão, setores e unidades funcionais, demais gestores e colaboradores da instituição. 

Objetivo Geral Assessorar a Superintendência do CHC com vistas a desenvolver uma cultura de controle, além de propor ações visando a formalização, 
implementação e aperfeiçoamento de instrumentos de controle em todos os níveis e áreas da organização. 

Principais Atividades Desenvolvidas Gestão 
 Aspectos legais do controle interno; 
 Monitoramento do Plano Diretor Estratégico – PDE 2016-agosto/2018; 
 Monitoramento da implementação das recomendações do Ministério da Transparência Fiscalização e Controle da CGU – 

interface com o Sistema Monitor; pendências relativas a acórdãos do TCU; 
 Monitoramento do Plano de Providências Permanente − MMPPP/SIG-EBSERH; 
 Acompanhamento da implementação das recomendações constantes dos relatórios da auditorias internas; 
 Difusão do conceito de gestão baseada em riscos (área administrativa). 

Resultados e Avaliação  22 reuniões – periodicidade quinzenal; 
 Monitoramento do desenvolvimento das 36 ações e 197 atividades do PDE (até agosto/2018), com orientações de 

realinhamentos, quando necessário; 

 Melhora significativa no conteúdo das respostas aos órgãos de controle externo, comprovada pelo aumento da aceitação das 
mesmas e pela diminuição do retorno para complementações. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A sistemática de controle interno contribui para a implantação de instrumentos de controle preventivos e detectivos nas diversas áreas e 
níveis hierárquicos da instituição, com o intuito de prevenir a ocorrência de erros, fraudes, desperdícios, abusos e práticas 
antieconômicas, ilegais, ilegítimas ou contrárias aos normativos internos formalmente instituídos. 

 

Nome do Programa Assédio Moral: Conscientizar é Preciso! 
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Responsáveis pela Execução EBSERH Sede 
Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 

Público Alvo Funcionários e gestores do CHC-UFPR. 

Objetivo Geral Promover espaço para conscientização dos(as) colaboradores(as) e gestores(as) sobre o assédio moral. Abrir canais de comunicação para 
tratativa de ocorrências. 

Principais Atividades Desenvolvidas Disseminar o conceito e exemplificar comportamentos de assédio moral; informar sobre as consequências, formas de proteção e fluxos 
para denúncia; incentivar a reflexão e sensibilizar os(as) gestores para a importância do assunto; ofertar espaço de escuta qualificada a 
colaboradores(as) e gestores(as) que se encontrem ou presenciem atos de assédio. 

Resultados e Avaliação 173 colaboradores participantes e 77 gestores. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Perante compromisso assumido com os colaboradores do Hospital de Clínicas, esta palestra iniciou a campanha que visa a realização de 
ações preventivas para coibição da prática de assédio moral e sexual na Instituição. 

Com uma abordagem diferenciada para colaboradores e gestores, foram esclarecidas atitudes que configuram o assédio, bem como evitá-
las e assim propiciar relações de trabalho saudáveis. 

 

Nome do Programa Você Está Convidado a Ser “Gente de Resultados” 

Responsáveis pela Execução Associação dos Amigos do HC − Palestrante Eduardo Ferraz 
Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 

Público Alvo Funcionários do CHC-UFPR e terceirizados 

Objetivo Geral Motivação e engajamento dos colaboradores. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Palestra com abordagem em temáticas comportamentais, tendo a intenção de fazer a diferença em atitudes pessoais e profissionais. 

Resultados e Avaliação 214 participantes. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Visando a melhoria de diversos aspectos internos e desenvolvimento pessoal, emocional e profissionais de nossos colaboradores, esta 
ação vem trabalhar temas relacionados ao desenvolvimento profissional e pessoal. Além de motivar, essas atividades ampliam a 
percepção e as competências pessoais, refletindo diretamente no nível de produtividade. Consegue-se: 

 Maior engajamento dos colaboradores; 
 Melhor clima organizacional; 
 Maior disposição dos colaboradores para contribuir com novas ideias; 
 Aumento da produtividade e lucratividade; 
 Diminuição dos conflitos internos; 
 Motivação das equipes participantes; 
 Clareza nas metas e objetivos das equipes; 
 Desenvolvimento da comunicação interpessoal; 
 Lealdade e comprometimento dos colaboradores com a empresa; 
 Aumento do poder de decisão dos líderes; 
 Maior entusiasmo, disposição e companheirismo no ambiente de trabalho; 
 Vivência prática efetiva do espírito de equipe. 

 

Nome do Programa I Simpósio de Atualização em Cardiologia Intervencionista para Enfermagem 

Responsáveis pela Execução Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 
Unidade de Gerenciamento de Atividades de Extensão 

Público Alvo Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem; estudantes da graduação e da pós-graduação de enfermagem. 
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Objetivo Geral Aplicar raciocínio crítico na área de enfermagem em cardiologia clínica e intervencionista, com ênfase no processo assistencial.  

Relacionar os aspectos técnico-científicos, protocolos e diretrizes dos principais temas que orientam a intervenção em cardiologia. 

Principais Atividades Desenvolvidas Assuntos: Doença Coronariana - Diagnósticos Invasivos - Tratamento percutâneo e complicações. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em Hemodinâmica. 

 Oficina 1 – Dispositivos de Oclusão 
 Oficina 2 – Noções de TAVI25 e MITRACLIP®26 
 Oficina 3 – Emergências em Hemodinâmica 

Resultados e Avaliação 90 participantes. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Atividade comprometida com a construção do saber e formação de profissionais competentes e compromissados socialmente, este 
treinamento direcionado aos colaboradores da área assistencial do Hospital de Clínicas vem em busca de conhecimento de qualidade e 
aprimoramento profissional, para cada vez mais oferecer o melhor atendimento aos pacientes. 

 

Nome do Programa Brigada de Incêndio Etapas 1 e 2 

Responsáveis pela Execução Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. 
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho EBSERH 
Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 

Público Alvo  

                                                 

25 TAVI: Transcatheter aortic valve implantation   
26 MITRACLIP® ABBOTT®: Disponível em https://www.lifetothefullest.abbott/pt/articles/mitraclip.html acesso em 22/05/2019. 
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Objetivo Geral Constituição e treinamento da Brigada de Incêndio do Complexo Hospital de Clínicas, conforme a Norma de Procedimento Técnico – 
NPT 17 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, capacitando os trabalhadores na prevenção e no combate ao princípio de 
incêndio, abandono de área, primeiros socorros. 

Principais Atividades Desenvolvidas Prevenção e combate de princípio de incêndio, abandono de área, primeiros socorros, abordando pessoas com deficiência, transporte de 
vítimas, utilização do DEA −Desfibrilador Eletrônico Automático. 

Resultados e Avaliação  Etapa 1 19 a 23/02/2018 
388 pessoas com 100% presença - 46 só teórica - 14 só prática  

 Etapa 2 19, 20, 22/03/18  
286 pessoas participaram - 270 recebem certificado pois completaram a carga horária total das etapas 1 e 2.  

 Carga horária total: 8h  

Total pessoas certificadas para Brigada de Incêndio: 270. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Alinhado com a missão, onde é visada a capacidade em produzir conhecimento com qualidade e cidadania, e a necessidade eminente de 
formação de uma brigada de incêndio no Hospital de Clínicas, esforços foram direcionados para o treinamento em questão. A segurança 
dos colaboradores, estudantes e pacientes/visitantes foram vislumbradas na abordagem e ensinamentos contemplados no conteúdo 
programático aplicado. 

 

Nome do Programa Gestão Patrimonial do CHC-UFPR/EBSERH 

Responsáveis pela Execução Unidade de Desenvolvimento de Pessoas 
Unidade de Patrimônio 

Público Alvo Funcionários do Complexo Hospital de Clínicas e terceirizados 

Objetivo Geral Orientar as ações dos agentes públicos do CHC, responsáveis por gerenciar e acompanhar o controle patrimonial em suas 
divisões/setores/unidades e serviços, de forma a tornar essa atividade mais dinâmica, eficaz e adequada às atuais políticas de gestão 
pública e de fiscalização externa. 
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Principais Atividades Desenvolvidas O curso foi ministrado de forma presencial, com a apresentação oral do conteúdo e utilização recurso visual em MS−PowerPoint®. 
Também foi disponibilizado material em PDF para os participantes para acompanhamento. 

Conhecimentos básicos ensinados: legislação e normas internas de patrimônio; atribuições da Unidade de Patrimônio, Sistema de 
Patrimônio da UFPR; procedimentos internos de aquisição, tombamento, responsabilidades, transferência e responsabilidade, 
recolhimento, redistribuição de bens e baixa. 

Resultados e Avaliação 720 funcionários certificados. 

Carga horária total: 14 horas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Em respeito aos critérios institucionais da UFPR, sua cultura de planejamento e eficiência em suas ações, este treinamento buscou a 
eficiência, eficácia e efetividade da administração patrimonial e cuidado com o patrimônio do Hospital de Clínicas, buscando a 
colaboração e participação de todos os empregados e servidores deste hospital escola. 

 

Nome do Programa Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-graduação da PRPPG nos Programas de Residência (médica e 
multiprofissional) e Consolidação da Integração com os Sistemas do Núcleo de Concurso e PROGEPE 

Responsáveis pela Execução Francisco Diego Negrão Lopes Neto; 
Jorge Vinícius Cestari Felix; 
Liane Fuhr Pivatto; 
Monica Maria Gomes da Silva. 
Tatiana Brusamarello. 
Vânia Mari Salvi Adrejevski. 

Público Alvo Programas de residência médica e multiprofissional do CHC. 

Objetivo Geral  Informatizar a gestão acadêmica dos programas de residência do CHC pela implantação do SIGA; 
 Realizar a integração dos sistemas eletrônicos do NC − Núcleo de Concursos da UFPR com o SIGA e SEI, garantindo a melhor 

disponibilidade de informações, aprimorando a gestão administrativa e acadêmica dos programas de residência. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Diversas Reuniões com a Coordenação Lato Sensu da PRPPG para alinhamento; reuniões com as equipes técnicas do núcleo de concurso 
da UFPR; reuniões com a equipe de desenvolvimento do SIGA-PRPPG; reuniões com a DAP – Diretoria de Administração de Pessoal 
da PROGEPE e reuniões com a UAPES − Unidade de Administração de Pessoas do CHC-UFPR. 

Capacitação dos usuários internos do SIGA para utilização do sistema. 

Ajustes nos processos internos do Setor de Gestão do Ensino - GEP − Gerência de Ensino e Pesquisa; COREME − Comissão de 
Residência Médica e COREMU −Comissão de Residência Multiprofissional. 

Resultados e Avaliação Implementação do uso do SIGA pelos coordenadores dos programas de residência médica e multiprofissional do CHC e das residências 
da UFPR de fora do CHC. Perfil de acesso dos residentes com suas informações acadêmicas; 

Processo de matrícula online dos candidatos aprovados no processo seletivo de residência pelo Núcleo de Concurso, diretamente no 
SIGA garantindo acesso imediato das informações pela equipe do Setor de Gestão do Ensino – GEP, COREME e COREMU; 

Consolidação da Implementação do uso do SIGA pelos coordenadores dos programas de residência médica e multiprofissional do CHC e 
da UFPR; 

Emissão de Certificados pela PRPPG via SIGA garantindo a segurança e reatrabilidade, tornando o processo plenamente rigoroso e 
permitindo acompanhamento e auditoria online em tempo real; 

Extinção completa dos processos físicos em papel dos residentes, a partir de janeiro de 2019 representando redução de custos e maior 
agilidade na disponibilização de informações e tramitação dos processos. 

O CHC é responsável pelo desenvolvimento de 50 programas de residência médica e 1 programa de Residência multiprofissional com 6 
áreas de concentração e 9 profissões envolvidas: promovendo treinamento em serviço, integração ensino-serviço (departamentos 
acadêmicos e serviços assistenciais do CHC) e desenvolvimento de pesquisas por meio dos trabalhos de conclusão de residência; campo 
para desenvolvimento dos projetos de pesquisa. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Contribuição para a garantia de disponibilização de informações reais, fidedignas e transparência nos processos desde a aprovação no 
processo seletivo até a emissão de certificado pela PRPPG, com registro eletrônico de todas as atividades; maior aproximação das 
residências do CHC com as instâncias da UFPR; redução de custos pela extinção dos processos físicos dos residentes (mais de 300 por 
ano) contribuindo para redução do uso de papel e de uma UFPR sustentável; contribuição para a formação de excelência dos 
profissionais de saúde, integrando atividades de ensino, pesquisa e assistência, bem como de extensão de forma mais abrangente. 
Estímulo a integração entre os diferentes profissionais de saúde e a formação cidadã promovendo assistência à saúde centrada no 
paciente; 
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- Ensino: Contribuição na formação de profissionais de saúde em diferentes níveis, como campo de aulas práticas e estágios dos cursos 
de graduação – farmácia, terapia ocupacional, enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, biomedicina, nutrição, odontologia da 
UFPR e instituições públicas parceiras; pós graduação lato sensu: campo de atividades dos cursos de especialização da UFPR; 
Programas de Residência: formação de especialistas em nível de excelência, sendo as residências consideradas pelo MEC como “padrão-
ouro” para formação de especialistas. 

- Pesquisa: Local de desenvolvimento de pesquisas em diferentes níveis: graduação, Pós-graduação e pesquisas clínicas patrocinadas 
(parcerias com Coordenadoria  de Relações Institucionais da PROPLAN); intercâmbio técnico – científico com diferentes setores da 
UFPR, e da sociedade. campo para desenvolvimento científico e tecnológico;  

- Extensão: Atendimento/ assistência em saúde da população; realização de diversos eventos, cursos e projetos de pesquisa, garantindo a 
interface entre o CHC e os departamentos acadêmicos e a comunidade de Curitiba. Normatização das atividades de extensão no CHC, 
garantindo a observância da Res 72/11 CEPE e as demais determinações legais. 
  

 

Nome do Programa ULAC – Unidade de Laboratório de Análises Clínicas do CHC/UFPR 

Responsáveis pela Execução Giselly Nepomuceno Tavares Westfahl de Oliveira 
Marisol Dominguez Muro 

Público Alvo Comunidade Institucional 

Objetivo Geral Promover ações que visam à execução de exames laboratoriais com foco na qualidade e segurança dos processos assistenciais. 

Principais Atividades Desenvolvidas I. Ensino: 
 Aulas ministradas nos programas de residência Multiprofissional do CHC/UFPR; 
 Aulas e cursos internos: Integração e treinamento dos funcionários da EBSERH; Treinamentos para os funcionários das áreas 

técnicas. 

II. Pesquisa: 
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 Participação em 90 (noventa) projetos de pesquisa.  

III. Extensão: 
 Orientação em estágios dos alunos de residência multiprofissional; 
 Orientação em estágios da graduação dos alunos de farmácia, medicina e biomedicina da UFPR; 
 Elaboração e coordenação do Simpósio Anual de Análises Clínicas da ULAC (foto anexa); 
 Elaboração e coordenação da comemoração dos 35 anos da Micologia no laboratório do CHC/UFPR (foto anexa). 

a. Artigos publicados por setores: 

 Bacteriologia: 9 artigos publicados; 
 Imunofenotipagem: 7 artigos publicados; 
 Imunogenética: 11 artigos publicados; 
 Imunoquímica: 2 artigos publicados; 
 Micologia: 7 artigos publicados; 
 Virologia: 9 artigos publicados; 
 Citogenética: 1 artigo publicado. 

b. Trabalhos Premiados por setores: 
 Imunogenética: 

1. Trabalho: Sensibilização Críptica Contra HLA-DP e rejeição Primária de Enxerto de Medula Óssea – Um relato de caso.  
Autores: Alberto Cardoso Martins Lima, Joselito Getz, Margareth Kleina Feitosa, Marcia Regina Quiroga, Noemi Farah 
Pereira. 
Prêmio: Prêmio Dr. José Roberto Moraes, da Associação Brasileira de Histocompatibilidade, ano 2018. 

2. Título: Histocompatibilidade e Imunogenética.  
Autor: Marcia Quiroga 
Prêmio ABH - Melhor trabalho científico. 2017. 

 Bacteriologia  
1. Título: Detecção e Identificação de Colônias Pequenas Variantes de Staphylococcus aureus: Um novo alvo em fibrose 

cística.  
Autores: Dilair Camargo de Souza, Laura Lúcia Cogo, Jussara Kasuko Palmeiro, Libera Maria Dalla-Costa, Ana Paula 
de Oliveira Tomaz, Carlos Antonio Riedi, Nelson Augusto do Rosário Filho. 
II Jornada do Programa de Pós-graduação em Medicina Interna da UFPR – 11/11/2016 - Menção honrosa 3° lugar. 
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2. Trabalho: Estudo da Prevalência e das Estratégias de Diagnóstico da Infecção por Clostridium difficile 
Autora: Keite da Silva Nogueira 
Prêmio: POC Award -Latin American Point of Care Meeting - 2º Lugar. 

 Virologia 
1. Trabalho: Biomarkers of Neuronal Injury and Amyloid Metabolism in the Cerebrospinal Fluid of Patients Infected with 

HIV-1 subtypes B and C. 
Autor: Sergio Monteiro de Almeida 
De Almeida S.M., Ribeiro C.E., Rotta I., Piovesan M., Tang B., Vaida F., Raboni S.M., Letendre S., Potter M., Batistela 
Fernandes M.S., Ellis R.J.; HIV Neurobehavioral Research Center (HNRC) Group. Apresentado na CROI 2017, Seattle, 
USA. International delegate Award 
Prêmio: Evento ULAC 2016 - 1º lugar. 

IV. Gestão: 
Participação nas seguintes comissões:  

 Comissão da qualidade; 
 Comissão da SCIH; 
 Comissão interna de pesquisa; 
 Subcomissão de patrimônio; 
 Reuniões mensais do Colegiado da ULAC; 
 Treinamento dos funcionários da ULAC. 

Resultados e Avaliação Resultados esperados focados em: 

 Atendimento ao paciente; 
 Qualidade nas fases pré-analítica e pós-analítica dos exames laboratoriais; 
 Qualidade na formação de residentes e graduandos da UFPR. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa procura alinhar as metas de atendimento ao paciente de acordo com as legislações vigentes da vigilância sanitária local e 
normas de acreditação. Além disto proporcionar aos pacientes hospitalizados e/ou em atendimento ambulatorial uma assistência de 
qualidade e com os melhores padrões de segurança possíveis dentro da realidade institucional, contribuindo assim com o alcance de 
objetivos estratégicos. 
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Nome do Programa Processamento da Informação Assistencial 

Responsáveis pela Execução Jane Stival 
Luana de Assis 
Marcelo Stegani 
Setor de Regulação e Avaliação em Saúde 

Público Alvo Governança do CHC, chefias das unidades, profissionais da saúde e das áreas de apoio. 

Objetivo Geral Gerenciar processos do serviço de faturamento a fim de obter maior eficácia no processamento da informação assistencial e na 
elaboração da fatura dos procedimentos ambulatoriais e de internação, encaminhada ao Gestor Municipal. Gerenciar os processos do 
Serviço de Arquivo Médico e Estatística. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Eixo Gestão: 

1. Implantação da crítica de procedimentos versus CIDs27 e procedimentos versus CBO28 na tela de encerramento/registro de consultas 
ambulatoriais, no sistema interno SIH. Essencial para o registro correto conforme as normativas da tabela SIGTAP SUS − Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS− e assim bloqueio de 
glosas pelo Gestor Municipal. Quando se identificou essa problemática em março de 2018, imediatamente solicitou-se ao SEGINF− 
Setor da Gestão de Informática−, que fizesse a alteração no SIH. O SEGINF atendeu o pedido prontamente e fez a mudança, complexa e 
trabalhosa, em 2 semanas. Em 16/04/2018 o novo registro foi inaugurado, e a Unidade de Processamento da Informação Assistencial e o 
Setor de Regulação e Avaliação Assistencial realizaram toda a sensibilização necessária às equipes administrativas e assistenciais. 

2. Geração de relatórios com dados de todos os procedimentos ambulatoriais, inclusive exames, o que possibilita a consulta de dados 
para a realização da fatura (dados pessoais do paciente, especialidade de atendimento, nome profissional, CBO profissional, dia de 
atendimento, dentre outros). Isso possibilita a realização de uma fatura com dados corretos e que representam a assistência do paciente. 
Contribui para uma base de dados nacional correta, que se utiliza dos arquivos enviados pelos prestadores para a geração dos dados do 
SUS. 

3. Revisão e otimização do processo de fatura ambulatorial. Inclusão do registro de realização de exames (tomografias, ressonâncias, 
biópsias, ecocardiografias) diretamente no sistema SIH, eliminando o processo manual, como é realizado em procedimentos de APAC − 
Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade.  

4. Maior redução de consultas e procedimentos ambulatoriais não encerrados no sistema, o que impede o faturamento da assistência 
prestado. No final de 2017, após implantação do gerenciamento quinzenal das pendências no sistema pela UPIA− Unidade de 
Processamento de Informação Assistencial−, (maio/2017) a redução foi de 1.230 consultas sem encerrar, para 503. Em dezembro de 
2018, o número caiu para 148.  

5. Aprimoramento do sistema de indicadores do Serviço de Faturamento, encerrando o ano com 35 indicadores gerenciados. 

6. Aprimoramento do sistema de indicadores do Serviço de Arquivo Médico e Estatística, encerrando o ano com 15 indicadores 
gerenciados. 

Resultados e Avaliação 1 e 2. Anteriormente na fatura ambulatorial, ocorria uma média de 15% de inconsistências nas consultas ambulatoriais. Com a inclusão 
da crítica no SIH, não há mais a existência dessas não conformidades, preservando o ressarcimento das mesmas. 

                                                 

27 CID: Classificação Internacional de Doenças 
28 CBO: Classificação Brasileira de Ocupações 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

337 
 

3. Com a inclusão do registro de realização de exames (tomografias, ressonâncias, biópsias, ecocardiografias) diretamente no SIH, 
otimizou-se o processo e a pessoa que realizava toda essa digitação (cerca de 1.270 processos) pode contribuir com as demais atividades 
da própria fatura ambulatorial, antes com sobrecarga devido a redução da equipe.  

4. Houve uma queda de 58,98% da média de consultas não encerradas no SIH, desde maio de 2017 a dezembro/2018. Isso impacta 
positivamente no aumento do faturamento da instituição, e consequentemente, maiores recursos para a continuidade da assistência.  

5 e 6. O sistema de indicadores dos Serviços de Faturamento e Serviço de Arquivo Médico permite maior conhecimento e 
aprimoramento dos processos de trabalho, e no caso do Serviço de Faturamento, menor número de perdas de ressarcimento. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A sensibilização do correto registro da assistência fornecida aos usuários, para que seja possível o processamento das contas, garante as 
informações dos tratamentos realizados aos pacientes, como também o ressarcimento à instituição. Com maior volume de recursos é 
possível implantar ações para aumento da efetividade na assistência e nas atividades de ensino e pesquisa. 

 

Nome do Programa Comitê Transfusional 

Responsáveis pela Execução Bianca Stefanello 
Luciana Grittem 
Vanda Tolari 

Público Alvo Comunidade institucional 

Objetivo Geral  Melhorar as práticas hemoterápicas da instituição; 
 Aumentar a segurança transfusional e reduzir erros; 
 Abrir comunicação entre os diversos serviços, criar um programa efetivo de revisão da utilização do sangue; 
 Promover a educação e atualização continuada em hemoterapia; 
 Atender à exigência legal 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

338 
 

Principais Atividades Desenvolvidas Ensino:  

 Aula ministrada na Integração para médicos residentes do CHC-UFPR; 
 Aulas e cursos internos: 12 treinamentos para equipes de enfermagem de diferentes unidades (total 441 funcionários) e 12 para 

equipes médicas (total 200 funcionários); 
 Orientações in loco em diferentes unidades do CHC-UFPR sobre as notificações de reações transfusionais e acompanhamento 

transfusional; 
 Avaliação contínua dos processos de trabalho que envolvem a Unidade Transfusional. 

Gestão: 

 Revisão do impresso de requisição transfusional, de notificação de reação adversa do doador e da ficha de acompanhamento 
transfusional; 

 Elaboração de requisição transfusional informatizada (SIH); 
 Atualização dos POPs e dos documentos disponibilizados na intranet; 
 Criação do POP de infusão de linfócitos e de atendimento a reação adversa grave de doador; estabelecimento de fluxo interno 

para 4 procedimentos; 
 Manutenção das notificações da hemovigilância no NOTIVISA (software da ANVISA); 
 Assessoria no processo de parceria da Unidade Transfusional com o HEMEPAR − Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Paraná− Secretaria Estadual de Saúde do Paraná; 
 Elaboração de protocolo de retrovigilânica; 
 Participação no Grupo de Biovigilância; 
 Aproximação com o Núcleo de Segurança do Paciente. 

Resultados e Avaliação  Manutenção da taxa de notificação de reação transfusional (16/mês), de acordo com a taxa mínima recomendada pela ANVISA; 
 participação em de reuniões de análise de causa raiz com elaboração de planos de ação e relatório final;  
 Redução da taxa de transfusão na instituição; 
 Realização de 36 reuniões internas com a Unidade Transfusional; 
 Encaminhamento de situações relevantes ao Núcleo de Segurança do Paciente;  
 Fortalecimento da Cultura de Segurança Transfusional e do Uso racional de hemocomponentes; 
 Promoção de educação continua em hemoterapia. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 

Este programa procura atender à prerrogativa legal estabelecida pelo Ministério da Saúde e é responsável por definir e avaliar 
continuamente a prática hemoterápica e por executar a hemovigilância neste serviço de saúde. Ele contribui para que a UFPR permaneça 
dentro da legalidade e ofereça uma assistência hemoterápica atualizada e custo-efetiva, dentro dos melhores padrões de segurança 
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2017−2021 possíveis dentro da realidade institucional, contribuindo assim com o alcance de objetivos estratégicos. 

 

Nome do Programa CEPEn −Comissão de Educação Permanente em Enfermagem 

Responsáveis pela Execução Camila Caroline Szpin 
Cristiane Ferreira Galvão 
Jane Helena Fagundes da Silva 
Pablo Cordeiro da Silva 
Membros da CEPEn. 

Público Alvo Enfermeiros; técnicos e auxiliares de enfermagem; residentes de enfermagem e estudantes de graduação em enfermagem que 
desenvolvem atividades de prática supervisionada na instituição. 

Objetivo Geral Desenvolver processos de educação permanente em enfermagem, apoiar e fortalecer as atividades de pesquisa e extensão na área de 
enfermagem e estabelecer parcerias com a comunidade acadêmica com vistas ao desenvolvimento de um profissional de enfermagem 
ético, com conhecimento científico. 

Principais Atividades Desenvolvidas I. Ensino: Ações educativas para os profissionais da equipe de enfermagem da instituição como: 
 Treinamento para novos profissionais (UUEA − Unidade de Urgência e Emergência); 
 Treinamento para novos profissionais (UCIR − Unidade de Cirurgia Geral); 
 Bundle de PAV (Pneumonia Associada à Ventilação); 
 I Curso de Aperfeiçoamento de Enfermagem da UMI (Unidade Materno-Infantil); 
 Cuidados de Enfermagem Administração de Contraste (UDIM − Unidade de Diagnóstico por Imagem); 
 Punção Venosa no BIOBANCO (Banco de Sangue do Hospital de Clínicas); 
 Higiene Bucal em Ambiente Hospitalar (UUEA); 
 Atualização SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem)/Processo de Enfermagem (UCIR); 
 Higiene Bucal em Ambiente Hospitalar (UCIR); 
 Cateter Venoso Sistema Fechado (SEC Pediatria −Serviço de Emergência Clínica Pediátrica do HC); 
 Cuidados de Enfermagem com Catater Venoso Central 
 Atualização SAE /Processo de Enfermagem (UTI Neonatal−Unidade de Terapia Intensiva Neonatal); 
 Oficina de Atualização Assistência Pediátrica; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

340 
 

 Atualização SAE/Processo de Enfermagem UNICLIN (Unidade de Clínica Médica) e UNICAPE (Unidade de Cabeça 
e Pescoço); 

 Biossegurança e Descarte Correto de Resíduos (UDIM); 
 Segurança Transfusional: Atualização para enfermagem; 
 Punção com Cateter Intravenoso (UUEA); 
 Atualização SAE/Processo de Enfermagem (UNIPED − Unidade Pediátrica); 
 Padronização Punção e Manutenção de Acesso Venoso Periférico e Cateter Venoso Central (UNIPED); 
 "CHC sem Pressão": Prevenção de lesão por pressão; 
 Atualização SAE (UNU − Unidade de Urologia e Nefrologia, UNP − Unidade de Neuropsiquiatria); 
 Padronização Punção e Manutenção de Acesso Venoso Periférico e Cateter Venoso Central (UUEA); 
 Realização de Exame de Eletrocardiograma (UNICLIN); 
 CPRE (Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica): Conhecendo os materiais e sua função (UENDO − Unidade 

de Endoscopia Digestiva); 
 Segurança Transfusional: Atualização para enfermagem UNICLIN; 
 Segurança Transfusional: Atualização para enfermagem UNICAPE; 
 Reprocessamento Manual e Automatizado de Endoscópios (UENDO); 
 Reanimação Neonatal (UNIPED); 
 Aula Residência Multidisciplinar; 
 Cuidados de Enfermagem em Pacientes com VM (Ventilação Mecânica) UTOH−TMO [Transplante de Medula 

Óssea], Oncologia e Hematologia; 
 Segurança Transfusional: Atualização para enfermagem UUEA; 
 Cuidados de enfermagem em pacientes com VM (Ventilação Mecânica)/UNP; 
 Atualização SAE/Processo de Enfermagem (UTOH); 
 REDOME−Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea UTOH; 
 Capacitação Supervisão de Enfermagem; 
 Atualização em Enfermagem Ambulatorial Epidemiologia e SCIH − Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; 
 Atualização SAE UMI; 
 Cuidados de Enfermagem em Pacientes com VM UNIPED UTI Neonatal; 
 Medidas de Precaução, Higienização das Mãos e Transporte (ambulatório TMO − Transplante de Medula Óssea); 
 Pesquisa Científica e Softwares de Gerenciamento Bibliográfico; 
 "Palestra Respira...não pira"; 
 Saúde do Trabalhador: Acidente com material biológico UCC; 
 Atualização em Enfermagem Ambulatorial: Urgência e emergência; 
 Atualização em Enfermagem Ambulatorial: Anotação de enfermagem; 
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 Atualização em Enfermagem Ambulatorial SAE; 
 Capacitação Supervisão de Enfermagem Comunicação Interpessoal e Ética Profissional; 
 Atualização em PCR (parada cardiorrespiratória) na Pediatria. 

II. Pesquisa: 
 SisEPE − Sistematização da Educação Permanente de Enfermagem; 
 Protocolo de Cuidados aos Pacientes Críticos Submetidos ao Exame De Imagem No Leito. 

III. Extensão: 
 Discussão científica com a comunidade sobre "A Centralidade da Enfermagem nas Dimensões do Cuidar" - Semana 

Integrada de Enfermagem; 
 Visita técnica de acadêmicos de enfermagem da UFPR e de outras instituições; 
 Contribuição nos eventos abertos: "'CHC Sem Pressão' – Campanha de Prevenção de Lesão por Pressão"; 

Gerenciamento de Risco em Pediatria; Assistência de Enfermagem em Cuidados Paliativos; IX Encontro de 
Humanização do CHC-UFPR. 

IV. Gestão: 
 Levantamento das necessidades de treinamento da equipe enfermagem; 
 Controle do indicador hora/profissional de enfermagem treinado; 
 Controle de indicadores de auto avaliação de aprendizagem, avaliação de instrutor e avaliação de organização dos 

treinamentos; 
 Atualização dos planos de tarefas (atribuições) dos profissionais de enfermagem vínculo EBSERH; 
 Organização, em conjunto com DGP− Divisão de Gestão de Pessoas, da integração dos profissionais contratados pela 

EBSERH 
V. Participação na elaboração dos protocolos de segurança do paciente junto ao SEVISP− Setor de Vigilância e Segurança do 

Paciente. 

Resultados e Avaliação No ano de 2018 a Comissão de Educação Permanente em Enfermagem (CEPEn) promoveu mais de 530 horas de capacitação em 98 
temáticas diferentes, registrando um total de mais de 5.000 participações. Em comparação ao ano de 2017, estes números representam 
um aumento de 150% na oferta de capacitação e de 110% no quantitativo de participantes. Dentre as metas estabelecidas para o ano, 
destaca-se o cumprimento da proposta de ampliação da participação de membros não exclusivos na Comissão, aumentando o 
engajamento e melhorando o fluxo de comunicação entre a CEPEn e a equipe de Enfermagem. Ainda em relação ao planejamento 
proposto para o ano, ampliou-se o leque de metodologias utilizadas nos treinamentos, valorizando as ações “in loco” e lançando mão de 
novas estratégias de ensino, como por exemplo, o vídeo educativo construído para a campanha “CHC Sem Pressão”. A meta de 
atualização e unificação dos POP’s (Procedimento Operacional Padrão) relacionados à prática de enfermagem mostrou-se um verdadeiro 
desafio, uma vez que, o diagnóstico situacional realizado apontou a existência de mais de 600 POP’s nas diversas unidades assistenciais 
do CHC-UFPR. Fato que evidenciou a falta de padronização na execução dos procedimentos realizados pela equipe de enfermagem da 
instituição. Em decorrência da extensão do trabalho despendido para unificação dos procedimentos, com base nas melhores e mais atuais 
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evidências científicas, a conclusão desta meta foi prorrogada para o ano de 2019. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

As atividades estão alinhadas com os objetivos estratégicos: 56) Aprimoramento da coleta e análise de indicadores para instituição de 
ações e políticas institucionais de gestão de pessoas. 63) Fomentar a promoção de interações culturais, artísticas e esportivas entre 
membros da comunidade acadêmica. 

 

Nome do Programa V Discussão de Gerenciamento de Risco da Unidade de Pediatria CHC-UFPR−EBSERH 

Responsáveis pela Execução Alessandra Patrícia Stelmak 
Elessandra Souza Bitencourt 
Leticia de Fátima Helpa 
Lillian Daisy Gonçalves Wolff 
Mayara Caroline Barbieri 
Rosangela Aparecida de Almeida Fitz 
Rosires Pereira de Andrade 
Tatiana Brusamarello 

Público Alvo Equipe multiprofissional da UNIPED − Unidade de Pediatria, residentes multiprofissionais e médicos do CHC, membros do Comitê da 
Qualidade; acadêmicos do curso de medicina, fisioterapia e enfermagem, comunidade externa. 

Objetivo Geral Disseminar a cultura de segurança do paciente e as boas práticas no processo assistencial ao paciente pediátrico. 

Principais Atividades Desenvolvidas As atividades foram todas na modalidade de aulas expositivas dialogadas, conferência, mesa redonda e apresentação de trabalhos 
científicos no formato de pôsteres. 

Temas abordados 

Conferências:  

 'Eu no lugar do outro'  
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 'Sepse: uma abordagem multiprofissional' 

Mesa Redonda: 

 Suporte Nutricional do Paciente Pediátrico:  

Leite humano versus fórmulas  

Dieta do Paciente Pediátrico Hospitalizado 

Alimentação e doenças endócrinas 

 Segurança na terapia infusional: 

Dados pediátricos sobre os indicadores de cateter central  

Dados pediátricos sobre os indicadores de cateter periférico 

Infecção Primária de corrente sanguínea na Pediatria: porque ainda estamos tão longe do Ideal 

 Segurança na Terapia medicamentosa: Terceiro desafio global 

Retrospectiva do indicador de Erro de medicação na UNIPED 

Ações da Farmácia na Segurança do Paciente pediátrico 

Perspectiva de implantação do indicador na rede EBSERH. 

Resultados e Avaliação O evento ocorreu na data de 29 de agosto de 2018, contou com a presença de autoridades do Complexo Hospital de Clínicas, destacando 
a presença da representante da EBSERH Nacional, Helaine Capucho, da sede em Brasília. Participaram mais de 200 pessoas, entre 
palestrantes, convidados e participantes. Participaram do evento a equipe multiprofissional do Complexo Hospital de Clínicas e de outras 
instituições hospitalares, alunos e professores da Universidade Federal do Paraná e de outras instituições de ensino. Foram abordados 
temas multidisciplinares relacionados a segurança do paciente pediátrico como: terapia nutricional, terapia medicamentosa, terapia 
infusional, protocolo de sepse e comunicação. Os palestrantes foram preferencialmente profissionais do Complexo Hospital de Clínicas 
no intuito de valorizar os mesmos e partilhar as experiências científicas vividas na pediatria no primeiro semestre de 2018. O evento 
contou com uma sessão científica de apresentação de trabalhos no formato pôster, houveram a inscrição de 26 trabalhos científicos com a 
temática segurança do paciente pediátrico, os trabalhos foram avaliados por banca científica e premiado os 3 primeiros lugares com 
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certificado. Este evento ocorre anualmente e tem por objetivo principal disseminar a cultura de segurança do paciente partilhando as 
experiências da pediatria em relação ao tema estimulando o restante da comunidade a adesão das melhores práticas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A atividade atendeu aos princípios da interdiciplinaridade, indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão, interação dialógica e apresentou 
temas que buscaram impactar na formação dos estudantes e dos profissionais que participaram. O evento apresentou temas 
multiprofissionais com forte apelo ao diálogo entre as profissões: medicina, enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia e 
administração. A principal palestra foi sobre Comunicação, os trabalhos científicos foram multidisciplinares e os palestrantes de diversas 
disciplinas. Quanto a indissociabilidade a pesquisa foi a norteadora das palestras com destaque para os dados coletados na pediatria em 
comparativo com a literatura preconizada sobre o assunto. A abertura para apresentação dos trabalhos também foi um incentivo a 
pesquisa. Quanto ao impacto na formação dos estudantes contamos com a presença de acadêmicos além da universidade Federal do 
Paraná, de outras instituições de ensino como Faculdades Pequenos Príncipe, Faculdade Herrero, Universidade Positivo e Uniandrade. E 
por último quanto a Interação dialógica foi possível partilhar a experiência da pediatria do complexo Hospital de Clínicas, em relação a 
segurança do paciente e as melhores práticas de qualidade na assistência com outras instituições hospitalares presentes como: Hospital 
Pequeno Príncipe, Hospital ônix, Hospital Nossa Senhora das Graças, Unimed, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, secretaria 
estadual de Saúde do Paraná, Hospital do Trabalhador e Hospital Angelina Caron. A presença de outras instituições oportunizou a troca 
de experiências e o incentivo e disseminação da cultura de segurança do paciente 

 

1.23.2 Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Nome do Programa Curso de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde 

Responsáveis pela Execução Ana Lucia Sarquis; 
Carlos Alberto Baltar; 
Elessandra Souza Bitencourt; 
Leticia de Fatima Helpa; 
Regina Vieira Cavalcante da Silva; 
Organização: UNIPED, CEPEN e UDGP. 

Público Alvo Enfermeiros da UTI neonatal, enfermeiros da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, enfermeiros da Unidade da Mulher e do Recém-
nascido e fisioterapeutas da UNIPED do Complexo Hospital de Clínicas. 

Objetivo Geral Capacitar a equipe multiprofissional (enfermeiros, técnicos e auxiliares enfermagem e fisioterapeutas) da UTI Neonatal e centro 
obstétrico nos procedimentos de reanimação do neonato maior de 34 semanas. 
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Principais Atividades Desenvolvidas O curso de reanimação Neonatal foi organizado pelo Grupo Interno da Qualidade da UNIPED, o treinamento foi ofertado pelos médicos 
plantonista da UTI Neonatal. O evento teve duração de 8 horas, ocorrendo no dia 16 de maio de 2018. Os temas abordados nas aulas 
práticas e teóricas foram: passos iniciais e ventilação com balão e máscara, auxiliando a intubação traqueal, massagem cardíaca e 
medicações. 

Resultados e Avaliação Participaram do evento 27 profissionais, sendo 24 enfermeiros e 4 fisioterapeutas. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O curso de reanimação neonatal para a equipe multiprofissional atendeu aos objetivos estratégicos da UFPR no que diz respeito a missão 
e a visão da instituição no que tange a fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e ao 
comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais competentes e compromissados socialmente. 
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Nome do Programa Capacitação para Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso − Método Canguru 

Responsáveis pela Execução Alessandra P. Stelmak 
Ana Lúcia Sarquis 
Bárbara Franco Mittag 
Clélia Giacomozzi 
Marimar A. Madeira 
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Palmira Donda Soares 
Regina P. C. V. da Silva 
Silviane Hoepers Naka 
UNIPED, CEPEN 

Público Alvo Profissionais da UTI Neonatal, Novos profissionais da equipe multiprofissional da UNIPED, residentes da Residência Multiprofissional 
em Saúde da Criança e profissionais da Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Objetivo Geral  Sensibilizar a equipe de saúde para a implantação do 'Método Canguru'; 
 Apresentar a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido; 
 Capacitar a equipe de saúde na humanização dos cuidados à puérpera e ao recém-nascido de baixo peso considerando suas 

peculiaridades e características. 

Principais Atividades Desenvolvidas Os conteúdos foram abordados em aulas expositivas e dinâmicas de grupos ministradas por profissionais da equipe da UTI Neonatal 
desta instituição que são Tutores do Método Canguru formados pelo Ministério da Saúde e também através do método de ensino 
"Aprendizagem Baseado em Problemas" (ABP ou PBL [Problem Based Learning]). 

Resultados e Avaliação Participaram do treinamento cerca de 30 funcionários com frequência media de 100%. A avaliação dos próprios participantes foi 
positiva, havendo boa adesão às práticas apresentadas, sobretudo no que se refere a humanização do atendimento ao recém-nato 
prematuro. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa vai ao encontro dos princípios pregados pela instituição de melhora da formação dos profissionais, atendimento de 
excelência e humanizado aos pacientes e promoção da multipluralidade entre os profissionais. 

 

Nome do Programa Grupo de Condução da Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Responsáveis pela Execução Alexandra Albareda 
Denise Jorge Munhoz da Rocha 
Gilson Cescato 
Lenira Senesi  
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Letícia Siniski 
Mário Muggiati 

Público Alvo Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Objetivo Geral Analisar as demandas necessárias para que a Maternidade atenda a todos os requisitos do programa HOSPSUS e elaborar planos de ação 
conforme prioridades avaliadas. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Reuniões bimestrais com o grupo multiprofissional; 
 Avaliação das demandas; 
 Identificação das prioridades; 
 Elaboração de plano de ação (5W2H); 
 Implementação do plano; 

 Avaliação de resultados. 

Resultados e Avaliação Em um ano de trabalho do grupo, as seguintes demandas foram priorizadas, com planos de ação em andamento: 

 Melhoria do processo do contato pele a pele e, consequentemente, do incentivo à amamentação; 
 Melhoria dos processos assistenciais e da segurança do paciente por meio da implementação do checklist de nascimento seguro; 
 Reorganização e retomada dos trabalhos do grupo de trabalho de protocolos clínicos; 
 Participação ativa de membros da MVFA na elaboração do planejamento estratégico da instituição 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa auxilia na identificação de demandas concernentes aos serviços prestados na MVFA, possibilitando a discussão em grupo e 
proposição de melhorias, de maneira a adequar e melhorar sempre o serviço prestado à população. 

 

Nome do Programa Implantação do checklist de nascimento seguro na Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Responsáveis pela Execução Alexandra Albareda 
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Sandra Schefer Cardoso 

Público Alvo CO − Centro Obstétrico da Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Objetivo Geral Implementar o Checklist de Nascimento Seguro no CO da MVFA  

Principais Atividades Desenvolvidas  Adaptação do checklist preconizado pela OMS; 
 Capacitação da equipe sobre a importância e o correto preenchimento instrumento; 
 Implementação do checklist adaptado; 
 Avaliação da implantação; 

 Realizar adaptações no decorrer do processo. 

Resultados e Avaliação O instrumento está em uso desde julho/2018, oportunizando maior segurança ao procedimento de parto (normal e cesárea), por meio da 
verificação pontual das atividades assistenciais essenciais ao processo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa almeja melhorar a qualidade dos cuidados dispensados às pacientes atendidas em nossa maternidade, conforme as boas 
práticas preconizadas pela OMS − Organização Mundial de Saúde. 
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Nome do Programa Comissão de Aleitamento Materno da Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Responsáveis pela Execução Profissionais membros da Comissão de Aleitamento Materno da Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Público Alvo Pacientes, colaboradores e estudantes. 
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Objetivo Geral Estimular e apoiar o Aleitamento Materno na MVFA; capacitar colaboradores e comunidade no que se refere ao Aleitamento Materno, 
cumprindo a missão de 'Hospital Amigo da Criança'. 

Principais Atividades Desenvolvidas Curso de 20 horas Iniciativa ao 'Hospital Amigo da Criança'. Reunião mensal. Elaboração de material didático e informativo. Recepção 
dos auditores do Ministério da Saúde para avaliação do título. Elaboração e treinamento de Pops relacionados a aleitamento materno. 

Resultados e Avaliação  Curso de 20 horas com carga teórica e prática, com participação de 73 profissionais. 
 Elaboração de material didático informativo: banner (30); folders (4). 
 Em fase de aprovação Protocolo de indicação de fórmulas láctea. 
 Revisão do POP: Massagem e ordenha manual do leite materno. 
 Criação da Sala de Aleitamento Materno. 
 Manutenção do título de Hospital Amigo da Criança. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa auxilia na identificação de demandas concernentes aos serviços prestados na MVFA, possibilitando a discussão em grupo e 
proposição de melhorias, de maneira a adequar e melhorar sempre o serviço prestado à população. 

 

Nome do Programa Implementação de kits enxoval na UCINCo − Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional da Maternidade Victor Ferreira 
do Amaral 

Responsáveis pela Execução Alexandra Albareda 
Giovani Lima de Paula 
Gislaine Santos 

Público Alvo UCINCo − Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional 

Objetivo Geral Implementar kits de enxoval hospitalar na "neo" da Maternidade Victor Ferreira do Amaral, garantindo as boas práticas relacionadas à 
posturação do recém-nascido, conforme normas preconizadas pela OMS. 
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Principais Atividades Desenvolvidas Gestão: 

 Reunião com a equipe de enfermagem e de hotelaria; 
 Verificação dos itens necessários para o kit; 
 Estabelecimento das cotas diárias; 
 Montagem dos kits pela equipe da rouparia; 
 Implementação dos kits na 'neo' da MVFA. 

Resultados e Avaliação Após um ano de implantação, os seguintes resultados foram percebidos: 

 Diminuição do consumo de enxoval; 
 Padronização do enxoval disponibilizado por berço; 
 Conforto dos bebês internados na UCINCo. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa vai ao encontro das boas práticas preconizadas pela OMS relacionadas à posturação do recém-nascido pré-termo. 
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Nome do Programa Programa de Humanização da Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Responsáveis pela Execução Camila Pascoti Lapin Giubbina 
Grupo de Trabalho da Humanização 

Público Alvo Comunidade institucional e usuários da Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Objetivo Geral Promover ações que visam difundir e consolidar as ações do PNH − Programa Nacional de Humanização Ministério da Saúde alinhado 
às diretrizes da Rede Cegonha do MS e Projeto Apice On (Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e 
Neonatologia) do Ministério da Saúde. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ensino: 

 Participação na Integração dos funcionários da EBSERH; 
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 Participação como membro do Comitê de Humanização do CHC−UFPR; 
 Reuniões do GT Humanização na MVFA; 
 Implementação de ações para a melhoria da comunicação entre equipe de saúde/usuário/família; 
 Promoção de ações para garantir a presença de acompanhante de escolha da mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto; 
 Implantação de ações para o acolhimento em situações de perda gestacional e neonatal; 
 Fomento às ações para a garantia da 'Visita Aberta no Alojamento Conjunto'; 
 Promoção da visita do irmão (com idade inferior a 12 anos), tanto no Alojamento Conjunto quanto na Unidade de Cuidado 

Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo), acompanhado pela equipe multiprofissional; 
 Promoção da garantia do acesso 24 horas aos pais na UCINCo; 
 Realização de análise e discussão das manifestações da Ouvidoria−MVFA encaminhadas para o GT de Humanização, propondo 

ações voltadas a melhoria no atendimento; 

 Oferecimento de ações voltadas a saúde ocupacional. 

Resultados e Avaliação  Reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização - período de janeiro a dezembro de 2018: 10 reuniões realizadas; 
 Reuniões com acompanhantes no Alojamento Conjunto sobre rotinas e normas da Maternidade - período de janeiro a dezembro 

de 2018: 44 reuniões com total de 427 participantes; 
 Visita da Gestante a Maternidade – No período de janeiro a dezembro de 2018 foram realizadas 34 visitas com total de 699 

participantes; 
 Eventos comemorativos – período de janeiro a dezembro de 2018: 5 eventos realizados; 
 Garantia da presença do acompanhante de escolha da mulher durante todo o internamento; 
 Visita do irmão na UCINCo acompanhado pela equipe multiprofissional- período de janeiro a dezembro de 2018: 47 visitas; 
 Garantia da Visita Aberta no Alojamento Conjunto e acesso 24 horas dos pais na UCIN; 
 Fortalecimento das ações de humanização na Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O Grupo de Trabalho de Humanização da Maternidade Victor Ferreira do Amaral estimula a implantação de práticas de humanização 
alinhadas ao Programa Nacional de Humanização do MS; Rede Cegonha do MS e Projeto Apice On do MS, contribuindo assim para o 
alcance dos objetivos estratégicos. 
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Nome do Programa PCIH − Programa de Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares da Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Responsáveis pela Execução Célia I. Burgardt 
Fernanda P. Lopes Grein 
Renan Ishikawa Salomão 
Rosalia Rubel 
Tatiane Emi Hirose 

Público Alvo Pacientes e acompanhantes, equipes assistenciais, alunos e professores. 

Objetivo Geral Prevenir e reduzir IRAS − Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde, buscando o controle das taxas, prevenção da transmissão 
cruzada de microrganismos, promoção do uso racional de antimicrobianos e possibilitando o aprendizado as diferentes categorias 
profissionais. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ensino: 

 Realização de aulas/orientações relacionadas à prevenção e controle das IRAS para os cursos de graduação em medicina e 
enfermagem; 

 Treinamentos de profissionais para prevenção e controle das IRAS; 
 Discussão diária multiprofissional entre equipe do SCIH − Serviço de Controle de Infecção Hospitalar− e equipes assistenciais 

sobre os casos suspeitos ou confirmados de infecções à beira leito; 
 Campanha de higienização de mãos realizada com equipe assistencial; 
 Participação em elaboração e revisão de protocolos institucionais. 

Pesquisa: 

 Vigilância pós alta através de busca fonada para rastreamento de Infecção Superficial de Sítio Cirúrgico de todas as pacientes 
submetidas à cesariana, até 30 dias após a cirurgia; 

 Monitoramento do uso racional de antimicrobianos; 
 Monitoramento de todas as infecções do trato urinário comunitárias suspeitas e confirmadas internadas na instituição; 
 Monitoramento das taxas de infecções de sítios cirúrgicos por cirurgiões/obstetras durante o ano de 2018.  

Gestão: 
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 Disponibilização de indicadores de IRAS e adesão ao uso racional de antimicrobianos em Boletim Informativo semestral; 
 Uso racional de antimicrobianos com avaliação rotineira do uso adequado de antimicrobianos e elaboração /acompanhamento 

do perfil microbiológico da instituição e perfil de sensibilidade de microrganismos prevalentes na instituição; 
 Realização de auditorias e controles visando a identificação precoce de fragilidades, e correção das mesmas, assim como 

adequando situações que oportunizam a obtenção da Licença Sanitária; 
 Participação em comissões como: Comitê Transfusional, Comissão multidisciplinar da NR32, Núcleo de Segurança do Paciente, 

Grupo interno da Qualidade, Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde. 

Resultados e Avaliação Resultados: Taxa Global de IRAS 2018: 1,3% (1,6% em 2017); 2) Taxa de infecção relacionada a CST 2018: 3,6% (3,9% em 2017); e 
taxa de IRAS na UCINCo 4,4% (3,5% em 2017).  

Avaliação: Com exceção da taxa da UCINCo, observou-se redução das taxas de IRAS em comparação ao ano anterior. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa contribui na formação profissional de diferentes categorias e na capacitação das equipes assistenciais, além de fornecer 
indicadores que permitem a instituição tomadas de decisão quanto a processos de trabalho e necessidades de insumos, garantindo uma 
assistência mais segura e alinhada aos objetivos estratégicos da UFPR definidos no PDI 2017-2021. 

 

Nome do Programa Reestruturação da Ouvidoria da Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Responsáveis pela Execução Denise Jorge Munhoz da Rocha 
Giselle Louize Kock 
Ketlin Rodrigues. 
Lauren Auer Lopes 

Público Alvo Pacientes e demais usuários da MVFA 

Objetivo Geral Aprimorar os processos de trabalho da 'Ouvidoria', sob a perspectiva da paciente e familiares; favorecer o respeito ao direito dos 
cidadãos, oportunizando a tomada de decisões e estimulando a quebra de paradigmas das equipes assistenciais. 
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Principais Atividades Desenvolvidas  Aplicação de pesquisas de satisfação; 
 Estímulo a manifestação das pacientes/familiares; 
 Análise e encaminhamento das manifestações às diferentes áreas; 
 Envio de respostas aos usuários e SMS − Secretaria Municipal de Saúde; 
 Monitoramento dos prazos de resposta; 
 Realização de reunião com o usuário, conforme a situação; 
 Caracterização mensal do perfil das manifestações; 
 Emissão de gráficos e relatórios gerenciais; 
 Cópia de prontuários. 

Resultados e Avaliação Ações de maior impacto realizadas no ano de 2018.  

 Estímulo a manifestações por parte de pacientes/familiares, através da pesquisa de satisfação. Média mensal de 70 
manifestações, totalizando em 2018: 826. Resultando em um índice de satisfação das pacientes e/ou familiares de 91%; 

 Total de manifestações (recepções, presenciais, e-mail, telefone, SMS e pesquisas de satisfação): 1114; 
 Cópias de Prontuários realizadas: 83. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Proporcionar um local de trabalho ou campo de estágio, que cumpre legislações e busca ser modelo no atendimento aos pacientes. 

O objetivo da Ouvidoria é mapear um cenário, trata-se de uma ferramenta que auxilia os gestores em possíveis tomadas de decisão. Visa 
também garantir os direitos dos cidadãos, concretizando, dessa forma, o princípio da eficiência, os princípios da ética e da transparência 
nas relações com a sociedade. Além disso, busca atender as necessidade de saúde do paciente e fazê-los ter uma boa experiência na 
MVFA. 
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Tipo de Manifestação Quantitativo 
Elogios 614 
Reclamações 236 
Sugestões 103 
Informações 164 
Denúncias 0 

 
Importante ressaltar que uma manifestação pode gerar mais de um indicador: 
Ex.: Reclamar de uma área e elogiar outra 

 

 

Nome do Programa Gestão de Alta MVFA 

Responsável pela Execução Otília Beatriz Maciel da Silva 

Público Alvo Mulheres e RN −recém-nascidos− hospitalizados na Maternidade Victor Ferreira do Amaral 

Objetivo Geral Estabelecer um canal de ligação formal entre a Maternidade e a Rede de Atenção Primária para dar suporte aos pacientes que necessitam 
de cuidados continuados contribuindo para a assistência no momento oportuno. 

Principais Atividades Desenvolvidas 1. Busca ativa diária visando a identificação precoce dos pacientes que necessitem de continuidade de cuidados específicos; 
2. Discussão com a equipe multiprofissional sobre as necessidades apresentadas pelos pacientes e elaboração de plano de cuidado; 
3. Otimização da alta institucional, agilizando questões voltadas ao cuidado adequado e oportuno nos diferentes níveis de atenção; 
4. Descrição do resumo de alta, preenchimento do formulário de contrarreferência e encaminhamento para as UBS − Unidades 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
 

359 
 

Básicas de Saúde utilizando o sistema "e-saúde", para pacientes com domicílio em Curitiba; para os pacientes com domicílio 
fora da região de Curitiba, contato com a UBS de referência e encaminhamento do resumo de alta e do formulário de 
CR−contrarreferência− por e-mail à autoridade sanitária responsável; 

5. Agendamento de consultas nas UBS de referência para pacientes internados na UCINCo−Unidade de Cuidado Intermediário 
Neonatal Convencional; 

6. Orientação sobre a necessidade de continuidade dos cuidados aos pacientes/acompanhantes, indicando os agendamentos e 
colaborando com as orientações gerais fornecidas pela equipe multiprofissional; 

7. Registros dos encaminhamentos de contrarreferência e orientações no prontuário do paciente; 
8. Monitoramento de indicadores de produção e elaboração de relatório mensal. 

Resultados e Avaliação  CR realizadas: 716 pacientes, no período de fevereiro a dezembro de 2018 (os meses de fevereiro e março foram considerados 
os pilotos para a adequação dos dados coletados para os indicadores), uma média de 65 CR/mês; 

 Os Distritos Sanitários de maior destaque foram: Cajurú, Santa Felicidade e CIC; 
 Os critérios de indicação de maior impacto foram pacientes que realizaram tratamento de infecção relacionada à gestação ou 

parto, as pacientes com contato a DST − doença sexualmente transmissível, e RNs prematuros; 
 Este processo permitiu a continuidade do cuidado interna e externamente; proporcionou melhor relacionamento entre os 

membros da equipe multidisciplinar, fomentando discussões e encaminhamentos de casos específicos; 
 Aproximação à rede básica de assistência à saúde; 
 A comunicação entre a maternidade e a rede foi facilitada pelo reconhecimento da importância deste processo pelos líderes das 

diferentes instâncias, e também pelo sistema informatizado "e-saúde" (prontuário eletrônico do paciente disponibilizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba para a CR das pacientes hospitalizadas na MVFA). 

Identificados pontos de melhoria: 

1. Discussão sistematizada com a equipe multidisciplinar do plano de cuidado individualizado para cada paciente com necessidade 
de continuidade do cuidado; 

2. Elaboração de planos de cuidados conforme a necessidade do cuidado dos pacientes; 
3. Participação efetiva nas orientações de alta para as pacientes; 
4. Necessidade de um prontuário eletrônico para agilizar o tempo para as CR e aumentar a quantidade de pacientes que são 

beneficiados por este processo de trabalho, atualmente o prontuário do paciente é misto, sendo grande parte manuscrito. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

Este programa respeita os princípios da missão e da visão da UFPR pois enfatiza as políticas públicas de saúde e eleva os princípios do 
SUS de universalização, equidade e integralidade. Contibui com a Visão instituicional pois traz inovação na assistência reconhecida nas 
diferentes esferas da rede de saúde e proporciona trabalho em equipe, qualidade e segurança para a população atendida. 
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Nome do Programa Uso Racional de Antimicrobianos 

Responsáveis pela Execução Célia Burgard 
Fernanda G. Lopes 
Maria Cristina Setti Barbosa 
Mário Augusto Muggiati 
Rosália Rubel 
Tatiane Eni Hirose 

Público Alvo Equipe médica e de enfermagem da Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 
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Objetivo Geral Promover o uso correto e racional de antimicrobianos de forma a impactar positivamente na segurança do paciente, visando o sucesso 
clínico com mínima toxicidade, reduzido impacto sobre a resistência microbiana. 

Principais Atividades Desenvolvidas  Acompanhamento presencial do farmacêutico nas visitas médicas de pacientes sob antibioticoterapia; 
 Revisão de todas as prescrições de antimicrobianos, analisando adequação, via de administração, dosagem e tempo; 
 Intervenção nas prescrições com orientação de readequação sempre que necessário; 
 Desenvolvimento de ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos, através da conscientização das equipes assistenciais; 
 Cálculo do consumo de antimicrobianos, segundo a Dose Diária Definida por 1000 leitos (DDD/1000 L); 
 Cálculo dos gastos com o uso de antimicrobianos; 
 Alimentação mensal do sistema SONIH/SESE/PR com o consumo de antibióticos na instituição; 
 Monitoramento contínuo dos processos; 
 Divulgação de resultados através de boletim anual de atividades; 
 Educação continuada; 
 Participação na XXIII Jornada Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar em 28/09/2018. 

Resultados e Avaliação  Realizadas 104 intervenções com 91% de aceitação pela equipe médica; 
 Percentual das orientações, segundo as categorias de intervenções; 
 Troca de antibiótico: 12%; 
 Posologia: 6%; 
 Suspensão: 19%; 
 Início de antibioticoterapia: 1%; 
 Descalonamento: 23%; 
 Escalonamento: 7%. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

O programa de "Uso Racional de Antimicrobianos" busca atender as metas de segurança do paciente estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde e relacionadas à prescrição e uso racional de medicamentos. 
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Nome do Programa Notificação de Suspeita ou Confirmação de Violência Doméstica, Sexual e /ou outras Violências, na Maternidade Victor Ferreira 
do Amaral. 

Responsáveis pela Execução Camila Pascoti Lapin Giubbina 
Regiane Liberato Jarzinski. 

Público Alvo Comunidade institucional e usuários da Maternidade Victor Ferreira do Amaral. 

Objetivo Geral Orientar os profissionais e estudantes na área de saúde quanto ao reconhecimento de sinais de alerta relacionados a violência, a 
importância do preenchimento da Notificação Obrigatória e os encaminhamentos necessários.Garantir que todos os casos sejam 
notificados conforme determina a lei. 

Principais Atividades Desenvolvidas Ensino:  

 Capacitação dos profissionais de serviço social e psicologia para a sensibilização quanto ao tema da violência.  

Gestão:  

 Discussão de casos em equipe multidisciplinar; com UBS−Unidades Básicas de Saúde, CRAS − Centro de Referência de 
Assistência Social, CREAS − Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conselhos Tutelares e outros órgãos de 
competência;  

 Preenchimento do formulário de Notificação Obrigatória e encaminhamento aos órgãos competentes;  

 Orientações, quando necessário, a paciente e/ou familiares sobre encaminhamentos realizados. 

Resultados e Avaliação Realizadas 129 NO − notificações obrigatórias, sendo possível identificar:  

 06 NO por violência doméstica – 2 encaminhadas para a Delegacia da Mulher;  
 73 NO por gestação na adolescência;  
 51 por situações diversas tais como negligências e suspeitas de risco.  

Dessas 51 notificações obrigatórias, é possível identificar que:  
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 09 NO resultaram em acolhimento institucional do recém-nascido;  
 11 NO o recém-nascido recebeu alta hospitalar sob a responsabilidade de outros familiares;  
 39 casos confirmados de mães que fazem uso de substâncias psicoativas.  

Além dos casos notificados, houveram 02 casos de recém-nascidos deixados para adoção que foram informados ao Juizado da Infância e 
Juventude e acolhidos por Conselhos Tutelares. 

Descrição do Alinhamento do 
Programa com a Missão e a Visão 
Institucional definidas no PDI UFPR 
2017−2021 

A realização de notificação obrigatória pelos profissionais de saúde visa garantir a segurança e proteção das vítimas de violência 
atendidos nessa instituição conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, contribuindo assim para o alcance dos objetivos estratégicos. 

 


