






2017 -  0 ANO DO DIÁLOGO E DA SUPERAÇÃO

É com muito orgulho que trago à 
comunidade universitária e à comunidade 
externa o Anuário UFPR 201 7. Estamos 
comemorando 105 anos da nossa 
Universidade. Mais de um século de 
conquistas, de desafios, de desenvolvi
mento intelectual, cultural, social, 
influenciando a sociedade, gerando 
inclusão e modificando gerações. E toda 
essa energia de dedicação das milhares 
de pessoas que já passaram por aqui que 
nos motivou e nos motiva a cada dia.

Todos sabemos que não foi um ano 
fácil. Passamos por cortes orçamentários 
graves, passamos por ameaças à 
autonomia universitária, passamos pelos 
conflitos do dia a dia. Superamos esses 
desafios com a coragem e a determina
ção de quem ama a Universidade Federal 
do Paraná. Superamos cada momento de 
tensão com a disposição de quem busca 
o diálogo, de quem vê o dissenso como 
uma maneira de incrementar nosso 
convívio democrático.

Posso dizer que a atitude central para que possamos terminar 
201 7 com a sensação de um trabalho bem feito é justamente o 
diálogo. Esta Reitoria retomou o diálogo com as entidades 
representativas de professores, servidores técnicos administrativos 
e estudantes. Abrimos as portas do gabinete para as demandas 
da comunidade e nos Conselhos Superiores sempre nos dedica
mos à conciliação.

Se os tempos foram sombrios, foram também de muitas 
conquistas. Leia este livro, observe suas imagens. São as histórias 
de superação e de vitórias que estão aqui resumidas.

Que venha 201 8 com as esperanças renovadas e que 
estejamos com disposição para colaborar com um trabalho 
centralizado em prol do melhor para a UFPR.

Ricardo Marcelo Fonseca -  Reitor.
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QUANDO SABEMOS QUE SOMOS MAIS FORTES

Dizem que o final do ano é um excelente 
momento para reviver o que passou e 

fazer uma avaliação. Pessoalmente, 
gosto muito de fazer esta reflexão e 

tenho muito a agradecer pelo que 
passou. Tive a honra de ser empossada 

vice-reitora da maior universidade 
pública do estado do Paraná. Com uma 

carreira dedicada por tantos anos à 
docência e à pesquisa, ter recebido essa 

honra me motiva diariamente. 
O  ano foi difícil, mas ao superar as 

dificuldades, as injustiças, vemos que 
ficamos mais fortes. Com a campanha 

difamatória que a UFPR sofreu em vários 
momentos, aprendemos que devemos 

valorizar ainda mais nossos saberes. Não 
é um momento ruim que vai apagar os 

105 anos de história da nossa instituição. 
Fico emocionada ao saber que posso 
entregar aos colegas e aos amigos e 

amigas da UFPR algumas palavras neste 
final de ano, juntamente com nosso 

Anuário. Ainda que o cenário para o próximo ano não seja o 
mais favorável, devemos ser otimistas, acreditar no nosso 

potencial e sempre dar o melhor de nós mesmos. Com isso, 
saberemos que somos fiéis às nossas crenças e ao trabalho que

nos propomos a fazer. 
Desejo do meu coração que sua reflexão sobre 201 7 lhe traga 

boas lembranças e a sensação de dever cumprido. E mais, 
desejo que o ano que nos espera lhe engrandeça, lhe proporcio

ne lindas experiências e que possamos contribuir cada vez mais
para uma sociedade melhor.

I

Com todo meu carinho, 
Graciela Bolzón de M uniz -  Vice-Reitora.

APRESENTAÇÃO
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UFPR PROTAGONISTA NO DEBATE PÚBLICO

Mesmo com as dificuldades enfrentadas 
ao longo do ano, a Reitoria elenca um 
conjunto significativo de avanços implanta
dos pela gestão. Entre eles, a ampliação do 
diálogo com a comunidade acadêmica e 
com a sociedade, o aumento dos benefícios 
concedidos a estudantes e servidores 
docentes e técnicos administrativos, a 
adoção de um planejamento consistente e 
a implantação de um modelo gerencial 
transparente e eficaz. Confira a entrevista 
com o reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, 
sobre os primeiros 12 meses de gestão.

A UFPR chega aos 105 anos como a 
Universidade mais antiga do Brasil e, ao 
mesmo tempo, como protagonista de várias 
iniciativas relevantes. Gostaria que o senhor 
citasse qual considera a mais importante em 
2017.

RMF - Foi um ano bastante difícil e peculiar, 
do ponto de vista orçamentário. Tivemos o 
grande desafio de manter a UFPR funcio
nando até o final do ano, o que consegui
mos. E uma grande vitória diante do 
contexto, já que muitas universidades estão 
enfrentando muito mais dificuldades que a 
UFPR para sobreviver. Revela o nosso 
correto planejamento e a correta execução 
das nossas atividades, serviços e contratos.

Um dos avanços apontados pela comuni
dade acadêmica foi o fato de a gestão ter 
mantido diálogo permanente e intenso com 
todos.

RMF - De fato, nós reconectamos um canal 
de diálogo contínuo com os estudantes, 
servidores docentes e técnicos administrati
vos, inclusive por meio das suas entidades 
representativas, que estão sempre conver
sando conosco. Esse diálogo tem sido 
importante, respeitoso e cordial, guarda
das as naturais divergências que podem 
acontecer. Isso fez com que pudéssemos 
adm in is tra r a UFPR e os Conselhos 
Superiores de modo muito mais harmôni
co.

"Reconectamos um canal de 
diálogo contínuo com os estudan
tes, servidores docentes e técnicos 

adm inistrativos".

O  que o senhor destaca na relação com os 
servidores técnicos administrativos e com os 
estudantes?

RMF - Refizemos uma resolução muito 
sensível aos servidores técnicos administra
tivos, relativa à jornada de 30 horas. Foi um 
momento importante porque, ao fazermos

isso, diminuímos os espaços de vulnerabili
dade da Universidade, dos conselheiros e 
dos próprios servidores no que diz respeito 
à segurança da jornada flexib ilizada 
prevista no Decreto 1 .590/95. Como essa 
era uma questão muito cara ao conjunto 
dos servidores, logramos avanços neste 
debate. Fizemos outras ações importantes 
com relação aos servidores técnicos admi
nistrativos, o que também era um compro
misso, como por exemplo a diminuição do 
preço das refeições nos restaurantes 
universitários. Em relação aos estudantes, 
um dos avanços é que pretendemos 
entregar, possivelmente até os primeiros 
meses de 2018, o prédio do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE), que estava 
fechado há anos.

"Refizemos um a resolução muito 
sensível aos servidores técnicos 

adm inistrativos, relativa à jornada  
de 30  horas. E fizemos outras ações 

im portantes, como por exemplo a 
dim inuição do preço das refeições 
nos restaurantes universitários".

E em relação ao corpo docente?

RMF - Um antigo clamor dos professores foi 
atendido: a instalação de um sistema



inform atizado para a sua progressão 
funcional. Isso fez toda a diferença para 
eles e, seguramente, dará grande impulso 
ao trabalho da nossa Comissão Permanen
te do Pessoal Docente (CPPD).

A pesquisa e o pós-graduação também 
obtiveram conquistas significativas em 
2017.

RMF - A nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação caminhou bastante no que 
diz respeito à renovação de uma série de 
pontos sensíveis para a pesquisa, como a 
questão do p ro fesso r-v is itan te  e da 
resolução da pós-graduação stricto sensu. 
Isso reformulou as bases da própria  
pesquisa. Seus frutos serão colhidos a partir 
de 2018. Reativamos a coordenação da 
pós-graduação lato sensu, que também 
busca nesta im portan te  in terface  da 
Universidade com a sociedade um incre
mento necessário para a UFPR. Especial
mente porque, em 2017, estabeleceu-se, 
de modo definitivo, a segurança institucio
nal e jurídica dos cursos de especialização.

"Um antigo clam or dos professo
res foi atendido: a instalação de 
um sistema inform atizado para a 
sua progressão funcional. Isso fez 

toda a diferença para eles".

A  Funpar e a Agência de Inovação também 
se beneficiarão destas conquistas?

RMF - As relações com a Funpar e com a 
Agência de Inovação, que têm muito a ver 
com pesquisa e com a sociedade, foram 
completamente reestruturadas. A Funpar 
não está em um momento tão tranquilo 
quanto gostaria, mas está muito melhor do 
que quando assumimos. E está caminhan
do para ser uma fundação completamente 
saneada, superavitária, eficiente e que 
efetivamente apoie a nossa Universidade. 
Isso vai fazer muita diferença para os 
pesquisadores, sobretudo em função do 
novo marco legal da ciência e da tecnolo
gia.

Quais foram as mudanças em relação aos 
cursos de graduação e ao acesso dos 
alunos à UFPR, por meio do vestibular?

RMF - No âmbito da graduação, muitas 
co isas a con tece ram . O  d iá lo g o  fo i 
reconectado de maneira importante com os 
coordenadores de cursos no estabeleci
mento das nossas políticas. E o nosso 
vestibular continua funcionando muito 
bem. Fizemos a lgum as m od ificações 
importantes nele, como a criação de 
comitês pedagógicos. E já apontamos, de

maneira responsável, com a necessária 
antecedência para todo o sistema de ensino 
médio público e privado, as mudanças no 
vestibular. Eu me refiro, particularmente, à 
introdução, já na primeira fase do proces
so, das d iscip linas de Filosofia e de 
Sociologia, algo que fazemos também 
conectados com o momento que o País 
atravessa e com as mudanças recentes que 
aconteceram na regulamentação do ensino 
médio.

"O  diálogo foi reconectado de 
m aneira  im portante com os 
coordenadores de cursos no 
estabelecim ento das nossas 

políticas. E o nosso vestibular 
continua funcionando muito bem".

Quais foram as alterações no modelo de 
gestão da UFPR?

RMF - A gestão teve um impulso importante 
no que diz respeito à renovação dos nossos 
contratos e serviços. Isso é algo um tanto 
invisível para a maioria da comunidade, 
mas o trabalho interno que aconteceu na 
nossa Pró-Reitoria de Administração foi 
muito grande neste sentido. Uma ação é 
importante ressaltar: nós fechamos o ano 
com licitações emergenciais praticamente

~ r j j l l
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zeradas, de modo que a UFPR caminha, do 
ponto de vista da sua situação administrati
va, com mais eficiência e com mais 
segurança.

Ainda sobre a gestão, houve aprimoramen
tos no planejamento das ações c/a UFPR.

RMF - Inauguramos uma nova etapa no 
planejamento da UFPR. Renovamos o 
Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), que foi muito capilarizado e marcado 
por muito diálogo. Uma vez aprovado o 
documento, o planejamento foi recolocado 
como algo importante na ação administra
tiva, o que é absolutamente fundamental. 
Destaco a reescritura da resolução relativa 
aos convênios da UFPR. E uma coisa que 
parece burocrática, mas não é porque tem 
a ver com a relação que a Universidade e os 
seus pesquisadores têm com organizações 
externas. Ela vai desburocratizar a vida do 
pesquisador de um lado e, de outro, vai lhe 
dar mais segurança jurídica no que diz 
respeito às suas atividades diante dos 
parâmetros dos órgãos de controle. Outra 
ação é a inauguração da Superintendência 
de Inclusão e Diversidade — um compromis
so público que tínhamos assumido com a

cidadania e a inclusão que colocará a 
UFPR no mapa das instituições que querem 
ser protagonistas e estão preocupadas 
cotidianamente com a inclusão da parcela 
de pessoas social, econômica e às vezes 
fisicamente vulneráveis.

"Renovamos o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 

(PDI), que foi muito capilarizado e 
m arcado por muitos encontros e 

m uito d iálogo".

Quais medidas foram adotadas em relação 
às obras em andamento na UFPR?

RMF - Apesar da crise, estamos em um 
m om ento  de p lane jam en to  bastante 
importante no que diz respeito às obras 
paradas. Acredito que os critérios públicos 
e transparentes que temos usado vão 
atender não só às demandas dos órgãos de 
controle, mas sobretudo às expectativas de 
vá rias  com un idades  se to ria is  e dos 
pesquisadores da UFPR. No ano que vem, 
seguramente, já colheremos os frutos das 
ações que estão sendo feitas agora e 
teremos ainda a conclusão de importantes 
obras para a nossa Universidade.

A cultura também ampliou sua projeção 
na Universidade em 2 017.

RMF - Acredito que no âmbito da cultura, 
em particular, reinauguramos uma fase 
muito positiva com os nossos grupos 
artísticos, com a cultura e a arte, de modo 
gera l. Buscamos co lo cá -los  na vida 
cotidiana da UFPR. Importante é que eles 
tenham  suas tem poradas em toda a 
Universidade e não só no Teatro da Reitoria. 
A ideia é que sejamos, permanentemente, 
uma usina de cultura. Esse processo conti
nuará crescente ao longo dos anos.

"Acredito que os critérios públicos 
e transparentes que temos usado 
vão atender não só às demandas  

dos órgãos de controle, mas 
sobretudo às expectativas de 

várias com unidades setoriais e 
dos pesquisadores da UFPR".

Uma das ações mais importantes da gestão, 
no campo da democracia e da relação com 
a sociedade, foi o ciclo de palestras "UFPR 
Pensando o B ra s il" . A lém  disso, a 
Universidade assumiu posições claras sobre 
temas relevantes.

mais inovadora d
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RMF - Recolocamos a UFPR como um 
polo ativo no debate público, seja no 
posicionamento da Reitoria, seja no do 
Conselho Universitário, por meio das várias 
moções que aprovou ao longo do ano. A 
Universidade teve posicionamento firme em 
relação a questões sensíveis à nossa 
sociedade. Cito a moção unânime, apro
vada pelo COUN, sobre o projeto em 
trâmite da chamada "Escola Sem Partido". 
Além disso, houve as manifestações e 
debates sobre as questões contemporâne
as. O  Ciclo de Palestras "UFPR Pensando o 
Brasil" teve várias edições em 2017 e 
prosseguirá em 2018. Foi um evento de 
sucesso, com discussões de altíssimo nível, 
bastante capilarizadas e prestigiadas, com 
transmissão ao vivo pela UFPR TV e pela 
internet, alcançando tanto o público interno 
quanto o externo. Isso fez com que a UFPR

tomasse o lugar que é seu de direito: o de 
protagonista no debate público.

Apesar do cenário de crise econômica do 
Brasil, a gestão traça um cenário de 
avanços para 2018? Quais serão as metas 
prioritárias para o próximo ano?

RMF - 201 8 não se apresenta como um ano 
favorável para nós, do ponto de vista 
orçamentário. Mas acho que as medidas de 
racionalização que tivemos que tomar em 
201 7 -  algumas duras e amargas — vão se 
fazer sentir de maneira clara em 2018. 
Com  p la ne jam en to  e com  bastante  
diálogo, entregaremos, já a partir do ano 
que vem, uma série de obras importantes. 
Mas, independentemente das obras, os 
frutos vão começar a ser colhidos em 2018 
também como resultado do incremento da

qualidade da esfera da produção do 
conhecimento na Universidade. Eu me refi
ro sobretudo ao incremento na pesquisa, 
apesar da carência orçamentária. Os 
projetos que estamos plantando em 2017 
vão desabrochar em 201 8, com iniciativas 
novas, fazendo com que a UFPR cresça. Ou 
seja: o velho projeto de fazer com que a 
Universidade dê um salto de qualidade no 
que diz respeito à pesquisa e à produção do 
conhecimento é algo que nós, efetivamen
te, incrementaremos. O  mesmo em relação 
à curricularização da extensão, que tam
bém dará mais dignidade ao tripé funda
mental na formação dos nossos estudantes, j

"Recolocamos a UFPR como um 
polo ativo no debate público. A 

Universidade teve posicionamento 
firm e em relação a questões 

sensíveis à nossa sociedade".
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COMUNICAÇÃO INTEGRADA E EFETIVA

A política de comunicação implantada 
a partir deste ano prioriza as pessoas que 
fazem a Universidade no seu dia a dia: 
estudantes, professores, servidores técnicos 
administrativos e terceirizados. Somos uma 
unidade ligada ao Gabinete da Reitoria e 
priorizamos a divulgação das produções 
científicas, culturais, projetos de extensão, 
eventos, parcerias e instrumentos que 
facilitem o cotidiano de todos.

São desenvolvidas ações de comunica
ção integrada, ou seja, as diversas lingua
gens de comunicação social unidas para

comunicar de forma coerente. São con
teúdos de jornalismo, de publicidade e de 
comunicação institucional para deixar a 
informação cada vez mais acessível.

Para isso, utilizamos diversos instrumen
tos, como o portal www.ufpr.br, a Intranet, o 
e-mail, a Semana UFPR, a Revista Ciência, 
as redes sociais digitais Facebook, Twitter e 
Instagram, campanhas institucionais, UFPR 
TV, Youtube, E-mídia nos RUs, web-rádio, 
notas diárias na UniFM (rádio da Funpar), 
atendimentos à comunidade interna e à 
imprensa e produção de logomarcas.

Inclusive organizamos o "UFPR Pensando o 
Brasil" e a Feira de Profissões, materiais de 
d ivulgação, além de cartazes e faixas 
físicas.

Também nos aproximamos fisicamente 
da sociedade e da comunidade acadêmi
ca: participamos de eventos, fomos aos 
campi e visitamos intensamente setores e 
unidades da UFPR. A proposta é seguir com 
as visitas e manter a Sucom sempre de 
portas abertas. Conheça algumas das 
ações que fizemos em 2017.

CICLO UFPR PENSANDO 0 BRASIL

A ação idealizada pela Universidade, coordenada pela Superintendência de Comunicação, tem como objetivo promover uma ampla 
discussão sobre temas relevantes da agenda nacional. Os eventos são abertos e destinados a toda a comunidade. Neste primeiro ano, 
foram cinco debates: Reforma Trabalhista (em junho), Reforma da Previdência Social (em agosto), "O pinião pública e pós-verdade" (em 
setembro), Reforma Política (em outubro) e "Violência de gênero" (em novembro). O  ciclo continua em 2018, acolhendo as sugestões da 
comunidade acadêmica a respeito de temas de convidados.

http://www.ufpr.br


A UNIVERSIDADE FEDERAL MAIS CURTIDA NO FACEBOOK

Das 63 universidades federais, a UFPR aparece em primeiro 
lugar no ranking no Facebook, com 193 mil seguidores. Somos 
também a instituição com crescimento em audiência: foram 46.188 
novos seguidores nos últimos 12 meses. A Sucom adota um modelo 
de redes sociais que alia a 
oferta de notícias e informações 
de grande interesse público 
com a busca de um relaciona
mento interativo — e informal — 
no qual há efetiva integração 
com o usuário.

LIDER NO RANKING 
DE UNIVERSIDADES 
FEDERAIS, COM IS3 

MIL SEGUIDORES
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Em 201 7, a página da UFPR alcançou, 
organicamente, mais de 32 milhões de 
pessoas no Facebook. Suas postagens 
foram vistas mais de 77 milhões de vezes. 
Foram 70.284 compartilhamentos, 55.666 
co m e n tá rio s , 1 .0 6 2 .6 9 9  reações e 
2.482.462 de interações em 728 posts. A 
UFPR também está presente em outras duas 
redes sociais — o Twitter (twitter.com/ufpr) e 
o Instagram (instagram.com/ufpr_oficial). 
Na rede de imagens, somamos 466 
postagens, 402.816 curtidas em posta
gens, 16.369 seguidores e 2 .486 comentá
rios. Lá, publicamos também assfor/es com 
o que acontece no dia a dia da UFPR. No 
Twitter, são 41.800 seguidores.

Foram 20 edições da Semana UFPR, 
informativo on-line semanal lançado em 
maio. E 1.383 notícias publicadas no portal 
da UFPR entre 2 de janeiro e 31 de outubro 
— média de 6,4 pordia útil.

Além da cobertura sistemática de 
eventos — congressos, seminários, cursos, 
reuniões, assinaturas de parcerias — a 
equipe da Sucom trabalha, desde janeiro, 
na busca ativa de temas de interesse 
jornalístico em todos os setores da Univer
sidade e na produção de reportagens 
especiais sobre pro je tos e pesquisas 
relevantes desenvolvidos nos campi de 
Curitiba, do interior e do litoral.

Exemplos desse trabalho focam a série 
de perfis dos pesquisadores nível IA  da 
Universidade, a série sobre os campi 
avançados — produzida para o período de 
inscrições ao vestibular — e coberturas 
especiais de eventos como o vestibular, a 
Feira de Cursos e Profissões e a Siepe.
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ATENDIMENTO A IMPRENSA

O ano de 201 7 foi dedicado ao fortalecimento do relaciona
mento com a imprensa, tanto paranaense quanto nacional, com 
vistasa ampliara inserção positiva da UFPR na mídia.

Até o fechamento desta edição, a equipe da Diretoria de 
Imprensa realizou 800 atendimentos a jornalistas dos mais diversos 
veículos de comunicação, do Paraná e de outros estados. O  
trabalho engloba o atendimento a demandas apresentadas pelos 
jornalistas, que requisitam fontes sobre inúmeros temas, e também 
uma postura proativa, que consiste em propor à mídia externa a 
cobertura de temas relacionados à UFPR -  por meio do envio de 
press releases ou do relacionamento direto, por telefone, e-mail ou 
WhatsApp.

Para se ter uma ideia, apenas de julho (quando o clipping 
começou a ser realizado) a outubro, 220 temas da UFPR converte- 
ram-se em assunto para jornais, sites e emissoras de rádio e 
televisão. Desse total, 96 pautas (43,7%) tiveram origem em 
conteúdo produzido pela equipe de jornalistas da Sucom.

A Diretoria de Imprensa também organizou entrevistas coletivas 
sobre temas de interesse da mídia, como o anúncio do edital do 
Vestibular 201 7 /18  e a investigação sobre bolsas de pós-gradua
ção.

1.383 NOTÍCIAS 
NO PORTAL UFPR

INSERÇÃO NA MÍDIA
Outro eixo de atuação da Diretoria de Imprensa foi a veiculação 

de reportagens nos veículos de Comunicação. Este trabalho gerou 
como consequência uma aplicação significativa da exposição da 
UFPR e de todas as suas ações mais importantes na mídia. 
Considerando que vários temas foram abordados por mais de um 
veículo, essas pautas resultaram em um total de 686 matérias 
publicadas (média de 1 71 por mês) -  das quais 41 3 (60%) tiveram 
origem em conteúdo produzido pela Sucom. Para veros resultados, 
você pode acessar, no portal, a parte de Comunicação "UFPR na 
mídia".

A. UlFL-lè ie iu  IS  cu it-cs  e iiiee  eim-eLcs ue te.

INVESTIM ENTO EM REPORTAGENS
Mostrando identificação com o bom jornalismo, a Diretoria de 

Imprensa produziu uma série de reportagens especiais sobre temas 
e projetos relevantes desenvolvidos pela UFPR. Entre elas, a que 
divulgou o trabalho dos pesquisadores nível 1A da Universidade, os 
trabalhos de pesquisas forenses e as histórias das pessoas que 
fazem o cotidiano da Universidade.
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SEMANA UFPR

A "Semana UFPR" é uma inovação. 
Com uma linguagem dinâmica e um layout 
leve, apresenta um resumo das principais 
notícias da semana que passou, somado 
aos eventos e prazos importantes para a 
semana que se inicia. Este informativo é 
enviado todas as segundas-feiras para 
todos os e-mails cadastrados no domínio 
UFPR. Além disso, publicamos seu conteú
do em um banner no portal, na Intranet e 
postamos nas redes sociais para todos 
terem acesso à informação.

DIÁLOGOS COM A GESTÃO

Period icam ente , o re ito r  R icardo 
Marcelo Fonseca publica uma mensagem à 
comunidade universitária no informativo 
"Semana UFPR". Além disso, a editoria 
"Diálogos com a gestão" é veiculada em 
áudio e vídeo, na rádio UniFM , nas redes 
sociais e na UFPR TV.

■TROTE SEM V IO LÊN C IA '. "VALORIZA UFPR’  E 'FATOS E BOATOS'

A Diretoria de Comunicação Institucional criou também campanhas que já fizeram 
história na UFPR, como a "Valoriza UFPR", que teve várias fases. Entre elas, o destaque das 
vidas transformadas pela Universidade, o papel transformador e de, inclusão que a 
Universidade desempenha para a comunidade acadêmica e para a sociedade e também a 
importância de se cuidar bem do patrimônio público. A campanha "Trote Sem violência" foi 
desenvolvida para conscientizar os universitários a receber os novos estudantes com alegria 
e destacar que casos abusivos que possam ocorrer durante o trote devem ser denunciados. 
A unidade criou ainda campanhas permanentes em parceria com o jornalismo: "Fatos e 
Boatos" e "UFPR Transparente", que existem para esclarecer possíveis distorções veiculadas 
nos corredores da Universidade e também para sempre deixar clara a prestação de contas e 
de atividades da gestão.
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VALORIZAÇÃO DA MULHER

A unidade procurou ainda valorizar a mulher. Para isso, desenvolveu uma 
campanha em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, 
com foco na valorização das mulheres que fazem história na UFPR. Nela, a 
homenageada foi a primeira mulher negra no Paraná a se formar em 
Engenharia Civil.
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REVISTA CIÊNCIA UFPR

A revista C iência traz reportagens 
especiais sobre as diversas pesquisas reali
zadas na UFPR. A periodicidade é anual e é 
distribuída para todas as universidades 
públicas do Brasil, além de ser entregue aos 
setores para distribuição à comunidade 
interna.

AGENDA 2018

Neste ano, o desenvolvim ento da 
Agenda partiu da Sucom, com o foco nos 
princípios norteadores da gestão atual da 
Universidade. Seguiu uma linha visual mais 
plural, explorando fotos e cores. Além disso, 
a capa destaca o pinhão (um dos símbolos 
do Paraná) e as calçadas petit pavé da 
cidade (uma das marcas de Curitiba).

MAIS VIDA AO PORTAL UFPR

Uma das maiores vitórias da equipe de 
comunicação da UFPR em 2017 foi o 
aumento do número de acessos ao Portal 
UFPR. Durante todo o ano, os dados 
mostram que a quantidade de visitantes 
cresceu significativamente. Para se ter uma 
ideia, se compararmos o período de junho 
a novembro deste ano à mesma época do 
ano passado, o núm ero de sessões 
aumentou 21,73%, indo de 1.971.240 
para 2 .3 9 9 .5 2 6 , e as visua lizações 
s u b ira m  2 0 ,3 % , de 2 .9 6 4 .7 2 3  a 
3.561.131. Isso acontece por conta do 
destaque de m atérias de re levância  
humana, reconhecendo o sucesso de 
professores, alunos, técnicos administrati
vos, terceirizados e toda a comunidade 
acadêmica, e valorizando, assim, quem faz 
a nossa universidade acontecer.
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GRIFE UFPR

A Grife UFPR foi outra campanha desenvolvida pela Diretoria de 
Comunicação Institucional, feita para a parceira Associação de 
Amigos do Hospital de Clínicas. A identidade visual para a Semana 
do Servidor foi outro evento da unidade.

Adquira 
os produtos 
da Grife

NOVOS MATERIAIS DE SIN A LIZAÇ Ã O
A Sucom respondeu pela produção de diversos materiais 

instalados na UFPR, como as placas e as novas lonas de sinalização 
dos campi. Produziu também o Manual de Gestão de Crise 
(documento que auxilia na prevenção e na condução de possíveis 
crises institucionais), o Manual de Marca (para padronizar a 
aplicação da marca UFPR) e as novas logomarcas para as Pró-Rei- 
torias.

#UFPR105anos
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HORA DO PLANETA

A Diretoria de Eventos, além de organizar toda a Feira 
de Profissões, incentivou setores que buscaram apoio. 
Além disso, foram muitas as atividades desenvolvidas pela 
unidade, como a Hora do Planeta, ação desenvolvida em 
parceria com a VVWF Brasil. O  Prédio Histórico da UFPR 
foi incluído como um dos ícones nacionais para a ação. 
Também foi promovido o Espaço Agroecologia, uma 
bioconstrução de bambu que irá abrigar as feiras de 
alimentos orgânicos e outras atividades do Setor de 
Ciências Agrárias da UFPR.

TV NAS REDES SOCIAIS

A UFPR TV desenvolveu um trabalho 
forte de divulgação das iniciativas da Uni
versidade e de interação com a sociedade. 
Sua página no Facebook recebeu 4.185 
novas curtidas e teve abrangência de 
689.287 pessoas. No Youtube, foram 
5.444 novos inscritos e 781.167 visualiza
ções.

COBERTURAS E CAMPANHAS

Foram 255 reportagens, 246 progra
mas e 22 transmissões ao vivo de todos os 
eventos importantes da UFPR: Vestibular, 
Festa do Banho de Lama, Movimentação 
da UFPR Cursos e Profissões, Festival de 
Inverno, UFPR Pensando o Brasil, Siepe, etc. 
A TV realizou 53 vídeos para as campanhas 
Trote Sem Violência, Se Liga, Calouro, 
Nossas Mulheres e Valoriza UFPR.

TROTESEM VIOLÊNCIA

A DIVERSÃO ACABA QUANDO 
O DESRESPEITO COMEÇA.

DENUNCIE O  TROTE V IO LEN TO  
O U  O FEN SIVO

3360 5221 S S M E
ALERTATROTE@UFPR BR | UFPR

PROJETOS DE SISTEMAS E TECNOLOGIA

A UFPR TV também é responsável pela transmissão das reuniões dos Conselhos 
Superiores da UFPR. E está trabalhando na criação (em parceria com o CCE) e implantação 
do sistema eMídia (banner virtual) nos quatro Restaurantes Universitários da UFPR em 
Curitiba (Politécnico, Agrárias, Botânico e Reitoria). A intenção é ampliar esta ferramenta 
para todos os campi avançados.



DESBUROCRATIZADO E TRANSPARÊNCIA DE GESTÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Na Pró-Reitoria de Administração, diz- 
se que a unidade é o "coração da UFPR". A 
Imprensa Universitária, os Restaurantes 
Universitários, o Centro de Computação 
Eletrônica, a Central de Transportes e os 
novos Departamentos de Logística e de 
Licitações e Contratações são responsáveis 
por dezenas de milhares de processos 
mensais, além de projetos cruciais para a 
UFPR.

Já a Pró-Reitoria de Planejamento 
(Proplan) foi reestruturada na sua parte 
administrativa e nos seus procedimentos de 
gestão, tomando como base alguns eixos 
fundamentais: transparência, participação, 
diálogo e ética. Uma das suas inovações foi 
a criação da Coordenação de Gestão de 
Riscos, que objetiva implantar e suportar 
metodologias apropriadas à gestão de 
processos e de riscos, sempre tomando as 
boas práticas como referência.

Outra unidade de importância vital para 
a UFPR, a Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (Progepe) aprimorou o atendimen
to ao público. Deu mais publicidade aos 
procedimentos internos e expandiu os 
canais de comunicação com seu público, 
concentrando-se em três áreas: gestão de 
pessoal e processos, desenvolvimento de 
pessoal e saúde do trabalhador e relações 
de trabalho.

NOVOS DEPARTAMENTOS
Neste ano, a PRA criou dois depar

tamentos. Em substituição à Comissão de 
Licitações e ao Departamento de Serviços 
Gerais, criou o Departamento de Licitações 
e Contratações e o Departamento de 
Logística. A decisão apoiou-se no princípio 
de segregação de funções na adminis
tração pública, bem como na racionalida-

PLANEJAMENTO E GESTÃO

de de gestão, que coloca sob a tutela de 
direções menos gerências e divisões. Com 
isso, a unidade pretende que a diretora de 
logística e o diretor de licitações e contra
tações possam supervisionar, planejar e 
coordenar mais de perto atividades como a 
fiscalização e a gestão dos contratos, bem 
como a administração do patrimônio e os 
processos licitatórios.

MAIS DE 100 
LICITAÇÕES EM 2017

O  D epartam ento  de Licitações e 
Contratações emitiu, nesse ano, mais de 
2 .000 processos de declaração de pos
sibilidade de compra em atas de registro de 
preço, administrou quase 600 atas e 
efetivou mais de 100 licitações. Além disso, 
publica, no final do ano, nova edição do 
Manual de Compras, atualizado com a 
Instrução Normativa 05/201 7-MPDG, que 
rege a aquisição de serviços no Executivo 
Federal. Ao mesmo tempo, o Departamen
to de Logística tem sob sua respon
sabilidade mais de 1.500 funcionários 
terceirizados, recebe valores significativos 
em bens de consum o p o r meio do 
Almoxarifado Central e realizou um in
ventário que alcançou o maior percentual 
de bens permanentes encontrados na 
história da UFPR.

#UFPR105anos
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CENTRO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA

O  Centro de Computação Eletrônica está continua
mente em serviço, com servidores trabalhando mesmo 
nos finais de semana e feriados para manter a rede de 
internet da UFPR funcionando com interrupção mínima. 
O trabalho de atualização das páginas da Universidade 
continua a todo vapor, colocando a cada dia um novo 
sítio no ar.

SISTEMAS DE PROGRESSÃO 
DOCENTE E DE ACESSO AOS RUS

A Divisão de Sistemas do Centro de Computação Eletrônica entregou o 
esperado sistema de progressão docente. Além disso, implantou outra 
importante ferramenta: o sistema de controle de acesso aos Restaurantes 
Universitários. Neste final de ano, ainda, o CCE está desenvolvendo um 
módulo de ocorrências, que permitirá à comunidade universitária o registro 
das ocorrências nos campi, para que a vigilância possa agir com mais 
eficiência.

íe K'lu lh :e uz-eceLu e ierem  [zeLie de seu cetídteiio.



Os Restaurantes Universitários são 
sempre exemplos de números impres
sionantes. Sen/em mais de 10.000 refei
ções diárias em quatro restaurantes em 
Curitiba, além de quase o mesmo número 
de refeições nos restaurantes do interior e 
do litoral. Neste ano, a Direção do RU 
implantou o sistema de controle de acesso. 
Além disso, iniciou uma nova fase na 
manutenção das cozinhas, com a vinda de 
um engenheiro de segurança para a 
direção dos RUs.

SÓ EM CURITIBA, OS H RUS 
SERVEM MAIS DE 10 MIL 

REFEIÇÕES DIÁRIAS

PLANEJAMENTO E GESTA

RUS AMPLIAM ATENDIMENTO

A Central de Transportes é responsável 
pelo Intercampi — serviço de transporte 
entre os campi da UFPR, além de atender 
com quase uma centena de motoristas e 
duas centenas de veículos todo o serviço de 
mobilidade administrativa e educacional. 
Neste ano, foram implantados os Inter- 
campi extras, que rodam em horário de 
pico nas duas linhas já existentes, eliminan
do superlotação. As linhas do Interpraias, 
importante elo entre os balneários de 
Matinhos e Pontal, foram reestabelecidas e 
ampliadas, uma vez que o transporte públi
co da região não consegue atender à 
comunidade universitária do Centro de 
Estudos do Mar e do Setor Litoral.

CENTRAL DE TRANSPORTES



UFPR1n5
■  ■  ■  «NQ5HORGUUO

A Imprensa Universitária enfrentou um 
ano difícil. A nova licitação de contratação 
de postos de serviços terceirizados ficou sub 
judice, impedindo que a unidade provesse 
os postos necessários ao seu p leno 
funcionamento. Do mesmo modo, a ins
talação da Imprensa Universitária no 
campus de Piraquara foi um desafio porque 
o local em que a unidade foi colocada em 
2016 não apresentava a infraestrutura 
adequada para o funcionam ento das 
máquinas da gráfica. Contudo, a nova 
direção da Imprensa termina 201 7 com as 
obras de infraestrutura concluídas e com o 
novo contrato dos funcionários tercei
rizados. A partir do ano que vem, uma nova 
Imprensa Universitária atenderá à comu
nidade da UFPRcom ainda mais qualidade.
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TRANSPARÊNCIA, DIÁLOGO E ÉTICA

Em 201 7, foram realizadas inúmeras ações que reestruturaram 
a Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) na sua parte administrativa 
e nos seus procedimentos de gestão. Os princípios da gestão 
pública que balizaram essas modificações foram transparência, 
participação, diálogo e ética.

Desta maneira, no conjunto das ações administrativas, foi criada 
a Coordenação de Gestão de Riscos, que tem como objetivo 
analisar, implantar e suportar metodologias apropriadas à gestão 
de processos e de riscos, baseadas em boas práticas.

A nova unidade visa ainda apoiar a definição, documentação e 
padronização/normatização dos processos de trabalho da UFPR 
pelas unidades responsáveis. E, finalmente, administrar o Sistema 
Eletrônico de Informações 3.0 (SEI) de acordo com as normativas 
aplicáveis.

PDI 2017-2021

A Proplan finalizou o PDI 2017-2021 da UFPR recentemente, 
fruto de ampla discussão com a comunidade universitária. Após 
várias rodadas de discussões, presencialmente e por meios 
eletrônicos, chegou-se à versão final do documento, que foi 
aprovado pelo Conselho Universitário e servirá de base para 
orientar as ações na UFPR pelos próximos cinco anos. Vale destacar 
que o Plano está disponível na página da Proplan.

[ g P h e ã n I
W Prô-reitoria de Planejamento, My.- 

Orçamento e Finanças
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PLANEJAMENTO E GESTÃO

COMBATE A BUROCRACIA
Para dim inuir a burocracia e melhorar os processos de 

convênios, contratos e termos de cooperação, a Proplan 
encaminhou ao Conselho de Planejamento e Administração da 
UFPR (Coplad) uma nova proposta que altera a Resolução 1 7/11. 
Mesmo sem a aprovação da nova Resolução, a Proplan já 
melhorou os fluxos dos processos em questão, dando mais 
agilidade nos seus encaminhamentos e aperfeiçoando as relações 
com as Fundações de apoio.

#UFPR705anos



COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR COMO PRIORIDADE

Neste ano, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) buscou soluções para aprimorar o atendimento ao público, dando mais 
publicidade aos procedimentos internos e aos sistemas utilizados para suas atividades. A expansão dos canais de comunicação também foi 
prioridade para que o servidor pudesse ter acesso às informações necessárias de forma mais dinâmica, sempre respeitando o sigilo das 
informações pessoais. A partir disso, a atuação da Progepe se concentrou em três áreas: gestão de pessoal e processos, desenvolvimento de 
pessoal, saúde do trabalhador e relações de trabalho.

PRIVILEGIANDO AS ATIVIDADES-FIM

Sobre o orçamento da Universidade e 
considerando os profundos cortes orça
mentários de 2017, a unidade privilegiou 
as atividades-fim da UFPR: ensino, pesqui
sa e extensão. Com o objetivo de dar 
visibilidade aos recursos utilizados, res
gatou-se a Comissão de Acompanhamento 
do Orçamento do Coplad, que é composta 
por membros da comunidade acadêmica: 
servidores técnicos administrativos e profes
sores. O  mesmo cuidado com os recursos 
públicos está sendo dado aos investimentos 
de capital da UFPR para as finalizações das 
obras paradas e contrapartida da Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos).

U F P R 1 Í 6



r

GESTÃO DE PESSOAL E PROCESSOS DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

O  Departamento de Administração de Pessoal 
iniciou a Gestão de Processos relacionados às suas 
unidades de trabalho. Esta iniciativa objetivou 
principalmente otimizar a gestão de pessoas e 
processos, compreendendo as expectativas e neces
sidades dos envolvidos. Os conceitos abordados 
para a Gestão de Processos são baseados no BPM 
(Business Process Management). A ferramenta 
utilizada para o mapeamento é a Bizagi Modeler, 
que é gratuita e bastante aplicada em outras 
organizações públicas federais.

SEMANA DO SERVIDOR

A Progepe aderiu à Rede de Desenvolvimento do Paraná, que objetiva 
compartilhar experiências e otimizar os recursos das instituições públicas do 
Estado. A Rede criou vários grupos de estudos. A UFPR participa de três deles: 
Qualidade de Vida do Trabalhador; Formação de Formadores; e Comunicação. 
As iniciativas de desenvolvimento de pessoal de 201 7 produziram um importante 
incremento na parceria entre a UFPR e a Esaf para a execução de 18 cursos de 
capacitação no segundo semestre. Foram realizadas atividades especialmente nas 
salas de au la , no lab o ra tó rio  e no aud itó rio  da Ucap/CDP/Progepe, 
economizando recursos que seriam empregados com o aluguel de salas, 
contratação de pessoal e outros. Neste ano, a Progepe também ampliou a 
capacitação para os campi do interior promovendo cursos nas modalidades 
presencial e a distância.

O  foco da Semana do Servidor foi integrar os servidores docentes e técnicos, que tanto se dedicam a fazer desta uma das melhores 
Universidades do País. O  tema escolhido pela Comissão organizadora foi a "Valorização do Servidor", em consonância com a Campanha 
Valoriza UFPR, lançada em março pela Sucom, com uma série de iniciativas voltadas à valorização da história da Universidade e das 
pessoas que a constroem a cada dia.

C e r im ô n ia  
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X X II Sem an a do Servidor
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INTEGRAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO

Em 201 7, todos os servidores puderam 
participar da construção da Semana do 
Servidor por meio do concurso de slogan, 
do concurso de imagens ou das indicações 
de oficinas. A Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas buscou a integração com os 
servidores, democratizando, inclusive, o 
acesso às inscrições nas oficinas, palestras 
e capacitações, que passaram a ser on-line. 
Outra novidade foi a Homenagem aos 
Aposentados que, em 2017, passou a 
integrar a Semana do Servidor. Foram 400 
aposentados convidados.

SAÚDE DO TRABALHADOR 
E RELAÇÕES DE TRABALHO

A Progepe realizou ciclos de palestras e 
atividades por meio da Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas (CDP) e da 
Coordenadoria de Atenção Integral à 
Saúde do Servidor (Caiss) com foco na 
q u a lid a d e  de v ida  da co m u n id a d e  
acadêmica. Seu objetivo foi promover o 
bem-estar biopsicossocial do servidor, 
considerando a prevenção de doenças.

ULT-Lc íel es-ceIludo. ccLiie o lü -

GINÁSTICA LABORAL

Está em andamento o projeto-piloto de 
"G inástica Laborai" desenvolvido em 
parceria com o Geap (que disponibilizou os 
profissionais), nas dependências do Setor 
de Educação Profissional e Tecnológica 
(SEPT) da UFPR. São dois encontros sema
nais que atendem aos servidores do Setor e 
também do Campus Centro Politécnico. A 
meta é que estas atividades sejam difun
didas e estimuladas em todos os setores da 
UFPRem 2018.

UFPR1"5



SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

O  Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional (Sesao), além da emissão de Laudos Ocupacionais de rotina, está possibilitando o 
debate que culminará na elaboração do "Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)", de acordo com a Norma Regulamentadora 
09, do Ministério do Trabalho e Emprego. Os exames periódicos estão sendo realizados em parceria com o Laboratório Escola de Análises 
Clínicas da UFPR (Leac). Nele, a coleta dos exames laboratoriais, de forma agendada, tem sido realizada em unidades próximas ao local de 
atuação dos servidores para proporcionar mais comodidade a eles.

ATUALIZAÇÃO OE CADASTROS

Já a Unidade de Convênios e Saúde Suplementar (UCSS) fez uma atualização 
de todos os cadastros dos servidores beneficiados pelo per capita, com o objetivo 
de garantir mais transparência nas concessões, em atendimento às orientações 
normativas vigentes. Neste ano, foram discutidas parcerias com os demais serviços 
SIASS de outras instituições. O  que se buscou foi garantir apoio mútuo quando 
ocorre a necessidade de atendimento de junta médica e perícia oficial. Destaque, 
ainda, para o "Programa Vida Sim", desenvolvido pela Progepe/Caiss/Casa 4, 
com o objetivo de preparar servidores, técnicos e docentes para uma aposentado
ria mais tranquila.
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GRADUAÇÃO: MUDANÇA NA VIDA DE MILHARES DE PESSOAS

A UFPR possui mais de 40 mil estudan
tes em 120 cursos de graduação. São vidas 
transformadas diariamente nos campi da 
universidade, comprovando a inserção na 
sociedade da mais antiga e uma das mais 
importantes universidades do país.

O  Vestibular 201 7 /2018  foi o maior da 
sua história em número de candidatos: 
55.1 79 - 0,3% a mais que no ano passado, 
quando houve 54.992 candidatos para 
5.494 vagas. Fiel à orientação de construir 
uma UFPR cada vez mais inclusiva, a 
Pró-Reitoria de G raduação  (Prograd)

INCLUSÃO

aprimorou o sistema de bancas de valida
ção, atendendo ainda, em 2017, aos 
estudantes com deficiência.

O  trabalho prosseguiu, nesta direção, 
com a ampliação dos cursos EaD e a reali
zação da 15a Feira de Cursos e Profissões, 
que exerce papel crucial no sentido de 
orientar os estudantes do Ensino Médio a

RECORDE EM INSCRITOS NO 
VESTIBULAR: MAIS DE 55 MIL

APERFEIÇOAMENTO

escolherem suas carreiras.
A UFPR desenvolveu ainda grande volu 

me de ações destinadas à inclusão e à per 
manência dos/as seus estudantes, por meie 
dos seus programas. Com os recursos d< 
Programa Nacional de Assistência Estudan 
til (Pnaes), a Pró-Reitoria de Assuntos Estu 
dantis (Prae) executa seu programa d< 
assistência estudantil de acordo com as es 
pecificidades da UFPR - o Probem. E con 
duziu ainda uma ampla ação de acolhi 
mento dos estudantes vítimas de diversa 
formas de violência, racismo e LGBTIfobia.

DAS BANCAS

Neste ano, a UFPR deu passos decisivos para a consolidação de 
várias políticas de expansão da qualidade e da inclusão no campo 
da graduação. Nos processos seletivos para o ingresso nos cursos 
de graduação, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) consolidou 
práticas para garantir o efetivo cumprimento das reservas de vagas 
(cotas) previstas na Lei 12.711/2012, em benefício de estudantes 
de escolas públicas com renda familiar per capita inferior a 1,5 
salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e/ou 
estudantes com deficiência.

Para assegurara máxima transparência à política de reserva d 
vagas, foram adotadas as validações das autodeclarações feita 
por meio do comparecimento diante de bancas constituídas cor 
esta finalidade. A frente do processo, esteve a Coordenação d 
Estudos e Políticas Inovadoras para a Graduação (Cepigrad), cor 
os seus núcleos associados - Núcleo de Apoio às Pessoas cor 
Necessidades Especiais (Napne), Núcleo Universitário d 
Educação Indígena (Nuei) e Núcleo de Estudos Afro-Brasileirc 
(Neab). Suas ações no acompanhamento acadêmico forar 
fundamentais para garantir o acesso e também a permanência dc 
estudantes cotistas.



TECNOLOGIA E EAD

Um dos desafios da Prograd fo i a 
contínua e intensiva incorporação de tec
nologias de informação e de comunicação 
às salas de aulas e aos demais ambientes 
formativos - tarefa assumida prioritaria
mente pela Coordenação de Integração de 
Políticas de Educação a Distância (Cipead). 
Além dos cursos mantidos por intermédio 
da UaB (dois de graduação e sete de 
pós-graduação lato sensu), a Cipead tem 
se dedicado à inclusão de práticas de EaD 
na educação presencial. Atualmente, cerca 
de 600 disciplinas estão habilitadas para 
serem integral ou parcialmente ofertadas a 
distância.

15° FEIRA DE CURSOS E PROFISSÕES 
COM RECORDE DE PÚBLICO

A 15a edição da UFPR: Cursos e Profis
sões, no segundo ano de realização no 
Complexo UFPR, em Piraquara, recebeu a 
visita de 115.000 pessoas. Esta edição 
reuniu os 11 7 cursos, 24 Empresas Junio
res, oito parceiros e alguns serviços da 
UFPR, como o Núcleo de Concursos, que 
possib ilitou a inscrição no Vestibular 
201 7 /2018 para os visitantes. Atendemos 
a cerca de 600 escolas do Paraná, São 
Paulo e Santa Catarina. A feira, organizada 
pela Sucom, objetiva orientar os futuros 
estudantes, evitando que se decepcionem 
com uma escolha precipitada e, assim, 
abandonem precocemente as salas de 
aula.

UFPR HÍBRIDA

Além disso, está em curso um programa 
cham ado UFPR Híbrida, que objetiva 
esclarecer e apoiar os cursos de graduação 
da UFPR no planejamento, implantação e 
consecução da educação híbrida. Ou seja: 
a integração, aos processos de ensino e de 
aprendizagem, de ambientes presenciais e 
on-line, por meio de metodologias ativas, 
de modo a expandir as possibilidades de 
oferta da carga horária dos cursos presen
ciais mediante recursos de educação a 
distância.

600 DISCIPLINAS ESTÃO HABILITADAS PARA 
SEREM OFERTADAS A DISTÂNCIA

CURSOS g PROFISSOES
UMA FEIRA DE IDEIAS PARA O SEU FUTURO

ENSINO E INCLUSÃO SOCIAL
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DIVERSIFICAÇÃO E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

FORMAÇÃO DE PROFESSORES SEGUNDO NUCLEO
Os programas voltados à formação de 

professores ganharam especial destaque 
em 2017. A UFPR mantém 28 cursos de 
licenciatura, cobrindo todas as áreas do 
conhecimento abrangidas pelos compo
nentes curriculares da educação básica 
brasileira. Entre os programas instituciona
is, há dois voltados exclusivamente ao 
apoio à formação inicial de professores - o 
Pibid e o Licenciar, que, juntos, somam mais 
de 700 bolsistas, entre estudantes, profes
sores dos cursos de licenciatura e professo
res das escolas de educação básica.

Em breve, será criado um segundo 
núcleo formado pelos programas para 
formação continuada de professores, com 
a oferta de cursos de pós-graduação stricto 
sensu voltados especificamente para a 
qualificação profissional de professores da 
educação básica. Serão dois programas na 
área de educação (acadêmico e profissio
nal) e um na área de ensino de ciências e de 
matemática. Haverá, ainda, seis progra
mas de mestrado profissional, no formato 
Prof, nas áreas de filoso fia , h istória , 
matemática, química, biologia e educação 
ambiental.

f ^ ír it t f íA L
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DO

0 PIBID E 0 LICENCIAR, 
JUNTOS. SOMAM MAIS DE 

700 BOLSISTAS

Flexibilização, diversificação e o enri
quecimento curricular por meio de ativi
dades complementares, não disciplina- 
rizadas, foram outros importantes desa
fios da Prograd. A pró-reitoria valorizou e 
incentivou ainda mais a inclusão de ativi
dades de extensão e de pesquisa, além de 
intercâmbios e estágios extracurriculares 
nas matrizes curriculares dos cursos de 
graduação. Os programas institucionais 
voltados a esses objetivos foram mobiliza
dos para atingir essa meta. Entre eles, os 
programas de iniciação científica (Pibic e 
Pibit), iniciação à docência (Pibid e 
Licenciar), educação tutorial (PET), bolsas 
de cultura e extensão, monitoria, mobili
dade e voluntariado acadêmico.



UNIVERSIDADE INCLUSIVA

A Prae (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) foi criada em 2008 e 
é a mais nova das pró-reitorias da UFPR. Apesar disso, tem uma 
missão fundamental no projeto de universidade inclusiva. E um dos 
pilares para que a UFPR realize a inclusão e a permanência dos/as 
seus estudantes. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis organiza, 
gerencia e aplica política de permanência estudantil do Governo 
Federal, Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que 
direciona recursos para que essa pró-reitoria realize seu programa 
de assistência estudantil de acordo com as especificidades da 
UFPR, isto é, o Probem.

ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES

Além da transferência de múltiplos auxílios econômicos para 
os/as estudantes com comprovada vulnerabilidade socioeconômi- 
ca, a permanência na Universidade requer um conjunto de 
programas de acompanhamento e acolhimento. Atuando com 
uma equipe multidisciplinar (pedagogos/as, psicólogos/as e 
assistentes sociais), o acolhimento dos/as estudantes poderá ser 
iniciado por qualquer uma das especialidades. A equipe pedagógi
ca, além de fazer o acompanhamento individual dos estudantes 
beneficiários de auxílios do Pnaes, também realiza oficinas que 
discutem as questões pedagógicas que dificultam o desenvolvimen
to da vida acadêmica e estudantil e, consequentemente, colocam 
em risco a permanência dos beneficiários ou não.

DISCUSSÕES TEMÁTICAS

Nesse programa, além do acompanhamento individual, são 
realizadas atividades de discussões temáticas em grupos focais, 
como o C ine Prae, que efetua conversas sobre cinema. 
Recentemente, foi criada uma ação de acompanhamento dos/as 
estudantes por pares. São oficinas de reforço ofertadas por 
estudantes bolsistas focadas nas disciplinas mais difíceis para os/as 
estudantes. A equipe de acolhimento psicológico oferta várias 
modalidades de acompanhamento e de acolhimento psicológico e 
psicossocial.

ENSINO E INCLUSÃO SOCIAL



PLANTÕES PSICOLÓGICOS
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Além do acompanhamento clínico, são oferecidos plantões 
psicológicos, por meio dos quais são organizados grupos de 
acolhimento temáticos. Nestes grupos, assumem papel de destaque 
as oficinas de Leitura e Escrita: Autoria e Escrita Criativa na 
Universidade e Fotografia, que enfrentam e apoiam as questões 
relativas à formalização de trabalhos acadêmicos. Há também os 
grupos de Estudantes Forasteiros, que ajudam na adaptação de

estudantes na nova cidade e na universidade, e as oficinas de 
Fotografia Mobile, que trabalham a fotografia como linguagem 
para pensar o cotidiano e a relação dos/as estudantes com os 
espaços e tempos na Universidade/Cidade. Há também um 
conjunto de ações que englobam o esporte individual e o apoio às 
equipes esportivas.

COMBATE AO PRECONCEITO

A Prae também é um lugar de acolhimento das diversas violênci
as sofridas por estudantes, como racismo, LGBTIfobia, violência de 
gênero, machismo, xenofobia, dentre outras. A equipe multidiscipli- 
nar, bastante engajada na luta contra o preconceito, possui um 
protocolo de acolhimento e de atenção aos/às estudantes vítimas

de preconceito e violência. Em razão dos seus programas e ações, a 
Prae estabeleceu-se como uma unidade que representa um 
importante pilar de apoio aos/às estudantes, ajudando-os/as a 
superaras dificuldades diversas que cercam a vida universitária.

iii^ULbdÃiRSii



PESQUISA AMPLIA RECONHECIMENTO

Muitos motivos poro comemorar: a 
avaliação quadrienal da Capes revelou que 
temos dois programas conceito 7, oito 
conceito 6, 28 conceito 5, 22 conceito 4 e 
1 9 conceito 3 (os programas criados até 
2016). E um considerável salto em relação 
à avaliação anterior. Este im portante 
resultado confirma, uma vez mais, a UFPR 
como a mais importante e a m elhor 
instituição de ensino superior no Paraná e a 
terceira do Sul do país.

A conquista deve-se a um conjunto de 
ações adotadas pela atual gestão da UFPR,

sobretudo na Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG). A unidade tam
bém ampliou seu diálogo com a comunida
de universitária e adotou uma série de 
ações importantes para intensificar a

UFPR: DOIS PROGRAMAS 
CONCEITO 7 E OITO 

CONCEITO 6 DA CAPES

transparência na UFPR junto aos órgãos de 
controle e, ainda, para atuar de forma mais 
ágil e eficiente, por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações —SEI.

A PRPPG também adotou nova gestão 
para os periódicos, reformulou os progra
mas de professor visitante, intensificou seu 
processo de desburocratização, apoiou 
pesquisadores e realizou com sucesso - em 
parceria com outras unidades - a 9a 
Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.

DIÁLOGO AMPLO COM A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra

duação está m uito mais próxima da 
comunidade universitária. Entre maio e 
agosto de 2017, o pró-reitor Francisco 
Mendonça e os coordenadores visitaram 
todos os setores da instituição, em reuniões 
para a apresentação dos projetos em 
andamento e dos que ainda serão desen
volvidos pela Pró-Reitoria. As visitas

intensificaram o diálogo entre a administra
ção central e os coordenadores de projetos 
de pós-graduações e entre os docentes e os 
d iscentes, a lém  de p rom over m a io r 
interação institucional na produção do 
conhecimento.

Com o decorrência da atuação do 
Tribunal de Contas da União (TCU) e da 
Controladoria Geral da União (CGU) nos

m

PESQUISA EINOVACAO

trâmites acadêmicos e financeiros da UFPR, 
a PRPPG fez uma revisão completa das 
rotinas e fluxos financeiros, especialmente 
os vinculados à gestão no âmbito da 
Unidade de Orçamento e Finanças (UOF).

A PRPPG teve seu quadro de servidores 
fortemente alterado em 2017. A nova e- 
quipe tem imprimido otimismo, agilidade e 
confiança na gestão financeira da unidade.

^  *  w
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GESTÃO MAIS ÁGIL

O emprego da Plataforma Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) tornou a 
gestão dos processos da PRPPG mais 
transparente e segura, ao mesmo tempo 
que a descentralização de alguns convêni
os colocou em evidência a necessária 
parceria na gestão de processos. Neste 
ano, a Plataforma Sistema de Gestão 
Acadêmica (Siga), concebida e produzida 
na Unidade de Gestão de Tecnologia de 
Informação da PRPPG, registrou considerá
veis avanços, com a inclusão de novas 
ferramentas de gestão, garantindo trans

parência e agilidade no sistema. Além de 
contemplar toda a gestão da pós-gra
duação Stricto Sensu, o sistema recebeu, 
neste ano, também a inclusão da pós-gra
duação Lato Sensu e de parte da Iniciação 
Científica e das atividades de pesquisa, 
cuja coordenação está sob a responsabili
dade da PRPPG. Vários treinamentos de 
qualificação para o uso adequado do 
sistema foram realizados, o que permitiu o 
emprego com sucesso desta plataforma na 
gestão de quase todas as atividades da 
PRPPG.
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Além disso, a PRPPG desenvolveu um conjunto de reuniões com os programas de pós-graduações da UFPR, nas quais foram expostas as 
políticas de pós-graduação do país, especialmente com ênfase à internacionalização.



VALORIZAÇÃO DA PESQUISA E DA PÓS-GRADUAÇÃO

A PRPPG foi vigorosa na valorização e no fortalecimento da 
pesquisa e da pós-graduação na UFPR, especialmente em relação 
à dedicação docente. Por isso, atuou na Comissão de Ope- 
racionalização dos Indicadores de Esforço Docente (Comid). A 
perspectiva é que haja melhoria no reconhecimento destas 
atividades no âmbito do planejamento da dedicação dos docentes, 
quando da discussão e definição de vagas para contratação na 
UFPR.

NOVA GESTÃO PARA PERIÓDICOS

Os 61 periódicos - revistas de divulgação científica - da UFPR 
receberam neste ano nova gestão, com a criação da Política de 
Apoio a Periódicos da PRPPG. Uma reorganização da divisão de 
recursos financeiros para a viabilização das revistas foi realizada; de 
agora em diante, e em constante evolução, a PRPPG dará suporte 
aos serviços bibliométricos de editoração, correção e gestão

PESQUISA E INOVAÇÃO

NOVOS CURSOS

A PRPPG encaminhou à Capes a proposta de criação de sete 
novos cursos de mestrado e de sete de doutorado - estes já contan
do com cursos de mestrado ofertados hoje pela UFPR. Se forem 
aprovados, a UFPR contará, em 2018, com um total de quase 100 
programas de mestrado e doutorado; hoje, eles somam 86.

86 CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO

eletrônica, em consideração a todos os periódicos, na Sala de 
Apoio a Publicações.

O  serviço de tradução, desenvolvido pelo Centro de Assessoria 
de Publicação Acadêmica (Capa), para o inglês, atua desde mea
dos deste ano em conjunto com a PRPPG, parte do qual na Sala de 
Apoio a Publicações.

#UFPR105anos
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A INOVAÇÃO DAS DISCIPLINAS TRANSVERSAIS

Uma das ações mais inovadoras na promoção dos programas 
strictosensu criados em 201 7 pela PRPPG foi a oferta de disciplinas 
transversais. Trata-se do oferecimento de disciplinas comuns a 
muitos cursos, as quais têm sido ofertadas de forma isolada e estão 
alicerçadas na dupla participação, presencial e a distância.

A primeira disciplina oferecida foi "Escrita acadêmica em

inglês", que teve 200 alunos inscritos na forma presencial e outros 
300 na forma eletrônica, para a qual o apoio da Superintendência 
de Comunicação (Sucom) foi fundamental, porque há transmissão 
ao vivo das aulas. Seu sucesso aponta para a oferta de outras de 
mesma natureza a partir de 2018.

 ̂ MIL ESTUDANTES NA PÓS-GRADUAÇÃO. 
MESTRADO E DOUTORADO EM 2017
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DESBUROCRATIZAÇÃO

A resolução sobre d ip lom ação em 
cotutela (atualmente 12 /17-C epe) fo i 
reformulada para garantir agilidade e 
redução da burocracia para o estabeleci
mento das ações de dupla titu lação, 
aspecto de alta importância no processo de 
internacionalização da pós-graduação. A 
nova resolução permite que os trâmites 
sejam concluídos em menos de 30 dias.

RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS

Os procedimentos para o reconheci
mento de diplomas foram reformulados e 
agora estão de acordo com as demandas 
do Ministério da Educação e Cultura - 
plataforma Carolina Bori. A UFPR foi uma 
das primeiras a se adequar a esta situação. 
Além da instituição de procedimentos 
informatizados que aceleram o processo, 
os ritos foram simplificados e permitem 
concluí-lo em 90 dias.



PROGRAMA DE PROFESSOR VISITANTE PÓS-DOUTORADO

O  Programa de Professor Visitante é uma importante estratégia 
no campo da internacionalização das atividades de ensino e 
pesquisa da UFPR. O  programa foi reformulado em nova resolução 
e pretende atrair pesquisadores de alto nível do exterior por meio de 
contrato de trabalho, com duração de um mês a quatro anos. No 
Programa Professor Sênior, estão vinculados 60 docentes.

A realização de estudos avançados por pesquisadores brasilei
ros e estrangeiros na UFPR é feita também por meio dos estágios de 
pós-doutorado. A nova resolução, em apreciação pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), atualiza critérios para esta 
atividade na UFPR, especialmente de acordo com as demandas 
atuais da Capes e a internacionalização da produção do conheci
mento no âmbito da instituição.
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LATO SENSU MAIS VISIBILIDADE DOS TRABALHOS

A PRPPG restabeleceu a Coordenação 
de Cursos Lato Sensu, entendendo que há 
potencial para o crescimento da oferta de 
cursos desta natureza, tanto pagos quanto 
gratuitos. Isto se deve à diversidade de 
áreas do conhecimento e à qualidade do 
corpo docente da UFPR. A UFPR ofertou 
mais de 100 turmas de cursos de especiali
zação vinculadas a 56 cursos distintos. 
Mais de 6.000 alunos frequentaram os 
cursos, dos quais cerca de 2.200 concluí
ram sua formação.

O  incentivo institucional à pesquisa e à qualidade dos produtos de pesquisa motivou a 
exploração de novas oportunidades de fomento para os pesquisadores. Neste contexto 
encontram-se em tramitação convênios que vão permitir o lançamento de editais de 
pesquisa internos, ou em cooperação com a UTFPR e com o Ministério Público, que serão 
devidamente implementados em 2018.

Dentre as várias atividades relacionadas à pesquisa, a PRPPG atuou, em conjunto com a 
Superintendência de Comunicação e Marketing (Sucom), na divulgação e valorização dos 
pesquisadores da UFPR, sobretudo os detentores de bolsas C N PQ -1 A, que evidenciam a 
excelência da produção científica do país.

MELHORIA NA GESTÃO DE PROJETOS

O melhoramento na gestão de projetos 
executados pela PRPPG foi outra conquista 
importante. A reestruturação das atividades 
da Coordenadoria de Pesquisa da PRPPG 
incluiu também a implantação de sistemas 
de gestão/acompanhamento de projetos, 
com o objetivo de auxiliar os pesquisadores 
no trâmite administrativo dos processos, 
reduzindo o volume de recursos não 
executados.

APOIO A PESQUISADORES

A PRPPG realizou ainda a ampliação 
dos programas de apoio aos pesquisado
res. Incluiu um aumento significativo (mais 
de nove vezes o montante de recursos 
anterior) no aporte de dinheiro, por meio do 
Programa de Manutenção de Equipamen
tos Multiusuários. E promoveu uma re
estruturação do programa de apoio à 
partic ipação em eventos c ien tíficos , 
sobretudo com a facilitação e agilidade dos 
trâmites, com menos burocracia e mais 
transparência.
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INICIAÇ ÃO  C IENTÍFICA

As reuniões realizadas com professores 
e pesquisadores durante as visitas aos 
setores da UFPR permitiram detectar as 
p rincipais demandas da com unidade 
universitária  em re lação à in ic iação  
científica. Uma delas diz respeito aos vários 
prazos do edital anual, que exigem esforços 
dos professores durante os principais

períodos de férias - de janeiro até meados 
de fevereiro e julho.

Após debates no Caie, a Coordenação 
de Iniciação Científica e Integração Acadê
mica obteve êxito em retirar do calendário 
relativo ao Edital 201 7-201 8 /2 ° semestre e 
ao Edital 2018-2019  providências dos 
professores durante o período de férias; ou

quando elas são exigidas durante as férias, 
há sempre um prazo que adentra o período 
letivo. Várias propostas de mudanças no 
edital e no Caderno de Normas da IC estão 
sendo discutidas para facilitar o trabalho 
dos professores orientadores e os fluxos 
rotineiros do processo de iniciação cien
tífica.

AUMENTO DE PROJETOS

AUMENTO DE IIZ NO NÚMERO 
DE PROJETOS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA

estes números aumentem ainda mais no 
próximo edital, uma vez que as mudanças 
empreendidas tornarão o Programa de IC 
mais atrativo à comunidade acadêmica.

A IC registrou, ainda, um aumento de 
11 % no número de projetos, 14% no núme
ro de professores e 3% no número de alu
nos envolvidos no edital atual, em compa
ração ao Edital 2016-201 7. Estima-se que

BOLSISTAS NA GRADUAÇÃO

Uma novidade em relação aos editais 
das agências de fomento é que o último 
edital do Pibis da Fundação Araucária foi 
deslocado da Proec para a PRPPG. Portan
to, àqueles dados foram acrescidas 128 
bolsas Pibis, que passaram para o controle 
da PRPPG, significando um aumento de 
16% em relação ao ano anterior.



SUCESSO COM A T  SIEPE

A 9° Semana Integrada de Ensino, Pes
quisa e Extensão (Siepe) apresentou 1.330 
resumos aprovados no Evinci, 128 resumos 
aprovados no Einti e 129 bancas realiza
das. Mais de 5.000 pessoas estiveram 
envolvidas no evento durante os 5 dias de

ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS

Um dado im portante da in ic iação 
científica foi o número considerável de 
estudantes na condição de voluntários, ou 
seja, que desenvolvem a iniciação científica 
sem a bolsa de estudos. Em 2017, mais de 
1.300 estudantes estavam vinculados à

U FP R fÊ

sua realização, em Curitiba e nos campi 
avançados.

Ainda sobre as bolsas de iniciação 
científica, apesar do cenário atual de crise 
generalizada do país, a nova gestão 
empreendeu esforços e conseguiu manter o

número de bolsas do ano anterior, ou seja:

• 50 do Pibiti/CNPq;
• 369 do Pibic/CNPq;
• 24 do Pibic/EM-CNPq;
• 1 70 do Pibic/Pibiti-Fundação Araucária; e
• 240 do Pibic/Pibiti-Tesouro Nacional.

MAIS DE 1.300 ESTUDANTES 
VINCULADOS A 

IC-V0LUNTÁRIA

IC-Voluntária, ou seja, quase 70% do total 
da UFPR. Este dado revela o alto potencial 
para o desenvolvimento da iniciação 
científica e os importantes desafios para a 
ampliação da cobertura de bolsas do 
programa.

INOVAÇÃO

A Agência de Inovação é um espaço 
colaborativo e de geração de conhecimen
to, possuindo três coordenações: Pro
priedade Intelectual; Transferência de Tec
nologia; Empreendedorismo e Incubação 
de Empresas.

INOVAÇÃO EN SAÚDE

Neste ano, a Agência lançou o progra
ma Laboratório de Inovação em Saúde 
para estimular os professores e pesquisa
dores a converter os conhecimentos produ
zidos na UFPR em inovação para a so
ciedade.
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INFORMAÇÕES SOBRE PATENTES NOVA VARIEDADE DE CANA-DE-AÇÚCAR

O utra  in iciativa da unidade fo i a 
realização da oficina Recuperação de 
Informação Tecnológica Sensível - Patentes 
como Fontes de Informação Tecnológica, 
em parceria com o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi). A oficina ca
pacitou os participantes para desenvolver 
buscas nos bancos de dados de patentes do 
Inpi e discutiu a importância da recupera
ção destas informações.

A Agência de Inovação também firmou contrato de licenciamento, com a empresa 
Bayer, de uma variedade de cana-de-açúcar que auxiliará na renovação e expansão dos 
canaviais brasileiros, com redução de custos e aumento da produtividade no setor. Ela tem 
ganho de produtividade de 5% a 8% em relação a outras variedades de cana-de-açúcar.

START I T  UP: EMPREENDEDORISMO 
EIN O VAÇ ÃO

Outra iniciativa de sucesso da unidade 
J  foi a 3a edição do programa Start lt L/p, 

encontro voltado ao empreendedorismo e 
à inovação desenvolvido a partir de uma 

§ K T l ]  parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio 
a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a 
Agência de Inovação da UFPR. Foram três 
dias de debates no Centro Politécnico da 
UFPR, em Curitiba, e também no Campus 
Litoral, em Matinhos.
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EXTENSÃO E CULTURA EM FOCO EXTENSÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(Proec) decidiu ampliar o debate e demo
cratizar a informação sobre os impactos da 
política universitária destas áreas antes da 
formulação das estratégias. Nesta perspec
tiva, a Proec adotou uma série de medidas e 
conquistas importantes, ao longo do ano.

Promoveu seminários para os coorde
nadores de programas e projetos de 
extensão para os estudantes, além de um 
diagnóstico sobre as ações extensionistas. 
Outra conquista foi a resolução relativa ao 
aumento da pontuação das atividades de 
extensão para fins de progressão funcional.

Também desenvolveu, em parceria com 
oCCE, um sistema de eventos. Criou, ain
da, uma política de prevenção ao suicídio 
no ambiente universitário. Mas foi na 
promoção de eventos que a Proec ampliou 
sua visibilidade e importância, junto à 
sociedade. Promoções como o Festival de 
Inverno, a Feira do Livro, os eventos rea
lizados pelos Grupos Artísticos da UFPR e 
pelo Museu de Arqueologia e Etnologia 
(MAE) atraíram milhares de pessoas em 
2017.

FESTIVAL DE INVERNO NO LITORAL

O 27° Festival de Inverno da UFPR 
confirmou o sucesso das edições anteriores 
e agitou o litoral do estado. O  evento trouxe 
uma importante novidade em 2017: a 
cidade de Matinhos recebeu pela primeira 
vez o Festival de Inverno da UFPR, que 
tradicionalmente acontecia apenas em 
Antonina.

No início do ano, foi aprovada resolução sobre o aumento da pontuação das atividades 
de extensão para fins de progressão funcional, gerando ampliação no número de propostas 
enviadas. Neste sentido, a ação mais estratégica para o fortalecimento da unidade foi o 
avanço na discussão da curricularização da extensão, uma das metas do Plano Nacional de 
Educação até 2024 nos cursos de graduação.



PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS 36- SEMANA LITERÁRIA SESC E FEIRA DO LIVRO

Para a composição das estratégias de 
ação, promoveu dois seminários - um 
voltado para os/as coordenadores/as de 
programas e projetos de extensão (em 
junho) e outro para os estudantes (em 
outubro ). Parale lam ente, propôs um 
diagnóstico por setores e cursos sobre as 
ações extensionistas. Neste processo, 
avaliou-se desde a identificação do número 
de estudantes envolvidos até a discrimina
ção porturnos de curso.

ENEC E ENAF
A Proec exerceu a presidência da Siepe 

(Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e 
Extensão) neste ano, em conjunto com a 
Prograd e a PRPPG. E trouxe algumas 
novidades específicas para o Enec e Enaf e 
para o evento em geral. Quanto à exten
são, houve mudanças. Antes, os trabalhos 
apresentados eram avaliados por uma 
banca; neste ano, a proposta foi uma 
interação baseada mais no diálogo, para 
forta lecer as ações, priv ileg iando um 
espaço de intercâmbio de experiências.

ORQUESTRA FILARMÔNICA

Outro evento de sucesso foi a 36a Semana Literária Sesc - Feira do Livro Editora UFPR, 
que recebe amplo apoio da Proec. Só no primeiro dia do encontro foram nove lançamentos 
de livros, cinco oficinas e abertura de três exposições.

Em parceria com a Tertúlia Vocal, a 
Orquestra Filarmônica da UFPR realizou o 
espetáculo "O  Murmúrio Adivinhado" - um 
concerto para comemorar os 500 anos da 
Reforma Protestante. Mas a orquestra 
apresentou ainda, na abertura do ano, um 
show com composições de Beethoven, 
Mendelssohn e Atterberg.
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CORO, PALAVRAÇÃO CIA DE TEATRO E TÉSSERA

Os grupos artísticos da UFPR tiveram 
papel de destaque neste ano. Um dos 
eventos que realizaram , com grande 
sucesso, foi a ação performática "Ninguém 
é Ninguém em Curitiba". A produção foi da 
PalavrAção Cia de Teatro da UFPR e teve 
ainda a participação de membros de 
grupos artísticos da instituição, como a 
própria PalavrAção, o Coral, o Téssera, e 
de estudantes do curso de Produção Cênica 
doSEPT-UFPR (Setor de Educação Profissio
nalizante e Tecnológica), além da presença 
de alunos do curso de Teatro da Unespar.

GRUPO DE MPB

O Grupo de MPB da UFPR realizou 
várias performances de sucesso em 201 7. 
Uma delas foi o espetáculo "E Preciso Estar 
Atento e Forte - 50 Anos de Tropicália", que 
apresentou um recorte histórico que vai da 
produção musical da década de 1960, 
como a Bossa Nova e a Jovem Guarda, 
passando pelas composições que efetiva
mente fizeram parte da Tropicália, até as 
reverberações que o movimento gerou na 
música popular brasileira.

MADRIGAL
O Madrigal da UFPR também se des

tacou ao longo do ano. Por exemplo, com a 
promoção do espetáculo "O  Eterno da 
Beleza", que explorou a beleza da vida. O  
grupo também apresentou o espetáculo 
"Origens" -  um recital de canto, percussão 
e piano. Apresentou ainda o espetáculo 
"Ora Pro Nobis", na Igreja São Benedito, e, 
na Capela da Reitoria, o espetáculo 
Chiaroscuro-Tertúlia Vocal, além de vários 
outros.



O  Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE-UFPR), 
inaugurado em 1963, é o primeiro museu universitário do Paraná. 
Sediado em Paranaguá, o MAE abrigou importantes eventos ao 
longo do ano. Entre eles, as exposições "Deuses que Dançam" 
(sobre o candomblé) e "Nos Passos da Evolução Humana" (sobre as 
origens e o desenvolvimento de diversas espécies de australopitecí- 
neos e de hominídeos que resultaram no aparecimento do Homo 
sapiens). O  MAE promoveu ainda o seu 1 ° Encontro de Memórias e 
o curso de extensão universitária "Lugares das Memórias Contadas: 
Indígenas, Território, Museus, Objetos e Musealização".

SISTEMA DE EVENTOS
Em parceria com o Centro de Computação Eletrônica (CCE), a 

Proec criou um sistema de eventos, que poderá ser usado para todo 
evento acadêmico e científico da Universidade, facilitando todos os 
processos, desde a inscrição, composição de bancas, avaliações e 
certificados. O  Caex tem trabalhado continuamente nesta ação 
para acelerar o registro, avaliações, relatórios e aprovações das 
ações extensionistas na UFPR. O  trabalho será apresentado em 
consulta pública on-line para a comunidade acadêmica.

A Proec também apresenta resultados consistentes nos projetos 
de extensão estratégicos e institucionais. Por exemplo, a política de 
prevenção ao suicídio no ambiente universitário, construída em 
parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à 
Drogadição (Nied), a Pró-Reitoria de Administração e a reestrutura
ção do formato e das ações da Incubadora Tecnológica de Coope
rativas Populares.

EXTENSÃO E CULTURA
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COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS

O maior e mais importante hospital público do Paraná, o CHC, 
obteve conquistas importantes em 2017. Entre elas, a nova 
contratualização entre o HC e a Secretaria de Saúde de Curitiba, 
que corrigiu os valores pagos pelos serviços e incluiu procedimen
tos não previstos pelo Sistema Único de Saúde.

O CHC reativou o serviço de transplante hepático infantil, que 
não era realizado no estado desde junho de 2016, e ainda o

serviço de transplante renal. A Associação de Amigos do HC 
também exerceu papel crucial: foram doados R$ 4,7 milhões em 
equipamentos, materiais, insumos e medicamentos apenas para o 
HC, beneficiando milhares de pacientes. Ligada ao Complexo HC, 
a Maternidade Victor Ferreira do Amaral — referência no parto 
humanizado - também melhorou seu atendimento e sua estrutura.



REFORMA NA MATERNIDADE VICTOR DO AMARAL AMPLIAÇÃO NOS ATENDIMENTOS

A Maternidade Victor Ferreira do Amaral passou por diversas 
melhorias estruturais em 2017. O  Centro Obstétrico e os consultó
rios de Pronto Atendimento foram reformados.

O  apoio da Unidade Materno Infantil do Hospital de Clínicas 
em recebera equipe durante este período foi essencial. O  grupo de 
trabalho de Infraestrutura e de Gestão atuou intensamente para 
que tudo ocorresse com o mínimo de transtornos.

O  reitor Ricardo Marcelo e a superintendente do Complexo HC, 
Claudete Reggiani, assinaram a nova contratualização entre o 
Hospital de Clínicas e a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. 
Nela, houve correção de valores e dos números de atendimentos. 
Também houve a inclusão de procedimentos não previstos pelo 
Sistema Ünico de Saúde (SUS), mas que o Hospital já realizava. 
Com os novos recursos e com o aumento de atendimentos, o 
Hospital de Clínicas poderá voltar a trabalhar com toda sua 
capacidade, levando seu atendimento de qualidade a muito mais 
pessoas.
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REATIVAÇÃO DO TRANSPLANTE RENAL

Após 11 anos sem realizar transplante renal, o Complexo 
Hospital de Clínicas recebeu, em outubro, parecer favorável da 
Central Estadual de Transplantes do Paraná para a habilitação do 
sen/iço de transplante renal. Desde então, o HC está realizando o 
processo de reestruturação da Unidade de Nefrologia e Urologia.

APOIO DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HC

A Associação dos Amigos do HC é uma entidade sem fins 
lucrativos, fundada em setembro de 198ó, que trabalha para anga
riar recursos e congregar esforços da comunidade em prol do 
Hospital de Clínicas. Em 201 7, devido ao apoio da Associação, o 
HC recebeu cerca de R$ 4,7 milhões em equipamentos, materiais, 
insumos e medicamentos, beneficiando milhares de pacientes.

CAMPANHA FORTALECE VÍNCULOS

Com a adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), em 2014, o Hospital de Clínicas e a Maternidade Victor 
Ferreira do Amaral se juntaram, como hospitais universitários da 
UFPR, para formar o Complexo CHC. Com isso, além dos servido
res públicos da UFPR e dos funcionários da Funpar lotados no HC, 
também passaram a integrar o quadro de profissionais do CHC os 
funcionários Ebserh, por meio do concurso público de 2015. Para 
fortalecer a união dos trabalhadores em torno do mesmo objetivo 
de buscara saúde do paciente, foi lançada a campanha que trouxe 
como slogan "Nossa peça mais importante é você". Os materiais 
publicitários desenvolvidos pela Superintendência de Comuni
cação Social da UFPR (Sucom), bem como a nova identidade visual 
foram apresentados pela Superintendente de Comunicação da 
UFPR durante o evento de comemoração dos 5ó anos do HC.
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O Hospital de Clínicas é o único do Paraná a rea lizar a cirurgia de transplante hepático infantil.



NOVO APARELHO DE LITOTRIPSIA

Um novo aparelho para eliminar os cálculos renais - chamados, 
popularmente, de "pedras nos rins" — foi adquirido pelos Amigos do 
HC por meio de parceria com a Megamania. O  aparelho de 
Litotripsia Extracorpórea por Onda de Choque (Leco) custou R$1,1 
milhão e funciona, basicamente, por meio da emissão de ondas de 
choque na pele, que são direcionadas até o cálculo por Raio X ou 
ultrassonografia, levando à fragmentação da pedra em pequenas 
partes, que serão eliminadas espontaneamente pela urina. A 
compra do equipamento expandirá os atendimentos do hospital em 
700%. Passarão dos atuais 15 exames para 160 por mês.

DOAÇÃO DE APARELHOS INTENSIFICADA

Por meio de recursos captados pelas doações do Imposto de 
Renda promovidas por pessoas físicas e jurídicas, a Associação de 
Amigos do HC entregou 44 equipamentos ao Hospital de Clínicas 
da UFPR. Diversos serviços receberam as novas ferramentas de 
trabalho: a Neurologia Adulto, que recebeu um manuvacuômetro 
(aparelho que pode determinar, de forma precisa, as alterações na 
musculatura respiratória), 22 poltronas reclináveis para pacientes e 
acompanhantes, duas cadeiras de banho e outras duas de rodas.

MUTIRÕES

O  Complexo HC realizou diversos mutirões de atendimento em 
várias especialidades médicas para diminuir a fila de espera dos 
pacientes. Dentre eles, os mutirões da reumatologia, ortopedia, 
cirurgia da criança, visão, cirurgia de próstata e colonoscopia.

MONITORES E OXÍMETROS
Para a Unidade de Urgência e Emergência Adulto, foram 

adquiridos dois monitores multiparamétricos (utilizados para que a 
evolução dos indicadores de saúde do paciente seja acompanha
da), três oxímetros de pulso de mesa (mede o nível de oxigênio no 
sangue, tanto de gestantes quanto de recém-nascidos) e 10 
poltronas reclináveis. Finalmente, a Unidade de Diagnóstico de 
Imagem foi beneficiada com a compra de um aparelho de ecogra- 
fia colorido com doppler. O  equipamento será importante para a 
diminuição da fila de espera.



PROXIMIDADE COM OS CAMPI AVANÇADOS

A UFPR possui cinco Campi Avançados (Jandaia do Sul, 
Matinhos, Palotina, Pontal do Sul e Toledo) e uma comunidade 
acadêmica de mais de 5 mil pessoas fora de Curitiba. Coube à 
Direção de Apoio aos Campi 
Avançados (Daca), criada nesta 
gestão, o papel de ampliar o 
diálogo com os Campi, ouvir 
suas demandas e integrá-los 
cada vez mais à Reitoria e às 
demais unidades de Curitiba.

A Daca exerceu, ainda, um 
papel crucial para garantir o 
desenvolvimento dos Campi, 
mostrando alinhamento com a 
atual gestão: buscou auxiliar as unidades da UFPR no interior do 
estado na ampliação do diálogo, na formação de parcerias e na 
sua integração com autoridades políticas e comunitárias locais.

MAIS DIÁLOGO COM OS CAMPI

Para ampliar o diálogo entre os Campi Avançados e a Reitoria, a 
gestão atual criou, em janeiro, a Direção de Apoio aos Campi 
Avançados (Daca). Vinculada ao Gabinete do Reitor, possui uma 
unidade no interior do estado e outra em Curitiba. Este trabalho foi 
desenvolvido por meio de visitas e reuniões periódicas nos Campi 
Avançados, com o apoio da Sucom na divulgação dos cursos e das 
unidades da UFPR do interior. Promoveu, ainda, palestras nas 
Associações Comerciais, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e junto a empresários no interior.

ARTICULAÇÃO COM 0 EXECUTIVO E 0 LEGISLATIVO

A Daca buscou se aproximar mais de prefeitos, deputados e 
senadores do Paraná, buscando apoio financeiro e político para a 
implantação e consolidação dos Campi Avançados, em conjunto 
com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Participou, ainda, de 
comissões e subcomissões criadas pelo MEC/Sesu, Ministério da 
Saúde/MEC e Câmara dos Deputados, representando a UFPR.

CAM PI AVANÇADOS 
TÊM COMUNIDADE DE 

MAIS DE 5 MIL 
PESSOAS

INTERIORIZACÂO E EXPANSAO

UFPR Camp“5*'
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IN C EN TIV O  AO EMPREENDEDORISMO

Outras de suas ações foram a promoção de reuniões com os docentes e servidores dos 
Campi Avançados e, também, visitas às grandes indústrias das regiões onde as unidades 
estão instaladas, acompanhadas pela vice-reitora da UFPR, Graciela Inêz Bolzón de Muniz, 
Agência de Inovação e Funpar. Tudo isso para incentivara cultura do empreendedorismoe 
da inovação, além da abertura de oportunidades para a realização de projetos institucio- I 
nais. Promoveu, ainda, articulação para viabilizar a implantação de Núcleos de Inovação 
Tecnológica e Empreendedorismo (Nite), em conjunto com a Agência de Inovação.

êéiie, Díiecüc de Ajjeíe ccll CeBBBft eü eiuiiLiee e diêleee cem es- uuídedei- de mlei/ieu,. #UFPR105anos

A unidade desenvolveu um esforço 
com o Ministério da Educação (MEC) 
para garan tir a liberação de vagas 
docentes para o atendimento dos novos 
cursos resultantes da expansão. O  
trabalho foi desenvolvido em conjunto 
com a vice-reitora, Graciela Inês Bolzón 
de Muniz, e a Progepe. Ofereceu ainda 
aos Campi auxílio na implantação e 
c o n so lid a çã o  de novos cursos de 
graduação, em parceria com a Prograd e 
a Proplan. Neste período, houve a criação 
da comissão especial para acompanhar o 
processo de expansão no Centro de 
Estudos do Mar (CEM), em diversas áreas, 
tornando possível agilizar a busca de 
soluções a curto, médio e longo prazo.

ESTÍMULO ÀS PÓS-GRADUAÇÕES 
E ALIANÇA COM IES

APOIO A NOVOS CURSOS 
E À EXPANSÃO



UFPR AMPLIA INTERN AC IO NALIZAÇ ÃO

As ações da Agência UFPR Internacional (AUI) inauguraram 
nova etapa no processo de Internacionalização da Universidade. 
Englobaram desde a mobilidade acadêmica (docente, discente e 
técnico-administrativa) à cooperação internacional e à definição de 
políticas linguísticas.

A AUI é composta pela 
Coordenação de Coopera
ção Internacional, Coorde
nação de Mobilidade e Coor
denação de Políticas Linguís
ticas, além de seu diretor e de 
seu corpo técnico. Desde sua 
criação, a Agência atua em estreita parceria com outras unidades 
administrativas e acadêmicas da UFPR, como a Prograd, a PRPPG, 
a Procuradoria Federal, o Celin e o Capa.

ACORDOS IN TERNACIO NAIS

Ao longo de 2017, foram aprovados mais de 90 acordos de 
colaboração acadêmica, sinalizando que o processo se desburo
cratizou e se tornou mais eficaz. Dentre os 433 acordos atualmente 
vigentes, destacam-se parcerias com países como França, 
Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, Portugal, Itália, 
Argentina e Chile. Também se desburocratizaram os processos de 
cotutela e dupla titulação, regidos por novas resoluções.

SUSTENTABILIDADE URBANA

A AUI também passou a se dedicar à prospecção e análise de 
parcerias em temas estratégicos, além do acompanhamento de 
programas e projetos de pesquisa com instituições e grupos de 
pesquisa internacionais de excelência. Um exemplo disso foi a 
identificação da área estratégica de Sustentabilidade Urbana, o 
que permitiu apresentar uma proposta de colaboração internacio
nal para o IPPUC/Curitiba, envolvendo parceiros internacionais da 
mais alta competência.

A recente parceria da cidade de Curitiba com as Nações Unidas 
visando cumprir os objetivos do Acordo de Paris para o Clima 
mostra que as ações da AUI estão em sintonia com o enfrentamento 
de problemas de alcance local e internacional.

MAIS DE 10 ACORDOS 
DE COLABORAÇÃO 

ACADÊMICA EM 2017



MOBILIDADE ACADÊMICA

A mobilidade acadêmica de discentes e docentes foi conduzida 
por meio de parcerias com instituições e organismos internacionais, 
como Erasmus +  e AUGM (Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu). Também houve dois editais semestrais para a 
mobilidade discente internacional, para os quais se destinou uma 
bolsa de até R$ 10.000,00 para os primeiros 15 colocados por 
Setor.
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Todos os docentes e discentes estrangeiros que chegam à UFPR 
recebem brochuras informativas redigidas na língua de seu país, 
com o objetivo de garantir amplo suporte no encaminhamento de 
documentação, busca de moradia e atividades de confraterniza
ção. O  novo site da Agência também disponibiliza as informações 
mais relevantes sobre o processo de internacionalização da UFPR.

ROMPENDO BARREIRAS LINGUÍSTICAS

Finalmente, a Coordenação de Políticas Linguísticas atuou para 
planejar, prospectar e fomentar políticas para romper barreiras 
linguísticas. Dentre as ações conjuntas desenvolvidas com a PRPPG 
e o Capa, destacou-se o incentivo para o desenvolvimento de 
competências na produção e publicação — em Língua Portuguesa e 
em línguas estrangeiras — de textos científicos e apresentações 
acadêmicas em seminários internacionais. Além disso, a AUI 
buscou a capacitação de docentes e discentes para processos de 
ensino e aprendizado em língua estrangeira e a ampliação do leque 
de disciplinas ofertadas em inglês, dentre outras.




