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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Universidade Estadual do Paraná iniciou um novo ciclo de planejamento com a 

aprovação do novo Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022. Os 

compromissos e decisões impressos no documento passam a nortear as ações em todos 

os espaços da Universidade. 

O relatório de verificação da comissão de avaliação externa para o 

recredenciamento institucional apontou avanços significativos do desenvolvimento da 

universidade desde seu credenciamento, em dezembro de 2013, junto ao Sistema Estadual 

de Ensino do Paraná. Contudo, o documento apontou ainda pontos importantes que 

compõem a problematização da elaboração do PAA, a execução e cumprimento do PDI 

e o desenvolvimento pleno da Universidade.  

Neste sentido, para que avanços continuem a ocorrer, diversos elementos 

necessitam ser analisados e solucionados por meio dos Planos Anuais de Atividades. 

Dentre eles, destaca-se a necessidade de se construir um conceito de Universidade sem 

olvidar a história das faculdades isoladas, por meio da contratação de recursos humanos, 

de equipamentos, construindo um verdadeiro ambiente de universidade, com espaços para 

a organização e a participação estudantil nas atividades acadêmicas e nas de representação 

dos órgãos colegiados, diminuindo a visão fragmentada da IES, aprimorando os 

mecanismos e fluxos de comunicação interna e externa, revisando a estrutura 

organizacional da Instituição, sobretudo nos que diz respeito à organização executiva e 

aos fluxos de decisão da Administração Superior, dos órgãos suplementares de apoio, 

definindo de forma mais precisa suas atribuições, funções e a representação.  

Entende-se que contratação de docentes, em fluxo contínuo de concurso público, 

deve acontecer na velocidade que a Instituição necessita, esse fato impacta diretamente 

no ensino de graduação e pós-graduação e nos projetos de pesquisas e extensão, uma vez 

que os colaboradores estão impedidos legalmente de participar de programas e projetos 

institucionais.  

A insuficiência dos repasses dos recursos financeiros, prejudica a manutenção e a 

implantação efetiva das políticas para captação e alocação de recursos financeiros 

direcionados à aplicação do Plano de Metas do PDI, refletindo na qualidade de vida no 

trabalho e nas funções para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. É 

importante ressaltar que o repasse de recursos financeiros ainda não atente 
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satisfatoriamente as demandas da expansão e da adequação dos espaços físicos, da 

aquisição e da manutenção dos equipamentos, bem como da atualização dos acervos 

bibliográficos.  

Além disso, a Unespar precisa avançar no que diz respeito à moradia estudantil, 

aos restaurantes universitários e ao transporte para as atividades acadêmicas, 

concomitante a Plano de Ações para a redução de evasão nos cursos concomitante com 

uma política e um programa de acompanhamento dos egressos;  

No que tange a Infraestrutura, a Unespar possui carências pontuais que inibem o 

bom desenvolvimento dessas atividades, ou por comportarem equipamentos obsoletos, 

ou pela dificuldade de manutenção dos existentes. Sendo imprescindível aprimorar o 

acesso à rede mundial de comunicação via rede wifi. Buscar solução imediata para o 

problema da acessibilidade, instituir uma política e estabelecer mecanismos para a 

atualização dos acervos bibliográficos das bibliotecas e dos equipamentos para os 

laboratórios;  

Neste sentido, é importante ressaltar que os Planos Anuais de Atividades, além de 

cumprir com o plano de objetivos, metas e ações do PDI, buscando sempre um avanço 

nos itens acima elencados. 
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2. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE 

ATIVIDADES – PAA 2019 

 

A. AS ETAPAS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é entendido como um instrumento 

operacionalizador do planejamento para concretização de objetivos e metas do PDI, 

possibilitando também a organização dos recursos orçamentários em projetos e demandas 

de manutenção da instituição, de acordo com a prioridade das políticas institucionais.  

A elaboração do PAA 2019 acontece de forma participativa, envolvendo os órgãos 

executivos da gestão superior da Universidade, bem como da gestão intermediária pelos 

Centros de áreas e  Direção do campus, e da gestão básica, composta pelas coordenações 

de cursos de graduação e pós-graduação. A consolidação desses órgãos tem se revelado 

um importante diferencial (e também um grande desafio) no contexto multicampi da 

Unespar, facilitando a comunicação, a coordenação e o controle dos elementos 

diferenciados que compõem o planejamento da Unespar.  

Considerando a Meta 1 do PDI - Implementar o Planejamento, e sua ação 

estratégica b) Assessorar, acompanhar e possibilitar as metas e ações apresentadas no 

planejamento de ações a curto, médio e longo prazo, nos relatórios anuais dos Campi e 

dos Centros de Áreas da UNESPAR, a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) e a 

Diretoria de Planejamento apresentaram, em setembro de 2018, algumas orientações para 

otimizar o processo de construção e elaboração do PAA 2019 da Gestão Superior, 

Intermediária e básica da Unespar. 

Especificamente para o ano de 2019, a elaboração e execução do PAA está sendo 

realizado em dois momentos distintos, detalhados na sequência.  

O primeiro momento aconteceu nos meses de setembro e outubro de 2018, com a 

elaboração de um documento padronizado com as informações referentes às atividades 

que planejam desenvolver para o ano de 2019 e, sem seguida, com a aprovação a 

aprovação nos conselhos superiores (CAD e COU). A orientação para a realização desse 

processo está descrita no (Passo 1).  

 

Passo 1: A elaboração do PAA 2019 

 

Os órgãos executivos preencheram dois documentos disponibilizados pela 

PROPLAN, abaixo descritos:  
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I. “Formulário PAA2019” contendo:  

a) atividade;  

b) descrição da atividade;  

c) responsável pela atividade;  

d) cronograma de execução (meses);  

e) valor estimado;  

f) fonte do recurso;  

g) articulação estratégica com o PDI (Indicando o Eixo e Meta previstos 

no PDI, ou a política para a graduação, pesquisa e pós-graduação e 

extensão, quando for o caso)  

 

II. “Memória de cálculo” (a memória de cálculo consiste no detalhamento 

dos valores que compõem o valor total previsto para cada atividade/ação).  

 

A construção do PAA 2019 no âmbito do campus obedeceu à seguinte orientação:  

 

a) os Colegiados de curso apresentam aos respectivos Centros de Áreas 

as ações que pretendem desenvolver em 2019;  

b) os Centros de áreas fazem a consolidação das informações recebidas 

dos colegiados;  

c) após a consolidação das informações, a Direção de centro encaminha 

a Direção geral do campus o plano de atividades do centro de área;  

d) uma vez recebidas as informações dos centros, a Direção do campus 

procede à consolidação das informações recebidas dos Centros de áreas 

e formaliza um documento único;  

e) a Direção do campus encaminha o PAA 2019 para aprovação do 

Conselho de campus;  

f) após aprovação do Conselho de campus, a Direção do campus 

encaminha à PROPLAN o PAA 2019 do campus, devidamente 

acompanhado da ata de aprovação.  

 

Para auxiliar os trabalhos de consulta às ações específicas da Reitoria, para elaboração 

do PAA 2019, além do preenchimento dos documentos acima citados, foram disponibilizadas 

ainda planilhas individuais por unidade da reitoria, conforme consta no Plano de objetivos, 

metas e ações do PDI. 

O segundo momento será realizado no primeiro trimestre de 2019 (Passo 2), após 

aprovação no Conselho de Planejamento, Administração e Finanças (CAD) e, em 

seguida, no Conselho Universitário, a PROPLAN cadastrar as informações no sistema de 

gestão e acompanhamento das atividades, disponibilizado no endereço eletrônico: 

pdi.unespar.edu.br 
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Passo 2: Gestão e acompanhamento das atividades planejadas 

 

Com objetivo de gerir e acompanhar a execução das atividades dos campi e das 

ações previstas no PDI e nos PPA´s, a PROPLAN utilizará a plataforma ForPDI, 

disponibilizada no endereço eletrônico (pdi.unespar.edu.br). Trata-se de um sistema 

aberto para gestão e acompanhamento em tempo real, de forma colaborativa, eficiente, 

rápida e segura dos Planos Anual de Atividades e Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI.  

As informações prestadas pelos campi no PAA serão cadastradas na plataforma, 

de acordo com o ano de execução. No decorrer do exercício, será possível monitorar o 

desempenho das atividades e informar a conclusão ou alterações quando necessário.  

No primeiro trimestre de 2019 a PROPLAN entrará em contato com as direções 

de campus e de Centro de Áreas para esclarecer os procedimentos de acesso a plataforma, 

configurações, inserções de resultados e demais dúvidas. 

 

B. O QUE SE ESPERA COMO PAA 2019 

 

Na elaboração do PAA 2019, os colegiados, centros de áreas e campus deveriam 

observar a disponibilidade orçamentária. Dessa forma, as atividades propostas, como é o 

caso dos eventos, por exemplo, deverão considerar a indicação de receita já informada 

por cada campus, ou ainda, informar a origem do recurso, quando for o caso. Lembrando 

que, todas as ações previstas no campus, com ou sem previsão de despesas, deveriam 

integrar o PAA 2019. 

Os colegiados e centros de áreas e direções de campus deveriam prever ações que 

procurem atender, prioritariamente, as metas do PDI e/ou as políticas estabelecidas pelas 

Pró-reitorias (Ensino, Pesquisa e Extensão), o que não quer dizer que não poderiam 

propor outras ações que acharem relevantes. Outras ações específicas dos campi relativas 

a ensino, pesquisa e extensão que, porventura, tenham despesas, devem ser demandadas 

junto às Pró-reitorias, durante a execução do PAA 2019, para que integrem o 

planejamento e o orçamento de tais Pró-reitorias.  

Ao indicarmos as metas do PDI e/ou as políticas das Pró-reitorias como ponto de 

partida para a elaboração dos planos de atividades, a intenção é a que todas as ações 

realizadas pelos diferentes segmentos da instituição estejam voltadas para consolidação 

do planejamento estratégico previsto no PDI. 
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Para auxiliar as discussões relativas ao tripé ensino-pesquisa-extensão, para 

elaboração do PAA 2019, foram apresentadas nas orientações as políticas definidas pela 

PROGRAD, PROEC e PRPPG, contidas no PDI da Unespar. 

Outra indicação relevante apresentada para a elaboração do PAA 2019, foram as 

fragilidades apontadas no relatório de Autoavaliação Institucional de 2017, elaborado e 

executado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, que exerceu papel fundamental 

no processo de avaliação e acompanhamento do plano estratégico da instituição.  

Por fim, a PROPLAN consolidou as informações e apresenta, a seguir, o Plano 

Anual de Atividades da Unespar para o ano de 2019.  
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3. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019 

 

A. DA GESTÃO SUPERIOR 

 
 

Unidade Gabinete do Reitor 
     

N. Atividade/Ação Descrição Responsável 

Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim   
Metas  Políticas institucionais   

Eixo Meta Graduação 
Pesquisa e Pós-

graduação 
Extensão 

1 REUNIÕES DE GESTÃO REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 

GABINETE  FEV DEZ                 

39.590,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

2 CONSELHOS SUPERIORES ORGANIZAÇÃO  E PARICIPAÇÃO NOS 

CONSELHOS SUPERIORES DA UNESPAR 

GABINETE  FEV DEZ                 

30.500,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

3 CURSOS E PALESTRAS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DA GESTÃO 

DA UNIVERSIDADE - INTERMIDIÁRIA E 

SUPERIOR 

GABINETE  FEV DEZ                   

9.000,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

4 REPRESENTAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE 

PARTICIPAÇÃO DO  REITOR, VICE OU 

CHEFE DE GABINETE EM EVENTOS  

NACIONAIS 

GABINETE  FEV DEZ                 

10.800,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

5 REUNIÕES DA APIESP PARTICIPAÇÃO DO  REITOR, VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 

ORGANIZADOS PELA APIESP 

GABINETE  FEV DEZ                   

9.700,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

6 REUNIÕES DA ABRUEM PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 

ORGANIZADOS PELA ABRUEM 

GABINETE  FEV DEZ                 

10.000,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

7 PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS E REUNIÕES 

INTERNACIONAIS 

PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  

INTERNACIONAIS ORGANIZADOS PELA 

ABRUEM 

GABINETE  FEV DEZ                 

13.000,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

8 VISITAS TÉCNICAS E 

AUDIÊNCIAS  NOS CAMPI 

           

      
              

122.590,00  

      

              
Unidade Assessoria de Comunicação (ASCOM) 

       

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronog

rama 

  Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com 

o PDI 

   

        Início Fim     Metas 
 

Políticas institucionais 
  

                Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-

graduação 

Extensão 

1 REUNIÕES DE GESTÃO PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA 

UNIVERSIDADE: FÓRUNS, REUNIÕES, 

PALESTRAS, SESSÕES DOS COSSELHOS    

ASCOM FEV DEZ                 

26.940,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

2 CONSELHOS SUPERIORES ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE 

COMUNICAÇÃO 

ASCOM FEV DEZ                 

50.000,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

3 CURSOS E PALESTRAS Fortalecimento  da marca Unespar: Produção   de   

banner, cartazes, campanhas internas e externas, 

sinalização e  afins, premiações, concursos 

ASCOM FEV DEZ                 

65.000,00  

100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

4 REPRESENTAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE 

           

5 REUNIÕES DA APIESP 
           

6 REUNIÕES DA ABRUEM 
           

7 PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS E REUNIÕES 

INTERNACIONAIS 

           

8 VISITAS TÉCNICAS E 

AUDIÊNCIAS  NOS CAMPI 

           

      
              

141.940,00  
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Unidade Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

       

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim 
  

Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-

graduação 

Extensão 

1 Ampliar e atualzair as estrututras, 

acervos,  materiais diáticos e 

pedagógicos 

  
jan/19 dez/19               

116.000,00  

 
PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

   

2 Promover atividades de formação 

didático-pedagógicas para o 

corpo docente da Unespar 

  
fev/19 dez/19                 

47.000,00  

 
PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento das 

práticas docentes. 

   

3 Cursos de capacitação para uso 

do Sistema Acadêmico (Siges) e 

Sistema Moodle 

  
mar/19 dez/19                 

10.000,00  

 
PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento das 

práticas docentes. 

   

4 Implantar os diários de classes e 

planos de ensino de forma on-

line 

  
fev/19 dez/19                 

50.000,00  

 
PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento das 

práticas docentes. 

   

5 Ampliar a coleta e o tratamento 

dos dados referentes à 

comunidade externa 

  
fev/19 dez/19                   

3.000,00  

 
PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

   

6 Bolsas de monitorias e Bolsas 

permanência 

  
fev/19 dez/19                 

60.000,00  

 
PA 30 - Melhorar as condições de 

permanência e conclusão dos 

cursos de graduação da 

UNESPAR. 

   

7 Bolsa Indígena 
  

fev/19 dez/19                 

60.000,00  

 
PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade e o 

exercício da cidadania no 

Ensino Superior. 

   

8 Atividades de gestão da Prograd 
  

fev/19 dez/19                 

18.000,00  

 
PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

   

9 Encontro  Institucional do Pibid e 

Residência Pedagógica 

  
ago/19 ago/19                 

26.482,00  

 
PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 158/2017 

da CAPES. 

   

10 Atualizações e melhorias no 

sistema Siges 

  
jan/19 dez/19                 

50.000,00  

 
PA 11 - Aperfeiçoar o sistema de 

registro acadêmico. 

   

11 Implementar um Fórum 

Pedagógico para os estudantes 

dos Cursos de Graduação 

  
abr/19 jun/19                 

26.482,00  

 
PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento das 

práticas docentes. 

   

12 Produzir videos sobre os crsos de 

graduação 

Gravar, editar e divulgar vídeos institucionais 

dos cursos de graduação da Unespar. 

 
fev/19 dez/19                 

10.000,00  

 
PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

   

13 Identidades Estudantis 

Eletrônicas  

Cadastrar e poduzir carteiras estudantis com os 

respectivos registos acadêmicos de cada aluno 

 
fev/19 mai/19                 

30.000,00  

 
PA 11 - Aperfeiçoar o sistema de 

registro acadêmico. 

   

14 Bolsas Permanência 
      

PA 
    

15 Auxílio Transporte 
  

mar/19 dez/19               

105.000,00  

 
PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade e o 

exercício da cidadania no 

Ensino Superior. 

   

      
              

611.964,00  

      

              
Unidade Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

       

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim 
  

Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-

graduação 

Extensão 
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1 Regulamento de pesquisa. Apresentar minuta para discussão final nos 

campi e aprovação no CEPE do regulamento de 

pesquisa da Unespar. 

DP/PRPPG fevereir

o 

abril                                

-    

 
PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

   

2 Apoio à participação de docentes 

em eventos científicos. 

Implementar programa permanente (edital) de 

apoio à participação de docentes dos PPGs em 

eventos científicos. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

              

100.000,00  

284 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

 
i) Apoiar a realização e 

participação da 

comunidade acadêmica em 

eventos científicos e 

culturais, para 

apresentação de trabalho 

ou a interesse da 

instituição. 

 

3 Avaliação e acompanhamento de 

egressos PIC. 

Implementar diretrizes e procedimentos para 

coleta de dados e de avaliação e 

acompanhamento de egressos do PIC. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                  

8.340,00  

250 PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

 
b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

 

4 Acompanhamento e indicadores 

de pesquisas realizadas na 

Unespar. 

Definir indicadores e mecanismos de 

acompanhamento de pesquisas realizadas na 

Unespar. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

49.000,00  

250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

 
b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

 

5 Implementação do PIBITI na 

Unespar. 

Abrir edital específico para implementar o 

PIBITI na Unespar, em parceria com o NIT. 

DP e 

DPG/PRPPG 

fevereir

o 

dezem

bro 

                

20.000,00  

250 PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

 
c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, à realização de 

traduções e incentivo às 

publicações, especialmente 

através da editora da 

instituição; 

 

6 Implementação do PIC-EM na 

Unespar. 

Abrir edital específico para implementar o PIC-

EM (voluntário) na Unespar. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                               

-    

 
PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

 

7 Realização do  V EAIC/Unespar. Realizar a 5º edição do Encontro Anual de 

Iniciação Científica da Unespar. 

DP/PRPPG maio novem

bro 

                

40.000,00  

284) PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

   

8 Realização do  V EAIC/Unespar. Realizar a 5º edição do Encontro Anual de 

Iniciação Científica da Unespar. 

DP/PRPPG maio novem

bro 

                

15.000,00  

132 PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

   

9 Bolsas de Iniciação Científica. Manutenção da cota de bolsas de IC pela 

Unespar. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

48.000,00  

250 PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

   

10 Bolsas de Iniciação Científica. Manutenção e busca pela ampliação da cota de 

bolsas de IC pela Fundação Araucária do Paraná. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

              

720.000,00  

284) PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

   

11 Bolsas de Iniciação Científica. Manutenção da cota de bolsas de IC pelo CNPq. DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

              

115.200,00  

281 PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação Científica, 

com e sem bolsa. 

   

12 Apoio à participação de docentes 

em eventos científicos. 

Implementar programa permanente (edital) de 

apoio à participação de docentes em eventos 

científicos. 

DP/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

              

100.000,00  

250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

   

13 Participação em eventos, órgãos 

colegiados e fóruns. 

Viagens para participar em reuniões, discussões e 

estabelecer parcerias com outras IES, agências de 

fomento e demais órgãos relacionados a pesquisa 

e pós-graduação no Brasil. 

DP e 

DPG/PRPPG 

janeiro dezem

bro 

                

30.000,00  

250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

   

14 Estruturação de proposta de 

doutorado 

Contratação de consultoria tecnica para PPGS 

com proposta de doutorado 

DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

20.000,00  

250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

 
a. Criar e implementar 

cursos de mestrado e 

doutorado, 

preferencialmente 

envolvendo mais de um 

Campus; 

 

15 Apoio a publicação, tradução e 

revisão de artigos científicos 

Edital interno, exclusivo aos docentes dos PPGs, 

para apoio à tradução, revisão e taxa de 

publicação de artigos científicos. 

DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

30.000,00  

250 PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

 
c. Implantar programas de 

apoio à pós-graduação na 

forma de custeio de bolsas, 

com recursos próprios e de 

órgãos de fomento; 
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16 Auxílio aos PPGs Convênio com Fundação Araucária para apoio 

aos PPGs em andamento.  

DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

30.000,00  

284) PA 16 - Aumentar o número de 

cursos de mestrado e criar 

cursos de doutorado. 

 
a. Criar e implementar 

cursos de mestrado e 

doutorado, 

preferencialmente 

envolvendo mais de um 

Campus; 

 

17 Apoio à internacionalização Abrir edital especifico para apoio a participação 

de professores visitantes nos PPG 

DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

60.000,00  

284) PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

 
d. Possibilitar o 

intercâmbio para docentes 

e discentes da UNESPAR 

com as demais 

universidades públicas; 

 

18 Melhoria de laboratórios Aquisição e manutenção de equipamentos dos 

laboratorios de pesquisa dos PPGS 

DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

              

180.000,00  

284) PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

 
c. Implantar programas de 

apoio à pós-graduação na 

forma de custeio de bolsas, 

com recursos próprios e de 

órgãos de fomento; 

 

19 Apoio a aquisição de livros Edital de apoio a aquisição de livros para os PPG DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

60.000,00  

250 PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

 
c. Implantar programas de 

apoio à pós-graduação na 

forma de custeio de bolsas, 

com recursos próprios e de 

órgãos de fomento; 

 

20 Apoio a publicação de livros Edital de apoio a publicação de livros em 

editoras externas 

DPG/PRPPG fevereir

o 

dezem

bro 

                

40.000,00  

284 PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

   

21 Bolsas de Mestrado - Fundação 

Araucária 

Convênio com Fundação Araucária (04 bolsas de 

1.500,00 reais). 

DPG/PRPPG janeiro dezem

bro 

72.000 284 PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

   

22 Bolsa Técnico (Acordo 

CAPES/FA - CP12/2017) 

Convênio com Fundação Araucária (05 bolsas de 

nível superior por 12 meses) para atender os 

laboratórios integrados aos cursos de mestrado. 

DPG/PRPPG janeiro dezem

bro 

120.000 284 PA 15 - Melhorar a 

avaliação/conceito dos PPGs 

existentes. 

   

23 Anuidade do Conselho de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPPG) 

Pagamento da taxa anual do Conselho de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) 

DP e 

DPG/PRPPG 

março outubr

o 

1.400 250 
   

      
1.858.940 

      

              
Unidade Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

       

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim 
  

Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-

graduação 

Extensão 

1 Reunião com Divisões de 

Extesão e Cultura, Diretores de 

Centro, Coordenadores de 

Cursos e convidados 

Reunião para tratar da Implementação de 

programas estratégicos, dialogando com a 

demanda da comunidade local de cada campi 

DEX/PROEC jan dez                   

5.660,00  

250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 Apoiar projetos de extensão  Apoiar financeiramente projetos de extensão, 

com bolsas PIBEX, via editais de agencia de 

fomento  

DEX/PROEC jan dez               

120.000,00  

284) PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

3 Estimular a participação das 

Divisões de Extensão e Cultura 

nas Plenárias promovidas pelos 

Campi 

Determinar que as chefias de divisão de extensão 

e cultura participem ativamente nas plenarias 

promovidas pelos campi, com o objetivo de 

fomentar a integração dos Campi com a 

Comunidade Local 

DEX/DIC/PR

OEC 

jan dez 
  

PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 Realizar reuniões com a 

PROGRAD e Comunidade 

Acadêmica 

Reunião com a PROGRAD e Comunidade 

Acadêmica para tratar da Curricularização da 

Extensão 

PROEC jan dez                   

1.060,00  

250 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

c) Garantir a flexibilidade 

das matrizes curriculares; 

 
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 
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leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 Estimular a criação de redes 

temáticas voltada à Redução do 

Risco de Desastres 

A partir de levantamento de demanda, propor, 

juntamente com o CEPED, a realização de cursos 

voltados a temática de risco de desastres 

PROEC fev dez 
  

PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

  
b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região, voltados a: direitos 

humanos, terceira idade, 

medicina preventiva, 

formação continuada, 

formação e lideranças dos 

movimentos sociais e 

populares, egressos de 

estabelecimentos p 

6 Realizar reuniões com Divisões 

de Extesão e Cultura, Diretores 

de Centro, Coordenadores de 

Cursos e convidados 

Reunião para tratar da Implementação de um 

sistema de avaliação continuada das atividades 

de extensão da Unespar 

DEX/PROEC 
  

                  

7.280,00  

100 PA 20 - Implantar um sistema de 

avaliação continuada das 

atividades de Extensão da 

UNESPAR. 

   

7 Implantar o Sistema de 

Informatizado de Extensão 

(SIEX) 

Buscar soluções para finalização da implantação 

do SIEX e orientar a comunidade acadêmica 

quanto ao seu uso. 

DEX/PROEC jan jul 
  

PA 21 - Implantar o Sistema 

Informatizado de Extensão 

(SIEX), para registro e 

acompanhamento das atividades 

de extensão, cultura e assuntos 

estudantis da UNESPAR. 

  
f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

8 Consolidar o Encontro de 

Extensão e Cultura da Unespar 

Fomentar a participação de estudantes, 

professores e técnicos administrativos no 

Encontro de Extensão e Cultura da Unespar, 

envolvendo todos os campi da Unespar 

PROEC fec out                 

30.000,00  

284) PA 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não universitária. 

 
b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

9 Divulgar as ações de Extensão e 

Cultura da Unespar 

Divulgar as ações de Extensão e Cultura da 

Unespar como também as pesquisas originádas 

dos projetos atrávés de anais do Encontro Anual 

de Extensão e Cultura,  Catálogos on line e 

outras mídias 

PROEC fev dez                   

7.000,00  

284) PA 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não universitária. 

 
b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

10 Revisar o regulamento de 

Extensão e Cultura da Unespar 

Atualizar os trâmites previstos do regulamento e 

inserir novas orientações quanto a programas e 

projetos 

PROEC fev jul 
  

PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na sociedade. 

  
f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

11 Estabelecer diretrizes e 

princípios norteadores para a 

extensão e cultura 

Com base nas Diretrizes Nacionais definir as 

linhas estratégicas para Extensão e Cultura para 

Unespar 

PROEC fev jul 
  

PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na sociedade. 

  
f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

12 Diagnosticar as demandas e 

possibilidades de inserção das 

atividades extensionistas nas 

regiões em que a UNESPAR está 

inserida. 

Realizar do levantamento das demandas a partir 

de reuniões com Chefes de Divisões de Extensão 

e Cultura e Comunidade Acadêmica, como 

também realização de Plenarias com a 

Comunidade Local e grupos sociais específicos. 

PROEC / 

Divisões de 

Extensão e 

Cultura 

fev nov                   

7.280,00  

250 PA 24 - Realizar ações 

extensionistas com grupos 

sociais à margem das ações 

tradicionais da Universidade. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

13  Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, valorizando 

as expressões artísticas e 

culturais locais  

A partir de reuniões com a Comunidade 

Acadêmica e chefias de Divisão de Extensão e 

Cultura diagnosticar as demandas locais para 

realização de ações artísticas e culturais 

DIC fev nov 
  

PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

14  Implantar programas de 

internacionalização de extensão e 

cultura, com ênfase nos países 

latinoamericanos 

Em parceria com o ERI propor a criação de um 

programa que possibilite o intercambio de 

projetos de extensão e cultura da Unespar com 

Universidades Latino -americanas 

PROEC fev nov 
  

PA 26 - Implantar programas de 

internacionalização de extensão 

e cultura, com ênfase nos países 

latinoamericanos. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

15 Participar das reuniões e eventos 

organizados pelo FORPROEXT 

Participar das reuniões e eventos  organizadas 

pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Insituições Públicas de Educação Superior 

Brasileiras  

PROEC fev dez                 

15.110,00  

250 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na sociedade. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 
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leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

16 Apoiar projetos de extensão que 

vinculam egressos em suas 

atividades 

Apoiar financeiramente projetos de extensão,  via 

editais de agencia de fomento  (Universidade 

Sem Fronteiras) 

PROEC jan dez 
  

PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

17 Promover projetos de 

extensão  nas regiões em que a 

UNESPAR está inserida. 

A partir das demandas locais, incentivar e 

realizar projetos de extensão que dialogue com a 

comunidade local 

PROEC fev dez 
  

PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  
a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

18 Realizar o Seminário 

Internacional Interações em Arte 

e Cultura 

Realizar um evento  com convidados de outos 

países com a temática de Arte e Cultura 

PROEC / 

DIC / ERI 

fev fev                   

2.000,00  

100 PA 
    

19 Finalizar e pautar para discussão 

em conselhos superiores o 

regulamento do Centro Cultural 

da Unespar Palacete Mathias 

Bhomn 

Institucionalização e regulamentação do Centro 

Cultural da UnesparPalacete Mathias Bhomn 

PROEC/ DIC fec dez 
       

20 Realizar oficinas e workshops 

nos Campi, para fomentar a 

criação e implementação de 

grupos artísticos nos campi 

 Realizar atividades formativas em diversas 

linguagens artísiticas, visando a implementação 

de ao menos um grupo artístico em cada um dos 

campi da Unespar 

PROEC/ DIC fev dez                   

9.000,00  

100 PA 28 - Incentivar a criação e a 

consolidação dos Grupos 

Artísticos existentes ou 

emergentes nos Campi da 

UNESPAR. 

   

21 
Promover a circulação dos 

grupos artísticos da UNESPAR 

Realizar a circulação de grupos e projetos 

artísticos da universidade pelos seus campi 
PROEC/ DIC fev dez 

                

16.690,00  
100 PA 

28 - Incentivar a criação e a 

consolidação dos Grupos 

Artísticos existentes ou 

emergentes nos Campi da 

UNESPAR. 

  

a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

22 
Realizar Concurso Literário na 

Unespar 

Promover a realização do Varal de Poesia da 

Unespar,  com atividades em todos os campi 
PROEC/ DIC fev dez 

                  

2.400,00  
100 PA 

27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura e o 

aprimoramento conceitual das 

áreas de Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

  

a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

23 
Realizar mostras de cinema nos 

campi 

Promover a realização de mostras de Cinema nos 

Campi, com enfoque nas relações entre 

Audiovisual, Democracia e Direitos Humanos  

PROEC/ 

DIC/ ERI 
fev dez 

                  

3.560,00  
100 PDI 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  

a) Promover o diálogo 

entre o conhecimento 

científico produzido na 

Universidade e os saberes 

leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

24 
Implementar o Centro Cultural 

da Unespar 

Propiciar a implementação do Centro Cultural da 

Unespar,  
PROEC/DIC fev dez 

              

158.300,00  
100 PDI 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região, voltados a: direitos 

humanos, terceira idade, 

medicina preventiva, 

formação continuada, 

formação e lideranças dos 

movimentos sociais e 

populares, egressos de 

estabelecimentos p 

25 
Criar o Festival de Arte e Cultura 

da Unespar 

Instituicionalizar um festival universitário de 

Arte e Cultura na Instituição 
PROEC/DIC  fev dez 

                  

9.200,00  
100 PDI 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa.          
199.150 
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Unidade Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desevolvimento 

     

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim 
  

Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-

graduação 

Extensão 

1 Incentivar a formação continuada 

de docentes e agentes 

universitários, possibilitando a 

transversalidade de temáticas 

concernentes à Educação em 

Direitos Humanos, respeito e 

valorização da diversidade 

Divulgar cursos existentes na área, trabalhar 

junto ao CEDH para oferta de cursos aos 

docentes e agentes. 

CEDH/PROG

RAD/PROEC

/PROGESP 

Março Nov. -  
 

PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade e o 

exercício da cidadania no 

Ensino Superior. 

   

2 Atualizar os demonstrativos 

relativos à necessidade de 

pessoal e cobrar dos órgãos e 

secretarias do Estado agilidade 

na nomeação de docentes 

aprovados em concursos públicos 

já realizados e urgência nas 

autorizações para novos 

concursos decorrentes de 

exoneração, falecimento ou 

aposentadoria 

Realizar estatística mantendo atualizados os 

dados referentes às nomeações em andamento,e 

de afastamentos por aposentadoria, falecimento 

ou exoneração 

PROGESP Jan. Dez. -  
 

PG 36 - Recompor o quadro de 

docentes e agentes universitários 

com as vagas decorrentes de 

aposentadoria, exoneração ou 

falecimento. 

   

3 Pleitear a ampliação no número 

dos cargos de agentes e docentes, 

além dos já criados em lei 

Demonstrar, por meio de levantamento 

quantitativo, a necessidade de ampliação 

PROGESP/P

ROPLAN 

jJan. Dez. -  
 

PG 37 - Ampliar o número de 

agentes universitários e docentes 

da UNESPAR. 

   

4 Oferecer atividades que 

estimulem o desenvolvimento 

humano nas dimensões 

intelectual e cultural, e incentivar 

a participação em cursos de 

extensão, e outros eventos de 

aprimoramento pessoal 

Divulgar cursos existentes e dar oportunidades 

de participação 

PROGESP Jan. Dez. 4.880,00  100 PG 38 - Implantar o Programa de 

Formação dos Agentes 

Universitários da UNESPAR. 

   

5 Criar condições para que o 

agente universitário possa 

frequentar cursos de ensino 

médio, graduação ou pós-

graduação 

Divulgar o Programa de Formação de Agentes 

Universitários a todos os agentes e chefias 

imediatas. 

PROGESP/P

ROPLAN/PR

PPG 

Jan. Dez. 
  

PG 39 - Ampliar o nível de 

escolaridade dos agentes 

universitários. 

   

6 Realizar diagnóstico das 

condições de trabalhos dos 

docentes e agentes. Aproveitar 

novas ferramentas desenvolvidas 

na área de tecnologia da 

informação para qualificar o 

trabalho e melhorar as condições 

de bem-estar no ambiente de 

trabalho 

Criar condições para que os servidores possam 

desenvolver seu trabalho em um ambiente de 

trabalho saudável 

PROGESP/P

ROPLAN 

Jan. Dez. 
  

PG 41 - Melhorar a relação 

interpessoal entre os servidores 

da UNESPAR. 

   

7 Implantar a CIPA. Apoiar a 

criação do SIPAT – Semana 

Interna de Prevenção de 

Trabalho em todos os campi 

Aprovação do Regulamento da CIPA e  

divulgação de ações que conscientizem os 

servidores sobre a importância de criar um 

ambiente de trabalhjo seguro 

PROGESP Jan. Dez. 4.000,00  100 PG 42 - Implantar a CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes, de acordo com a 

Norma Regulamentadora NR-5. 

   

8 Manter ou ampliar o quantitativo 

de carga horária para contratação 

de docentes temporários e 

contratação de agentes 

universitários sob o regime 

CRES 

Realizar Processo Seletivo PROGESP Jan. Dez. 41.660,00  100 PG 43 - Manter e/ou ampliar o 

quantitativo de carga horária 

para docentes temporários em 

regime CRES e pleitear a 

autorização para contratação de 

agentes universitários 

temporários. 

   

9 Participar de audiências públicas, 

reuniões administrativas 

presenciais e dos Conselhos 

Superiores 

Participação REITORIA/P

RÓ-

REITORIAS 

Fev. Dez. 12.080,00  100 PG 34 - Consolidar os processos de 

planejamento e administração 

financeira. 

   

10 Realizar reuniões presenciais e 

online com DRHs dos campi 

Oferecer orientação sobre  atividades de RH PROGESP Fev Dez. 3.600,00  100 PG 34 - Consolidar os processos de 

planejamento e administração 

financeira. 
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11 Homenagear com lembranças 

servidores que se aposentarem 

por tempo de serviço 

Adquirir objetos a serem entregues aos 

servidores 

PROGESP Fev Dez. 4.000,00  100 PG 41 - Melhorar a relação 

interpessoal entre os servidores 

da UNESPAR. 

   

      
70.220,00  

      

             
, Unidade Pró-reitoria de Planejamento 

       

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim 
  

Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-

graduação 

Extensão 

1 a) Avaliar e atualizar as diretrizes 

contidas no PDI 

Realizar reunião com a gestão superior no intuito 

de atualizar metas e ações do PDI 

PROPLAN NOV DEZ                       

360,00  

100 PPAI 1.Implantar o Planejamento. 
   

2 b) Assessorar, acompanhar e 

possibilitar as metas e ações 

apresentadas no planejamento de 

ações a curto, médio e longo 

prazo, nos relatórios anuais 

dos Campi e dos Centros de 

Áreas da UNESPAR. 

Elaborar orientações para execução do PDI DIPLAN MAR SET 
  

PPAI 1.Implantar o Planejamento. 
   

3 a) Elaborar diretrizes gerais para 

procedimentos de autoavaliação 

de cursos, egressos, docentes, 

agentes universitários, discentes 

e Instituição  

Elaborar o Programa de Avaliação Institucional 

da Unespar – 2019 (segunda etapa do ciclo 

avaliativo) e submetê-lo à apreciação do 

Conselho Universitário da Unespar. 

Elaborar o Programa de Avaliação Institucional 

da Unespar – 2020 (terceira etapa do ciclo 

avaliativo) e submetê-lo à apreciação do 

Conselho Universitário da Unespar. 

Atualizar/compor as Comissões Próprias Locais 

de Avaliação dos campi da Unespar, de acordo 

com o Regulamento da CPA 

Realizar, bimestralmente, reuniões da CPA Geral 

via salas de videoconferências. 

Elaborar um manual de orientação para o 

trabalho das Comissões Próprias Locais de 

Avaliação dos campi da Unespar. 

Integrar a Comissão Especial de Avaliação da 

Educação Superior do Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná - CEA/SETI 

CAI FEV MAR                   

2.920,00  

 
PPAI 2.Efetivar o Sistema de 

Avaliação. 

   

4 b) Estabelecer/acompanhar 

cronograma de avaliação e 

autoavaliação e enviar os 

resultados das avaliações anuais 

para os colegiados, COU e 

entidades governamentais. 

Elaborar, em parceria com o NIT da Unespar, 

instrumentos avaliativo que atenda às 

características multicampi da Unespar 

Desenvolver o programa avaliativo com vistas ao 

desenvolvimento da autoavaliação na Unespar: 

realizar a coleta de dados da avaliação dos campi 

e a tabulação, análise dos dados e interpretação 

dos resultados 

Elaborar relatórios parciais, no fim de cada etapa 

do ciclo avaliativo, e submetê-los à apreciação 

do Conselho Universitário da Unespar 

Elaborar relatório final, no fim do ciclo 

avaliativo, e submetê-lo à apreciação do 

Conselho Universitário da Unespar 

Acompanhar, em parceria com a PROGRAD, 

cursos de graduação em processo de 

credenciamento e recredenciamento. 

Acompanhar, em parceria com a PRPPG, as 

avaliações externas promovidas em cursos de 

pós-graduação da Unespar 

Discutir, setorialmente na universidade, os dados 

provindos dos relatórios (potencialidades e 

fragilidades) com vistas à superação dos 

obstáculos diagnosticados na avaliação interna 

Discutir, setorialmente na universidade, os dados 

provindos das avaliações externas com vistas à 

superação dos obstáculos diagnosticados  

CAI FEV MAR                   

3.080,00  

 
PPAI 2.Efetivar o Sistema de 

Avaliação. 
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5 c) Promover a cultura da 

avaliação contínua, no âmbito 

institucional. 

Promover eventos com as CPA´s locais para 

conscientização da avaliação institucional 

CAI FEV DEZ                   

7.000,00  

 
PPAI 2.Efetivar o Sistema de 

Avaliação. 

   

6 e) Acompanhar a elaboração de 

projetos de acessibilidade 

arquitetônica e de aquisição de 

materiais de tecnologia assistiva, 

priorizando o atendimento de 

estudantes com deficiência e/ou 

com necessidades educacionais 

especiais, visando à sua 

permanência na instituição. 

Realizar anualmente o Seminário de Avaliação 

Institucional para promoção de discussões 

qualificadas em torno da avaliação institucional 

Promover seminários locais, nos campi, 

promoção de discussões qualificadas em torno da 

avaliação institucional. 

Elaborar um informativo trimestral para 

divulgação das ações desenvolvidas pela CAI e 

pela CPA da Unespar 

Incentivar a prática de pesquisa acadêmica sobre 

a Avaliação Institucional da Unespar 

PROPLAN FEV  FEZ                   

1.360,00  

100 PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade e o 

exercício da cidadania no 

Ensino Superior. 

   

7 a) Regulamentar, no âmbito do 

Conselho de Planejamento, 

Administração e Finanças 

(CAD), os procedimentos para 

elaboração do orçamento da 

UNESPAR. 

realizar estudos sobre a redistribuição 

orçamentária da Unespar 

PROPLAN e 

DIPLAN 

MAR SET                       

720,00  

100 PG 34 - Consolidar os processos de 

planejamento e administração 

financeira. 

   

8 a) Criar setor pra identificação, 

captação, assessoria e elaboração 

de projetos para captação de 

recursos para financiamento de 

programas e projetos. 

Viabilizar a publicação de portaria PROPLAN FEV  MAR 
  

PG 35 - Fortalecer as Políticas de 

Captação de Recursos. 

   

9 b) Estabelecer prioridades para 

investimentos e implementar um 

banco de projetos para captação 

de recursos. 

realizar reuniões da comissão de infraestrutura 
 

FEV JUN 
  

PG 35 - Fortalecer as Políticas de 

Captação de Recursos. 

   

10 a) Atualizar os demonstrativos 

relativos à necessidade de 

pessoal e cobrar dos Órgãos e 

Secretarias do Estado do Paraná 

agilidade na nomeação de 

agentes e docentes aprovados em 

concurso públicos já realizados. 

Elaborar relatórios sobre o corpo docente e de 

agentes universitários 

DIPLAN FEV SET 
  

PG 36 - Recompor o quadro de 

docentes e agentes universitários 

com as vagas decorrentes de 

aposentadoria, exoneração ou 

falecimento. 

   

11 c) Demonstrar a necessidade e 

cobrar dos Órgãos e Secretarias 

do Estado do Paraná autorização 

para concurso para os cargos já 

criados em lei (Lei Estadual 

14.269/03, Lei Estadual nº 

16555/2010 referente aos 

docentes e Resolução 16/2007, 

Lei Estadual nº 17382/2012 

referente aos agentes 

universitários). 

Realizar reuniões em parceria com a Progesp 

junto a SEAP 

PROPLAN FEV NOV                       

920,00  

100 PG 36 - Recompor o quadro de 

docentes e agentes universitários 

com as vagas decorrentes de 

aposentadoria, exoneração ou 

falecimento. 

   

12 a) Demonstrar, por meio de 

levantamento quantitativo, a 

necessidade e pleitear a 

ampliação no número dos cargos 

de agentes e docentes, além dos 

que já foram criados em lei. 

Realizar reuniões em parceria com a Progesp 

junto a SEAP 

PROPLAN FEV  JUN                       

920,00  

100 PG 37 - Ampliar o número de 

agentes universitários e docentes 

da UNESPAR. 

   

13 c) Aproveitar novas ferramentas 

desenvolvidas na área de 

Tecnologia da Informação, para 

qualificar o trabalho e melhorar 

as condições de bem-estar no 

ambiente de trabalho. 

Atualizar informações sobre necessidades de 

sistemas para a Unespar 

NTI FEV  DEZ 
  

PIF 49 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura em Tecnologia da 

Informação. 

   

14 a) Revitalizar e readequar as 

condições das edificações, dos 

equipamentos e das instalações 

físicas dos prédios existentes. 

Desenvolvimento concomitante a elaboração do 

Plano Diretor 

PROPLAN FEV DEZ                 

12.000,00  

100 PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

   

15 b) Implantar um sistema de 

informações sobre infraestrutura 

física e de equipamentos 

disponíveis, visando à promoção 

Desenvolvimento concomitante a elaboração do 

Plano Diretor 

NTI/PROPL

AN 

FEV JUN                   

5.000,00  

100 PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 
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de uma gestão compartilhada e 

publicizada. 

16 c) Diagnosticar as condições de 

salubridade ambiental, de 

conforto térmico e acústico nas 

edificações e instalações da 

universidade. 

Desenvolvimento concomitante a elaboração do 

Plano Diretor 

PROPLAN FEV DEZ                   

3.860,00  

100 PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

   

17 d) Sanar os problemas de 

salubridade ambiental, de 

conforto térmico e acústico 

identificados no diagnóstico 

realizado nas edificações e 

instalações da universidade. 

Desenvolvimento concomitante a elaboração do 

Plano Diretor 

PROPLAN FEV DEZ                 

12.000,00  

100 PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

   

18 b) Estudar a viabilidade da 

implantação de novos 

laboratórios de ensino e pesquisa. 

Desenvolvimento concomitante a elaboração do 

Plano Diretor 

PROPLAN FEV DEZ 
  

PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento das 

práticas docentes. 

   

19 b) Realizar diagnóstico do 

sistema de cabeamento para rede 

de computadores e de demais 

logísticas, visando ao perfeito 

atendimento às necessidades 

atuais, bem como, estruturando e 

planejando necessidades futuras. 

Obter plantas baixas dos imóveis da Unespar NTI FEV JUN 
  

PIF 49 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura em Tecnologia da 

Informação. 

   

20 c) Implementar soluções para o 

acesso à internet na universidade. 

Realizar discussões junto às direções de campus 

na identificação de pontos de acesso; fazer 

cabeamento lógico e elétrico (Quando for o caso) 

NTI/PROPL

AN 

FEV DEZ                   

8.000,00  

100 PIF 49 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura em Tecnologia da 

Informação. 

   

21 d) Realizar planejamento relativo 

às necessidades de uso, 

atualização e aquisição de 

equipamentos de informática. 

Solicitar aos técnicos de informática um 

levantamento detalhado sobre a situação dos 

equipamentos e traçar um plano de compra de 

equipamentos 

NTI/PROPL

AN 

FEV ABR 
  

PIF 49 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura em Tecnologia da 

Informação. 

   

22 e) Viabilizar a implantação e a 

integração de sistemas de 

informação. 

Identificar as demandas das pró-reitorias sobre 

sistemas e fazer um índice de prioridade para 

compras 

NTI FEV DEZ 2.000,00 100 PIF 49 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura em Tecnologia da 

Informação. 

   

                            

60.140,00  
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B. DA GESTÃO INTERMEDIÁRIA E BÁSICA  

 

 

CAMPUS DE APUCARANA 

 

  COLEGIADO: Administração           

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas           

  CAMPUS: Apucarana           

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 AULA INAUGURAL Primeira aula do ano onde juntamos 

todos os alunos do curso para um 

evento integrado 

Jorge mar/19   R$1.000,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

2 TROTE CULTURAL Recepcionar os novos alunos 

apresentando a comunidade 

acadêmica e promovendo integração 

Miguel mar/19       PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

    

3 SEMANA 

PEDAGÓGICA 

Promover integração e formação 

pedagógica aos professores do 

colegiado 

NDE mar/19       PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

4 CICLO DE PALESTRAS Promover mensalmente palestra 

envolvendo os acadêmicos e 

profissionais da comunidade 

Miguel mar/19 nov/19 R$1.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

5 VISITAS TÉCNICAS Promover todo mês uma visita 

técnica dos acadêmicos em 

organizações da região 

Miguel mar/19 nov/19 R$2.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

6 SEMANDA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Promover palestras e oficinas com 

profissionais de outras instituição 

NDE out/19   R$3.000,00 250 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos 

e resultados obtidos; 

  

7 APRESENTAÇÃO DAS 

BANCAS DE 

RELATÓRIOS 

TECNICOS DOS 

FORMANDOS 

Evento para proporcionar a 

apreentação dos relatórios dos TCCs 

COORDENADO

R TCC 

nov/19   R$500,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos 

e resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

9 JOGOS DE EMPRESA Programa de jogos de empresas para 

disciplina conforme PPC 

  mar/19 nov/19 R$3.000,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

      

            R$9.500,00             

  COLEGIADO: Ciências da Computação             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Aula inaugural do curso de 

Ciência da Computação 

Recepcionar os alunos ingressantes 

com uma palestra (com um professor 

convidado) sobre uma temática atual 

que saliente a importância da 

Ciência da Computação para o 

mundo contemporâneo. 

Coordenador do 

colegiado 

03/19 03/19 R$2.000,00 100 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

2 Visita Técnica à 

Incubadora Tecnológica de 

Maringá 

Visita Técnica à Incubadora 

Tecnológica de Maringá 

Professores 

extensionistas 

10/19 10/19 R$1.200,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 
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conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

3 Palestra nas escolas de 

Ensino Médio/ Divulgação 

do Curso 

Palestra nas escolas de Ensino 

Médio (3os anos) para divulgação do 

curso de Ciência da Computação. 

Coordenador do 

colegiado 

04/19 04/19 R$1.500,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos 

e resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

4 Semana Acadêmica do 

Curso de Ciência da 

Computação 

Exposição e debate sobre inovações 

e tecnologias atuais, oportunidade 

para promover atualização e 

complementação de conhecimentos 

para alunos e profissionais da área. 

Coordenador do 

colegiado 

08/19 08/19 R$4.500,00 250 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos 

e resultados obtidos; 

  

5 Mostra de Projetos de 

Extensão da Ciência da 

Computação 

Evento com o objetivo de divulgar 

os softwares e outras soluções 

tecnológicas produzidos pelos 

alunos do curso de Ciência da 

Computação, orientados pelos 

professores do colegiado do curso, 

em atendimento às demandas 

atendidas através do programa de 

extensão. 

Coordenador 

Colegiado/Profess

ores 

extensionistas 

11/19 11/19 R$800,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

            R$10.000,00             

  COLEGIADO: Ciências Econômicas             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 1º Debate de ConJuntura 

Econômica 

Evento de abertura das 

comemorações dos 60 anos do Curso 

de Economia de Apucarana 

Colegiado de 

Economia 

10/04/2

019 

10/04/2

019 

R$2.500,00 100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

d. Possibilitar o intercâmbio 

para docentes e discentes da 

UNESPAR com as demais 

universidades públicas; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

2 Workshop do alunos 

Egressos  

Evento de  comemorações dos 60 

anos do Curso de Economia de 

Apucarana 

Colegiado de 

Economia 

07/07/2

019 

07/07/2

019 

R$1.000,00 100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

3 Semana de Economia Evento de  comemorações dos 60 

anos do Curso de Economia de 

Apucarana 

Colegiado de 

Economia 

12/08/2

019 

15/08/2

019 

R$4.000,00 250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

d. Possibilitar o intercâmbio 

para docentes e discentes da 

UNESPAR com as demais 

universidades públicas; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 2º Debate de Conjuntura 

Econômica 

Evento de  comemorações dos 60 

anos do Curso de Economia de 

Apucarana 

Colegiado de 

Economia 

06/11/2

019 

06/11/2

019 

R$2.500,00 250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

d. Possibilitar o intercâmbio 

para docentes e discentes da 

UNESPAR com as demais 

universidades públicas; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

5 Livro da história do curso  Evento de  comemorações dos 60 

anos do Curso de Economia de 

Apucarana 

Colegiado de 

Economia 

12/11/2

019 

14/11/2

019 

R$5.000,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

            R$15.000,00             

  COLEGIADO: Ciências Contábeis             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 28 Simpósio Estadual de 

Contabilidade 

Simpósio Estadual de Contabilidade Colegiado de 

Contábeis e 

maio maio R$3.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 
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Sindicato dos 

Contadores 

2 ENAC Encontro de Assuntos Contábeis Colegiado de 

Contábeis e 

Sindicato dos 

Contadores 

novemb

ro 

novemb

ro 

R$3.000,00 250 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

3 Mostra de Profissões Acolhimento de alunos de segundo 

grau 

colegiado de 

Contábeis e  

agosto agosto R$1.500,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

4 Visitas Técnicas Visitas em empresas para área 

contábil 

Colegiado de 

contábeis 

setembr

o 

setembr

o 

R$2.500,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

            R$10.000,00             

  COLEGIADO: Secretariado Executivo Trilíngue             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Encontro Regional de 

Secretariado Executivo 

Evento do curso de Secretariado 

executivo trilíngue, planejado e 

organizado pela coordenação do 

curso, docente da disciplina de 

Cerimonial e acadêmicos do 3º ano 

Coordenação/Doc

ente da disciplina 

de Cerimonial 

out/19 nov/19 R$1.500,00 250 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

2 Ciclo de Palestras do 

Curso de Secretariado 

Executivo 

Palestras abordando temas da área 

secretarial e áreas afins que atendam 

as diretrizes curriculares do curso  

Coordenação mai/19 out/19 R$1.050,00 250 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

3 Visita Técnica Visita Técnica a empresa com 

atuação de secretários executivos 

com estudantes do 3º e 4º anos do 

curso (Curitiba) 

Coordenação/Cole

giado 

jul/19 jul/19 R$2.300,00 100 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

4 Visita Técnica Visita Técnica a empresa com 

atuação de secretários executivos 

com estudantes do 1º e 2º anos do 

curso (Curitiba) 

Coordenação/Cole

giado 

out/19 out/19 R$2.300,00 100 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

5 Halowein/Dia de los 

Muertos 

Atividade acadêmica e cultural 

interdisciplinar 

Docentes de 

Espanhol e Inglês 

out/19 out/19 R$270,00 100 PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura 

e o aprimoramento 

conceitual das áreas de 

Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

6 Encontro Científico de 

Secretariado 

Atividade acadêmica-científica, que 

visa a apresentação de trabalhos e 

projetos de TCC 

Coordenação de 

curso/coordenaçã

o de TCC 

abr/19 jun/19 R$550,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

7 Mesa Redonda Realização de Mesa Redonda com 

profissionais que atuam no meio 

acadêmico/científico ara apresentar a 

importância e necessidade da 

produção científica para estudantes e 

profissionais 

Coordenação de 

curso 

mar/19 mar/19 R$220,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

8 Semana das Boas vindas Semana para acolhimento dos 

ingressantes do curso de 

Secretariado Executivo Trilingue 

Coordenação e 

Colegiado de 

curso  

mar/19 mar/19 R$150,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

9 Capacitação para 

Recepção 

Curso rápido de capacitação em 

“Recepção de eventos” para 

estudantes dos diversos cursos do 

campus, com objetivo de atender a 

Profª Deborah 

Costa 

abr/19 abr/19 R$50,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 
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demanda que o campus tem em 

relação à recepção de eventos. 

10 Capacitação para 

Recepção 

Curso rápido de capacitação em 

“Recepção de eventos” para 

estudantes dos diversos cursos do 

campus, com objetivo de atender a 

demanda que o campus tem em 

relação à recepção de eventos. 

Profª Deborah 

Costa 

ago/19 ago/19 R$50,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

11 Aquisição de 

Equipamentos  (impressora 

e Data Show) 

Recursos para o Laboratório  Profª Deborah 

Costa 

ago/19 ago/19 R$2.000,00 100 PIF  45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

            R$10.440,00             

  COLEGIADO: Serviço Social             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 III Semana de Interação 

dos acadêmicos do curso 

de Serviço Social 

Desenvolver atividades pedagógicas 

e culturais voltadas para a interação 

dos estudantes e docentes do curso 

de Serviço Social;Informar os 

estudantes sobre a dinâmica do curso 

de Serviço Social e da 

Universidade;Recepcionar os 

estudantes do curso através da 

realização de uma Aula Magna, com 

palestrante convidado. 

Colegiado de 

Serviço Social 

Primeir

a 

semana 

de aula 

do ano 

letivo 

de 2018 

 

Primeir

a 

semana 

de aula 

do ano 

letivo 

de 2019 

R$2.000,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

2 XII Semana Acadêmica do 

curso de Serviço Social.  

Promover o debate sobre a profissão 

através de palestras, mesas-redondas 

e minicursos, considerando a 

temática indicada pelo Conselho 

Federal de Serviço Social, em 

comemoração ao dia do assistente 

social. 

Colegiado de 

Serviço Social 

13/05/2

018 

17/mai R$4.000,00 250 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

3 Encontro de Supervisores 

de Estágio do curso de 

Serviço Social.Mostra dos 

campos de Estágio do 

curso de Serviço Social 

Promover o debate sobre a temática 

do estágio entre supervisores de 

campo e supervisores pedagógicos, 

através de uma mesa-redonda. 

Promover uma mesa de debate sobre 

o processo de supervisão de estágio, 

com o objetivo de propiciar um 

espaço de reflexão e integração entre 

supervisores de campo e 

supervisores pedagógicos. 

Apresentação dos campos de estágio 

pelos acadêmicos da quarta série do 

curso para os demais estudantes, 

supervisores pedagógicos e de 

campo, através da exposição de 

pôsteres. 

Colegiado de 

Serviço Social 

14/out 18/out R$4.000,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

            R$10.000,00             

  COLEGIADO: Turismo             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Boas-vindas atividade organizada e planejada 

pelos alunos do segundo ano no final 

do ano letivo de 2018 e colocada em 

prática no primeiro dia de aula, 

envolvendo todos os veteranos com 

Professor 

Fernando 

Henrique Rivelini  

Fevereir

o 

Fevereir

o 

R$0,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 
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o intuito de dar boas-vindas aos 

calouros de turismo. 

2 Aula Inaugural Trazer um profissional de áreas 

específicas ou correlatas, com 

principal objetivo de dar boas-vindas 

e motivar os alunos para iniciar o 

ano letivo de 2019. Busca-se ainda 

transmitir informações sobre as 

novas tendências do setor do turismo 

como um todo na região e no país. 

Coordenador do 

Curso de 

Turismo/Colegiad

o do Curso de 

Turismo. 

Fevereir

o 

Março R$300,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os 

princípios de flexibilidade e 

de interdisciplinaridade. 

    

3 Realizar mensalmente 

atividades de extensão 

como palestras, mesas 

redondas, análises 

filmográficas, cursos de 

curta duração.  

Realizar atividades de extensão 

direcionada aos acadêmicos do curso 

de turismo, visando trazer maiores 

informações e conhecimentos sobre 

temas importantes e relevantes dos 

vários setores ligados direta ou 

indiretamente ao turismo; 

Coordenador do 

Curso de 

Turismo/Colegiad

o do Curso de 

Turismo. 

Abril Dezemb

ro 

R$2.000,00 100 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

    

4 VIII Gincana Cultural do 

Turismo 

União de atividades lúdicas e de 

conhecimentos multidisciplinares 

com objetivo de promover a 

integração e interação entre docentes 

e discentes do curso. 

Professor 

Fernando H. 

Rivelini / 

Colegiado do 

Curso de Turismo. 

Março  Abril R$0,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

5 Comemoração 60 anos da 

Unespar - Apucarana 

Organizar atividades culturais com 

os cursos do campus. O Curso de 

Turismo, em referência ao ano do 

Turismo Gastronômico (2019) dará 

enfoque à divulgação dos pratos 

regionais, em parceria com a 

Amuvitur e/ou outras entidades do 

setor.   

Professora 

Michele L. da 

Costa / Colegiado 

do Curso de 

Turismo 

Fevereir

o 

Abril R$1.500,00 250 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os 

princípios de flexibilidade e 

de interdisciplinaridade. 

    

6 Semana Nacional do Meio 

Ambiente 

Em comemoração à Semana 

Nacional do Meio Ambiente, serão 

organizadas atividades de Educação 

Ambiental pelas turmas com 

disciplinas vinculadas à área de 

interesse, em parceria com o Curso 

de Turismo e Meio Ambiente da 

Unespar de Campo Mourão.  

Prof. Fabiane 

Domingos  e 

alunos das turmas 

envolvidas.  

Junho Junho R$0,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Garantir a flexibilidade das 

matrizes curriculares; 

    

7 Visitas técnicas e trabalhos 

de campo 

Organizar e promover visitas 

técnicas e trabalhos de campo 

visando o aprimoramento dos 

conteúdos expostos em sala de aula. 

Colegiado do 

curso de Turismo 

Março  Novem

bro 

R$0,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

    

8 Simulado do Curso de 

Turismo 

Realizar um simulado com objetivo 

de verificar o desempenho dos 

alunos do curso, medir 

conhecimentos, preparar para 

concursos, e também para o próximo 

ENADE. 

Coordenador do 

Curso de 

Turismo/Colegiad

o do Curso de 

Turismo. 

Junho Setembr

o 

R$400,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

    

9 Seminários técnicos Seminários técnicos envolvendo 

profissionais da área de turismo que 

tenham experiência de trabalho em 

agenciamento para trazer aos alunos 

panoramas atuais sobre o mercado 

de trabalho e o trade turístico, ao 

final de cada bimestre na disciplina 

de Agenciamento e Transporte. 

Professor Renan 

Conceição 

Abril Dezemb

ro 

R$0,00   PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

10 Curso de capacitação sobre 

o inventário da oferta 

turística do Ministério do 

Turismo (INVTUR). 

Capacitar os alunos do terceiro ano 

do Curso de Turismo da UNESPAR 

- campus Apucarana, matriculados 

na disciplina de Planejamento 

Turístico II. Para a realização da 

capacitação é necessário um volume 

considerável de xérox, 

aproximadamente 800 folhas. 

Professora Lorena 

A. Mancini 

Abril Maio R$300,00 100 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 
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11 16ª Edição do EBTUR – 

Encontro de Bacharéis em 

Turismo.  

Evento organizado pelos alunos do 

segundo ano, voltado para as demais 

turmas do curso e também para 

comunidade acadêmica, visando 

construção de novos saberes e o 

aperfeiçoamento profissional.  

Professor(a) da 

disciplina de 

Planejamento e 

Organização de 

eventos  e alunos 

do segundo ano. 

Outubro Outubro R$1.000,00 100 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

12 Melhorias na cozinha 

experimental 

Comprar materiais, equipamentos e 

utensílios para o desenvolvimento 

das aulas práticas que acontecem 

nesse espaço. Sugerimos pelos 

menos a compra dos materiais, 

utensílios e equipamentos básicos. 

Coordenação do 

curso / professora 

da disciplina de 

gastronomia - 

Michele L. da 

Costa 

Março  Novem

bro 

R$500,00 100 PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

e com o desenvolvimento de 

habilidades tecnológicas para 

o equilíbrio científico do 

homem na sociedade. 

    

13 Rua de Recreio 12 de Setembro (Dia Nacional da 

Recreação): atividade organizada 

pelos alunos do terceiro ano, voltada 

para as demais turmas do curso e 

também para comunidade 

acadêmica, fazendo com que os 

alunos responsáveis pela 

organização, coloquem em prática os 

conhecimentos teóricos adquiridos 

em sala e ainda visando à integração 

entre turmas e determinados cursos.  

Professor(a) da 

disciplina de 

Lazer e Recreação 

e terceiro ano de 

Turismo. 

Agosto Setembr

o 

R$0,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

14 Dia do Turismólogo  27 de Setembro (dia internacional do 

turismo e dia do turismólogo): 

Evento promovido pelo colegiado do 

Turismo, voltado para as turmas do 

curso e também para os egressos, 

visando à integração entre turmas 

para celebrar a data, fazendo 

também com que os alunos 

responsáveis pela organização, 

coloquem em prática os 

conhecimentos teóricos adquiridos 

em sala.  

Colegiado de 

Turismo 

juntamente com o 

Professor(a) da 

disciplina de 

Planejamento e 

Organização de 

Eventos; alunos 

do segundo ano 

do curso de 

turismo. 

Agosto Setembr

o 

R$0,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

15 Arraiá UNESPAR Atividade Prática que tem como 

objetivo geral, aplicar os 

conhecimentos adquiridos em sala 

de aula, através das disciplinas 

envolvidas no projeto em questão, 

principalmente da disciplina de 

Planejamento e Organização de 

Eventos, além de proporcionar a 

integração entre a comunidade 

acadêmica (docentes, discentes, 

agentes universitários) e também 

convidados. 

Professor(a) da 

disciplina e 

segundo ano de 

Turismo, 

cursantes da 

Disciplina de 

Planejamento e 

Organização de 

Eventos. 

Abril Julho R$1.000,00 100 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

16 Minicongresso teórico de 

turismo 

Reunir as disciplinas de Marketing e 

Técnicas Publicitárias em Turismo e 

Gestão Hoteleira e Meios de 

Hospedagem em uma atividade 

interdisciplinar abordando conceitos 

e teorias do turismo, marketing e 

hotelaria, fomentando o interesse 

acadêmico em pesquisa e 

consolidação de conhecimento. 

Prof. Renan 

Conceição 

Outubro Novem

bro 

R$0,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os 

princípios de flexibilidade e 

de interdisciplinaridade. 

    

17 Projeto CINEPOP Promover mesas redondas sobre 

filmes e documentários, que possam 

explorar temas que envolvam a inter, 

multi e a transdiciplinaridade. O 

projeto não é voltado apenas  ao 

curso de turismo, mas também aos 

demais cursos de graduação do 

campus de Apucarana e comunidade 

externa. 

Professoras: 

Lorena A. 

Mancini, Michele 

L. da Costa e 

Sonia M. Carrasco 

Guilen. Professor 

Fernando H. 

Rivelini Alunos 

voluntários. 

Março  Dezemb

ro 

R$0,00   PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 
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18 Participação em reuniões e 

eventos relacionados ao 

curso de turismo.  

Participar de reuniões, fóruns e 

eventos direcionados ao curso de 

turismo nas cidades próximas a 

Apucarana, bem como em 

localidades mais distantes. 

Coordenadora do 

curso de turismo - 

Michele L. da 

Costa 

Março  Dezemb

ro 

R$2.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

19 Ação social Promover uma atividade voltada a 

pessoas carentes, ou comunidades 

assistidas, no mês de Dezembro 

como parte da comemoração das 

festas do final do ano. Essa ação será 

organizada pelos alunos da 

disciplina de gastronomia  com o 

apoio de professores e acadêmicos 

do curso de turismo. 

Professora 

Michele L. da 

Costa e alunos do 

quarto ano. 

Outubro Dezemb

ro 

R$1.000,00 100 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

Respeitar os conhecimentos 

prévios dos alunos, 

provenientes de suas 

experiências de vida social, 

articulando-os aos 

conhecimentos acadêmicos 

construídos no processo de 

formação; 

    

            R$10.000,00             

      TOTAL DO CENTRO R$74.940,00             

                          

  COLEGIADO: Letras - Espanhol             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Encontro de Integração 

acadêmica (02/2019) 

São três dias de integração entre os 

alunos ingressantes com os demais 

alunos do curso. Palestras e mesas-

redondas com temas relacionados ao 

ensino de Espanhol e aformação 

docente.  

Amábile 

Piacentine Drogui  

fev/19 fev/19 R$400,00 250 PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

2 IV Minicurso de Espanhol 

(03 a 11/2019)  

Curso destinado a alunos do EM e à 

comunidade em geral. Ocorre em 14 

sábados e é ministrado pelos 

licenciandos do 4 ano de Letras 

Espanhol, sob supervisão dos 

professores da IES. Elabora-se  

materiasl didático para uso em todas 

as aulas. 

Amábile 

Piacentine 

Drogui, Vanessa 

Cruz Mantoani 

mar/19 nov/19 R$400,00 250 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas 

com impacto relevante na 

sociedade. 

h) Atualizar constantemente 

a política institucional de 

Estágio Supervisionado 

curricular e voluntário, ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

3 Evento: Interculturalidade 

em contextos de ensino de 

línguas estrangeiras / 

adicionais (05/2019) 

Evento regional, de dois dias, com a 

presença de palestrantes da UEL, e 

com comunicações sobre a temática. 

Amábile 

Piacentine 

Drogui, Enrique 

Nuesch  

mai/19 mai/19 R$900,00 250 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas 

com impacto relevante na 

sociedade. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 Viagem acadêmica 

Internacional (07/2019) 

Viagem internaciona para conhecer 

um pais hispanohablante com o 

objetido de  desenvolver-se  

linguistica e culturalmente.  

Silvana Malavasi, 

Amábile 

Piacentine Drogui 

jul/19 jul/19 R$12.800,00 100 PA 26 - Implantar programas de 

internacionalização de 

extensão e cultura, com 

ênfase nos países 

latinoamericanos. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

5 Visita ao Instituto Miguel 

de Cervantes em São Paulo 

(08/2019) 

Visita ao Cervantes para conhecer 

esse espaço de alta relavância no 

contexto de ensino de Espanhol no 

Brasil 

Caio Vitor 

Marques Miranda, 

Ana Paula 

Mantovani França 

ago/19 ago/19 R$4.000,00 250 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

6 Evento: Multimodalide e 

Ensino de Línguas 

(09/2019) 

Evento regional, de dois dias, com a 

presença de palestrantes de outras 

IES, e com Minicursos sobre a 

temática. 

Caio Vitor 

Marques Miranda 

set/19 set/19 R$750,00 250 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

7 IX Noche hispánica 

(10/2019) 

Evento cultural, com apresentações 

artísticas relacionadas à cultura 

hispánica  

Silvana Malavasi, 

Caroline 

Emanuele de 

Oliveira, Ana 

Paula Mantovani 

França 

out/19 out/19 R$1.100,00 100 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 
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8 III Seminário de Estágio 

de línguas (11/2019) 

Evento com palestras relacionadas 

ao Estágio e com comunicações dos 

licenciandos das três Letras 

(EspanholPortuguês e Inglês), 

socializando suas experiências de 

estágio. 

Neluana Leuzi 

Ferragini, Patricia 

Ormastroni 

Iagallo, Ana Paula 

Mantovani 

França, Raquel 

Silvano de 

Almeida  

nov/19 nov/19 R$550,00 250 PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

h) Atualizar constantemente 

a política institucional de 

Estágio Supervisionado 

curricular e voluntário, ... 

    

9 II Seminário de TCC de 

Letras Espanhol (11/2019) 

Evento, aberto à comunidade, para 

defesas de projetos de pesquisa e 

TCC de alunos do curso Letras 

Espanhol.  

Caroline 

Emanuele de 

Oliveira 

dez/19 dez/19 R$300,00 250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

            R$21.200,00             

                          

  COLEGIADO: Letras - Inglês             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Semana de Recepção dos 

cursos de Letras Inglês 

Acolhimento dos alunos ingressantes 

e veteranos do curso de Letras Inglês 

e informá-los sobre aspectos 

relevantes sobre o curso assim como 

familializá-los com o campo de 

atuação profissional por meio de 

depoimentos de professores da rede 

básica de ensino 

Francini Percinoto 

Poliseli Corrêa 

26/02/2

018 

28/02/2

018 

R$1.000,00 100 PA   d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

2 V Seminário de Pesquisas 

em Letras Inglês 

DIsseminação de projetos e 

pesquisas realizadas na área de 

Letras Inglês 

Francini Percinoto 

Poliseli Corrêa 

18/11/2

018 

22/11/2

018 

R$1.000,00 100 PA   e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos 

e resultados obtidos; 

  

3 SEMINÁRIO DE 

RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA DE 

LETRAS (INGLÊS) 

DISSEMINAÇÃO DE 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PELOS RESIDENTES NO 

PROGRAMA 

Francini Percinoto 

Poliseli Corrêa 

27/11/2

018 

27/11/2

018 

R$1.000,00 100 PA   i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

  e) Valorizar os programas de 

Extensão 

intercampi/interinstitucionais

, por intermédio de redes ou 

parcerias e atividades 

voltadas para o intercâmbio 

nacional e internacional; 

4 V Spring Festival  Disseminação de conteúdos 

aprendidos nas disciplinas de 

Literatura de língua inglesa e 

oralidade 

Lauro Iglesias 

Quadrado, 

Fernanda Tarran, 

Fernando Benites 

20/09/2

019 

20/09/2

019 

R$1.000,00 100 PA   g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 VI Seminário de Estágio 

Supervisionado – Letras 

Disseminação das atividades 

desenvolvidas pelos estagiários dos 

cursos de Letras do campus de 

Apucarana  

Raquel silvano 

Almeida, Amábile 

Piacentini Drogui, 

Neluana Leuz de 

Oliveira Ferragini  

2 dias 

em 

novemb

ro 

2 dias 

em 

novemb

ro  

R$1.000,00 100 PA   b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

6 Palestra "Relação 

professor-aluno na 

educação escolar" 

Integração entre escola e 

universidade por meio de palestra 

com professores convidados da 

universidade e da escola pública 

Raquel Silvano 

Almeida 

01/08/2

019 

01/08/2

019 

R$500,00 100     b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

7 Socialização dos estágios 

de observação e 

participação nas escolas 

Disseminação das atividades 

realizadas no período de observção 

dos estágios supervisionados 

Raquel Silvano 

Almeida 

18/06/2

019 

18/06/2

019 

R$500,00 100 PA   h) Atualizar constantemente 

a política institucional de 

Estágio Supervisionado 

curricular e voluntário, ... 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

8 Elementos para Iniciação 

da Pesquisa Acadêmica 

Ciclo de oficinas para prática de 

gêneros e atividades comuns na vida 

acadêmica, tais como: escrita de 

resumo, resenha, fichamento, uso de 

Juliane D'Almas, 

Fernando Silvério 

Lima  

Abril Maio  R$1.000,00 100 PA   d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 
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TCLE, uso de banco de dados para 

pesquisas, normatização de 

trabalhos, etc.  

9 II Mostra das Profissões 

UNESPAR 

Divulgar os cursos de graduação da 

Unespar campus Apucarana 

Todos os docentes Agosto Agosto R$500,00 100 PDI         

10 II English Day  Dia de atividades em inglês com 

alunos de escolas e com participação 

dos ETAs  

Juliane D'Almas 22/03/2

019 

22/03/2

019 

R$500,00 100 PA   b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

11 III English Day  Dia de atividades em inglês com 

alunos de escolas e com participação 

dos ETAs  

Juliane D'Almas 10/10/2

019 

10/10/2

019 

R$500,00 100 PA   b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

12 Curso de língua inglesa 

preparatório para ENEM e 

vetsibulares  

Curso voltado para leitura em língua 

inglesa 

 ?? Março Setembr

o 

R$400,00 100 PA   e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

13 Finalização do projeto de 

extensão "Perspectivas 

críticas para o ensino de 

línguas: construindo 

pontes entre teorias e 

práticas" 

  Juliane D'Almas 25/06/2

019 

25/06/2

019 

R$300,00 100 PA   i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

  d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

14 I Simpósio de Literaturas Evento acadêmico envolvendo 

alunos e professores da região, para 

apresentação e socialização de 

trabalhos de pesquisa em literatura 

de diversos idiomas, culturas e 

origens. 

Fernanda Tarran, 

Fernando Benites, 

Lauro Iglesias 

Quadrado 

21/05/2

018 

21/05/2

018 

R$300,00 100 PA         

15 Oficina de criação de 

Material didático: o humor 

na aula de língua inglesa 

com foco em séries 

Oficina prática com foco em 

produção de atividades para sala de 

aula voltada para professores de 

inglês em formação inicial ou em 

serviço 

Fernando Lima 17/04/2

018 

17/04/2

018 

R$300,00 100 PA         

16 Workshop Tecnologias 

para o ensino de inglês 

Oficina prática com o uso de 

aplicativos para facilitar e dinamizar 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Prof. convidada Ingrid Benites 

Fernando Bruno 

A. M. Benites 

15/04/1

9 

15/04/1

9 

R$300,00 100 PA         

17 Finalização do projeto de 

extensão "Mitos e 

literatura" 

Divulgação de resultados de 

pesquisa 

Fernando Bruno 

A. M. Benites 

02/10/1

9 

02/10/1

9 

R$200,00 100 PA         

18 Finalização do projeto de 

pesquisa Manifestações do 

Insólito na Literatura 

Divulgação de resultados de 

pesquisa 

Fernanda 

Martinez Tarran 

27/08/1

9 

27/08/1

9 

R$200,00 100 PA         

            R$10.500,00             

  COLEGIADO: Letras - Português             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Semana de Integração do 

Curso de Letras Português 

Semana dedicada à socialização dos 

acadêmicos de letras português, 

abrangendo atividades culturais, 

oficinas, palestras e mesas redondas 

ofertadas pelos professores do curso, 

contando com a participação dos 

alunos. 

Carla Kuhlewein 

e Patrícia 

Ormastroni 

Iagallo 

fev-19 19/mar R$500,00 100 PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

2 Jornada de Estágio Rodas de conversa, palestra com 

professores convidados e oficina 

com os alunos egressos, visando a 

troca de experiências no campo de 

formação de professores. 

Neluana Leuz de 

O. Ferragini e 

Patrícia 

Ormastroni 

Iagallo 

fev-19 19/mar R$500,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

h) Atualizar constantemente 

a política institucional de 

Estágio Supervisionado 

curricular e voluntário, ... 
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3 VI Sarau Cultural Disseminar a arte em suas várias 

formas de expressão artística 

(literatura, pintura, dança, música, 

fotografia, teatro), permitindo que 

todos os alunos do campus, bem 

como a comunidade apucaranense e 

da região, possam assistir e 

apresentar suas produções artísticas. 

Patrícia Josiane 

Tavares da Cunha 

e Luiza Bedê 

Barbosa 

fev-19 mai-19 R$2.000,00 100 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

4 Feira Literária de Paraty Ação conjunta entre os três cursos de 

Letras do campus de Apucarana para 

participar do principal festival 

literário do Brasil de da América do 

Sul. Além de palestras, também são 

realizadas discussões, oficinas 

literárias, que contam com 

envolvimento e participação ativa de 

autores de vários países 

reconhecidos internacionalmente. 

Ana Paula F. de 

Mendonça, 

Amábile 

Piacentine Drogui 

e Juliane D'Almas 

19/jun 19/jul R$7.548,00 100 PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura 

e o aprimoramento 

conceitual das áreas de 

Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

    a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 Colóquio de Estudos Afro 

Brasileiros e Africanos 

Evento regional que visa 

proporcionar uma visão crítica 

acerca dos estudos afro-brasileiros e 

africanos, em especial a História, a 

Literatura e a Cultura, a partir do 

debate e da reflexão, da socialização 

de experiências e das pesquisas 

desenvolvidas sobre o tema. 

Ana Paula F. de 

Mendonça, Carla 

Kuhlewein, 

Patrícia O. 

Iagallo, Patrícia J. 

T. da Cunha e 

Rosimeiri Darc 

Cardoso. 

fev-19 ago-19 R$3.850,00 100 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

6 Seminário de Pesquisa Evento local de divulgação de 

pesquisas desenvolvidas no TCC do 

curso de Letras Português. 

Ana Paula Peron e 

Luiza Bedê 

Barbosa. 

ago-19 out-19 R$500,00 100 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

            R$14.898,00             

  COLEGIADO: Matemática             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Recepção dos Calouros e 

Integração dos Estudantes 

do Curso de Matemática 

Programação dedicada à recepção 

dos calouros de 2019 e socialização 

dos acadêmicos de Licenciatura em 

Matemática. 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

01/fev 01/mar R$500,00 100 PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

2 Matemática e Cinema Exibição de um filme por bimestre e 

rodas de conversa com professores 

convidados, egressos e estudantes do 

Curso de Matemática, visando a 

produção de reflexões e trocas de 

experiências. 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

mar/19 01/dez R$1.000,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

3 II Encontro de Matemática Evento regional que visa 

proporcionar palestras, minicursos, 

oficinas para estudantes do Curso de 

Licenciatura em Matemática, 

professores da Educação Básica, 

estudantes egressos e professores do 

Curso de Licenciatura em 

Matemática da Unespar de 

Apucarana. 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Matemática 

01/jun 30/set R$4.050,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

4 Encontro Anual do PIBID Evento regional que visa 

proporcionar palestras, minicursos, 

oficinas para estudantes  e 

professores envolvidos com o PIBID 

da Unespar. 

Centro de 

Ciências Humanas 

e da Educação 

01/jun 30/out R$4.050,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

      

            R$9.600,00             

  COLEGIADO: Pedagogia             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             
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  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Semana da Integração da 

Pedagogia 

Realização da integração entre os 

alunos calouros com os demais 

alunos, professores e espaço 

universitário 

CCHE/Coordenad

or de Curso 

mar mar R$1.300,00 100 PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

    

2 VI Seminário de Estágio 

do curso de Pedagogia 

vento para troca de experiência dos 

momentos vivenciados nos estágios 

CCHE/Coordenad

or de Curso 

out dez R$860,00 100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

h) Atualizar constantemente 

a política institucional de 

Estágio Supervisionado 

curricular e voluntário, ... 

    

3 Encontros Pedagógicos - 

7ª edição 

Evento com palestras mensais com 

convidados da  áreas educacional 

para debater temas conteporâneos 

CCHE/Coordenad

or de Curso 

abr nov R$2.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

4 Visita Técnica Organização de uma viagem de curta 

duração para realização de 

atividades pedagógicas e culturais 

CCHE/Coordenad

or de Curso 

ago ago R$5.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

    a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 2ª Semana de Educação, 

Sexualidade e 

Diversidades 

Evento científico que debaterá a 

temática em questão, por meio de 

palestras  

CCHE/Coordenad

or de Curso 

jun jun R$1.660,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares 

e tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

6 I Semana de Fundamentos 

da Educação 

Evento científico que debaterá sobre 

educação, por meio de palestras  

CCHE/Coordenad

or de Curso 

nov nov R$1.660,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

  b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos 

e resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

7 Atividade lúdicas na 

brinquedoteca 

Atividades desenvolvidas na 

Ludoteca, com a participação de 

alunos das escolas municipais de 

Apucarana 

CCHE/Coordenad

or de Curso 

mar mar R$1.500,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a 

comunidade externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

    

8 Mostra de profissões Atividades desenvolvidas para 

conhecimento e divulgação do curso 

de Pedagogia para o vestibular 

CCHE/Coordenad

or de Curso 

ago ago R$860,00 100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

    f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

            R$14.840,00             

      TOTAL DO CENTRO R$71.038,00             

  CAMPUS: Apucarana             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Contratação de Projeto Programa de Combate a Incêndio  Direção de 

Campus 

01/jan 31/mar R$40.000,00 281           

2 Execução Programa de Combate a Incêndio  Direção de 

Campus 

01/abr 31/dez R$460.000,00 281           

3 BIBLIOTECA DIGITAL Adquirir acesso a biblioteca digital 

para acadêmicos e professores 

UNESPAR     R$99.000,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

      Direção de Campus R$599.000,00             

                          

      TOTAL DO CAMPUS DE 

APUCARNA 

R$744.978,00             
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CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 

 

  COLEGIADO: Administração             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Realização de Workshop sobre 

Pesquisa Contemporânea em 

Administração para alunos dos 1os. e 

2os. Anos do curso de 

Administração. 

Palestra Adalberto Dias de 

Souza 

Março Abril     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

2 Participação no XVIII Encontro 

Paranaense de Estudantes de 

Administração (EPEAD) em 

Paranaguá/PR. 

Participação em Evento Adalberto Dias de 

Souza/Marcos 

Junio F. de Jesus 

Abril Maio     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

3 Realização da Aula Magna 2019 – 

Tema: Administração contemporânea 

– 

cenários e perspectivas. 

Palestra Adalberto Dias de 

Souza/Marcos 

Junio F. de Jesus 

Abril Abril     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

4 ADM. SOLIDÁRIA Evento de Extensão Marcos Junio F. de 

Jesus/Adalberto 

Dias de 

Souza/Eloisa P. de 

Oliveira 

Fev. Setembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

5 Operação Rondon Projeto de Extensão Adalberto Dias de 

Souza 

Maio Agosto     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

    f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

6 Realização de Workshops para 

divulgação do curso de 

Administração 

para alunos de escolas de Ensino 

Médio e IES de Campo Mourão 

Projeto de Extensão Adalberto Dias de 

Souza/Marcos 

Junio F. de 

Jesus/Eloisa P. de 

Oliveira 

Maio Setembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

7 Participar e incentivar a participação 

de alunos do curso de Administração 

no 37° SEURS – Seminário de 

Extensão Universitária da Região 

Sul, no 

campus da UFSC, em 

Florianópolis/SC 

Participação em Evento Adalberto Dias de 

Souza/ Marcos 

Junio F. de 

Jesus/Eloisa P. de 

Oliveira. 

Maio Agosto     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

  a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

  

8 Realização de palestra para 

administradores e estudantes de 

ADM – 

Gestão Empresarial Contemporânea: 

desafios e perspectivas. 

Palestra Adalberto Dias de 

Souza 

Agosto Agosto     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

9 II Convenção de Administração Projeto de Extensão Marcos Junio F. de 

Jesus/Adalberto 

Dias de 

Souza/Eloisa P. de 

Oliveira 

Julho Agosto     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

10 Realização do Seminário sobre 

Gestão Empresarial para alunos e 

egressos do curso de Administração 

Palestra Adalberto Dias de 

Souza/ Marcos 

Junio F. de 

Jesus/Eloisa P. de 

Oliveira. 

Outubro Outubro     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

11 Realização do V Seminário Nacional 

dos Cursos de Ciências Sociais 

Aplicadas (SECISA 2019). 

Evento Ciêntífico Adalberto Dias de 

Souza 

Fev. Dezemb

ro 

R$10.800,00 250 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

  b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

  

12 Realização de Minicurso "Oratória 

para apresentações e 

pronunciamentos 

Projeto de Extensão Adalberto Dias de 

Souza 

Maio Novem

bro 

    PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 
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e público" para alunos e egressos do 

curso de Administração.  

13 Realização de Visita técnica com 

estudantes de Administração e 

Tecnologias em empresa e no Porto 

de Paranaguá 

Projeto de Extensão Adalberto Dias de 

Souza/Marcos 

Junio F. de 

Jesus/Eloisa P. de 

Oliveira 

Maio Novem

bro 

    PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

14 Festival de Música da Unespar 

campus de Campo Mourão 

Projeto de Extensão/Cultural Walmir 

Salinas/Marcos 

Schebelski/Adalber

to Dias de Souza 

Maio Novem

bro 

R$7.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

    f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

15 Realização do Natal solidário 2019 

dos Administradores e estudantes de 

Administração, em prol da Casa de 

Apoio aos Doentes de Campo 

Mourão.  

Projeto de Extensão Adalberto Dias de 

Souza 

Outubro Dezemb

ro 

    PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

            R$17.800,00             

  COLEGIADO: Ciências Contábeis             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Adquirir software contábil para uso 

didático em disciplinas do curso 

A aquisição do software se 

justifica por constituir um meio 

que permite a realização de 

atividades práticas para as 

disciplinas de Introdução à 

Contabilidade, Contabilidade 

Comercial e Industrial, dentre 

outras. Esta ação visa atender as 

políticas da PROGRAD. 

Alberto Barbosa 20/02/2

019 

31/03/2

019 

R$6.000,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

2 Renovar a assinatura da Revista 

Cenofisco 

A contabilidade trata de questões 

tributárias das pessoas físicas e 

jurídicas e, nesse contexto, 

informações atualizadas sobre o 

que acontece em termos tributários 

são de grande relevância. Assim, 

importante se faz a renovação da 

assinatura da revista técnica. Visa 

disponibilizar aos acadêmicos e 

professores, acesso ao guia de 

informações tributárias 

atualizadas. Esta ação visa atender 

as políticas da PROGRAD. 

Wagner 

Wanderbroock 

20/02/2

019 

31/03/2

019 

R$3.200,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

3 Realizar a Semana do contador de 

Campo Mourão e Região 

Projeto de extensão que visa 

integrar a comunidade acadêmica 

com os profissionais contábeis de 

Campo Mourão e região. Esta ação 

visa atender as políticas da 

PROEC, principalmente no que se 

refere à Curricularização da 

Extensão e da Cultura nos cursos 

de graduação. 

Wellington Felipe 01/06/2

019 

30/08/2

019 

R$0,00             

4 Realizar o III SEDITECC – 

Seminário de Discussões Técnico 

Científicas em Contabilidade 

Este evento tem o intuito de 

socializar o resultado dos trabalhos 

científicos produzidos pelos 

acadêmicos da 4° série e dos 

alunos de Iniciação Científica. O 

evento propõe a abertura das 

bancas de avaliação de TCC para a 

comunidade acadêmica e a 

apresentação dos trabalhos de IC 

em um evento local. Com a 

realização do II SEDITECC, 

Tiago 01/06/2

019 

30/08/2

019 

R$0,00             
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pretende-se cumprir as previsões 

do Projeto Político Pedagógico do 

Curso - PPPC e promover maior 

integração dos acadêmicos com a 

pesquisa científica. Esta ação visa 

atender as políticas da PRPPG, 

principalmente no que se refere ao 

fortalecimento da IC e ampliação 

da pesquisa, além de atender as 

políticas da PROGRAD, no que se 

refere ao fortalecimento e 

reestruturação do curso. 

5 Implantar o Núcleo de Apoio 

Contábil e Fiscal 

Projeto de extensão que visa 

integrar a comunidade acadêmica 

com a realidade profissional. Faz-

se importante a implantação deste 

núcleo, pois possibilitará a 

creditação curricular das atividades 

de extensão no curso de Ciências 

Contábeis, e contribuirá para o 

fortalecimento do ensino na 

graduação. Esta ação visa atender 

as políticas da PROEC, 

principalmente no que se refere à 

Curricularização da Extensão e da 

Cultura nos cursos de graduação, 

além de atender as políticas da 

PROGRAD. 

Marcelo Marchine 20/02/2

019 

30/04/2

019 

R$1.000,00 100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

            R$10.200,00             

  COLEGIADO: Engenharia de Produção 

Agroindustrial 

            

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Conscientizar os discentes sobre a 

autoavaliação institucional 

 Sensibilizar por meio de palestras, 

vídeos, informações nas redes 

sociai 

Prof. Nabi Assad 

Filho 

fev dez     PPAI 2.Efetivar o Sistema de 

Avaliação. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

2 Levantamento de práticas inovativas 

no ensino  

Discutir e elaborar um plano de 

capacitação dos docentes para 

melhorias no ensino e de 

inovações tecnológicas didático-

pedagógicas. 

Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

fev jul     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

3 Levantar a necessidade de aquisição 

de equipamentos para práticas 

pedagógicas inovativas 

Discutir e elaborar um plano de 

aquisição de equipamentos para 

elhorias no ensino e de inovações 

tecnológicas didático-pedagógicas. 

Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

fev jul     PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

4 Estimular o desenvolvimento de 

pesquisas 

Realizar seminários e palestras, 

que visem estimular o 

desenvolvimento de atividades de 

pesquisa 

Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

març dez     PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

5 Incentivar a participação dos 

estudantes em eventos internos e 

externos 

Divulgar os projetos desenvolvidos   

pelos professores do colegiado 

Prof. Thays Boiko març dez     PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 
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6 Orientar os discentes sobre os 

serviços ofertados no Campus e no 

Colegiado 

Orientação e divulgação aos 

estudantes sobre os serviços 

ofertados, informando o 

funcionamento e o fluxo de 

tramitação dos mesmos. 

Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

març dez     PG 44 - Implementar Política 

de Comunicação Social. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

7 Promover a realização de Visitas 

Técnicas  

Realizar Visitas Técnicas em 

empresas para desenvolvimento de 

conteúdos de disciplinas da 

graduação 

Prof. Andrea M. 

Groff 

març dez R$5.000,00   PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

f) Integração entre os 

Campi e outras instituições 

para otimizar a distribuição 

de pessoal e uso de 

recursos materiais e 

infraestrutura; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

8 Realizar ações de Marketing do 

Curso 

Realizar visitas em escolas; 

Divulgar o Curso e suas ações em 

redes Sociais; Confeccionar um 

material de divulgação. 

Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

març dez R$1.500,00   PG 44 - Implementar Política 

de Comunicação Social. 

      

9 Realizar eventos dos Grupos de 

Pesquisa do Curso 

Realizar o II EGPEGO Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

fev març R$2.000,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

10 Realizar evento de acolhimento dos 

ingressantes do Curso 

Realizar o EPA Solidário com aula 

Inaugural 

Prof. Andrea M. 

Groff 

fev març R$2.000,00   PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

11 Realiizar evento de discussão sobre 

as áreas de Engenharia de Produção e 

disseminação de trabalhos 

acadêmicos e socialização com a 

sociedade 

Realizar o XIII EEPA - Encontro 

de Engenharia de Produção 

Agroindustrial 

Prof. Ederaldo L. 

Beline 

Ago Dez R$10.000,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

12 Desenvolver projetos de extensão  

com  representantes de entidades 

estudantis 

Realizar projetos de extensão com 

representantes do CREA-Jr, 

NUPREEP, AREA-Jr, SENGE, 

OTIMIZA e outros,  

Prof. Thays Boiko març dez R$1.500,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

13 Desenvolver programas ou projetos 

para o desenvolvimento do 

Ecosistema Empreendedor  

Realizar programas ou projetos em 

parceria com grupos de pesquisa e 

com outras instituições, 

relacionados com o Ecosistema 

Empreendedor   

Prof. Thays Boiko març dez     PA 19 - Criar Núcleos de 

Inovação e Tecnologia 

(NITs) 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

14 Acompanhamento dos egressos e dos 

índices de Evasão 

Realizar um projeto para 

continuidade dos relatórios sobre 

os Egressos e os índices de Evasão 

Prof. Andrea M. 

Groff 

març dez     PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

    

15 Desenvolver ações de 

acompanhamento dos discientes em 

disciplinas com maior índice de 

Evasão 

Desenvolver projetos de monitoria 

em Disciplinas com maior índice 

de evasão 

Profa. Célia K. 

Matsuda 

març dez     PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade 

e o exercício da cidadania 

no Ensino Superior. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

    

16 Desenvolver um Projeto para um 

Curso de Especialização Gratuíta em 

Engenharia de Produção  

Elaborar um projeto de pós 

graduação lato sensu em 

Engenharia de Produção  

Prof. Rony 

Peterson da Rocha 

jul dez     PA 17 - Ampliar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

Lato Sensu gratuitos na 

UNESPAR. 

  e. Incentivar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

Lato Sensu que apresentam 

demanda; 

  

            R$22.000,00             

  COLEGIADO: TURISMO E MEIO AMBIENTE             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Aula Inaugural Evento de abertura do ano letivo 

de 2019. 

NDE do curso mar/19 mar/19 R$1.500,00 250 PA 33 - Criar mecanismos para 

o acompanhamento dos 

egressos. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 
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de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

ambientais existentes na 

região ... 

2 Dia do Internacional doTurismo e do 

Turismólogo. 

Comemoração referente ao dia do 

profissional do turismo. 

Colegiado do curso 27 de 

setembr

o. 

2019 R$1.500,00 250 PA 33 - Criar mecanismos para 

o acompanhamento dos 

egressos. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

3 Viagem Técnica anual do curso. Aula prática prevista no PPC do 

curso. 

NDE do curso 2019 2019 R$10.000,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

4 Viagens e visitas técnicas Aula prática prevista no PPC do 

curso. 

NDE do curso 2019 2019 R$10.000,00 100 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

            R$23.000,00             

                          

      TOTAL DO CCSA R$51.000,00             

  COLEGIADO: Pedagogia             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Aula inaugural do Curso Palestra com tema referente à 

Educação a ser decidida no inicício 

de 2019 

Coordenação e 

Colegiado 

22/03/2

018 

22/03/2

018 

R$3.700,00   PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

2 III Encontro de Pedagogia Promover palestras, minicursos e 

oficinas que complementem a 

formação profissional e humana. 

Divulgar as pesquisas realizadas 

por meio das atividades de estágio. 

Coordenação e 

Colegiado 

novemb

ro 

novemb

ro 

R$3.000,00   PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

3 Arraiá da Pedagogia  Planejamento e organização da 

Festa envolvendo elementos de 

gestão e propiciando a 

socializaç~~ao entre as turmas do 

curso e com os demais cursos do 

campus 

Ceres América 

Ribas e equipe do 

Projeto 

junho junho R$1.500,00   PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura 

e o aprimoramento 

conceitual das áreas de 

Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

  d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-

cultural; 

4 Palestra Palestra promovida pelo Grupo de 

Estudos em Psicologia Histórico-

cultural 

Cleudet Scherer e 

equipe do Grupo 

de Estudos 

Maio Maio R$1.000,00   PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

5 Organização de Publicação Coletiva O Grupo de Estudos em Psicologia 

Histórico-Cultural possui 

discussões e pretende produzir 

publicações conjuntas de temas 

relevantes à formação docente. 

Cleudet Scherer e 

equipe do Grupo 

de Estudos 

Outubro Outubro R$4.000,00   PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

  

6 Cinema Velhice e Memória Contribuições da Educação para o 

estudo do envelhecimento humano. 

Exibição de Filmes. 

Divania Luiza 

Rodrigues 

Março Novem

bro 

R$2.000,00   PA 24 - Realizar ações 

extensionistas com grupos 

sociais à margem das ações 

tradicionais da 

Universidade. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

7 Palestras com temas relevantes à 

educação 

Oferta de 2 Palestras promovidas 

pelo Grupo de Estudos do Espaço 

Marx com a participação de 

professores da Escola Básica e 

comunidade em geral 

Osmar martins de 

Souza e equipe do 

projeto 

abril agosto R$2.000,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 
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8 ENIEDUC - Encontro 

Interdisciplinar de Educação 

Encontro Bianual promovido pelas 

licenciaturas do CCHE, no ano de 

2019, sob a coordenação do 

colegiado de Pedagogia 

Dalva Helena de 

Medeiros e 

Comissão do 

ENIEDUC 

Fevereir

o 

Setembr

o 

R$10.000,00   PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-

cultural; 

9 Cine Educação Contribuição na formação docente 

por meio da exibição e análise de 

filmes com temáticas relevantes 

para formação humana e 

profissional 

Divania Luiza 

Rodrigues e equipe 

do Projeto 

Março Novem

bro 

R$1.000,00   PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura 

e o aprimoramento 

conceitual das áreas de 

Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-

cultural; 

            R$28.200,00             

  COLEGIADO: Geografia             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Recepção dos Alunos 1.1. Aula Inaugural - palestra com 

professor convidado (pró-labore ) 

1.3. Visita dos calouros aos 

laboratórios do curso 

1.4. Conversa da coordenação de 

curso e dos professores com os 

acadêmicos sobre o funcionamento 

e estrutura do curso e ações para 

2017 

Colegiado de 

Geografia 

mar/19 mar/19 R$1.000,00   PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade 

e o exercício da cidadania 

no Ensino Superior. 

      

2 Criação de uma Empresa Jr. Apoio aos estudantes na criação de 

uma empresa Jr. Do Curso de 

Geografia. - Providência do 

documentos necessários. 

Solicitação de uma sala para 

funcionamento da empresa 

Centro Acadêmico 

de Geografia e 

Colegiado de 

Geografia 

2019 2019 R$1.000,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção 

de conhecimento nas áreas 

de atuação da UNESPAR. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

3 Divulgação da Universidade, do 

Curso e das ações desenvolvidas 

Desenvolvimento de projetos para 

divulgação das ações do curso de 

geografia e da universidade. 

Organizar material de divulgação 

do curso. 

Colegiado de 

Geografia  

2019 2019 R$3.000,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

4 Viagens para trabalho de campo – 

Efetivação das atividades práticas 

previstas nas diferentes disciplinas 

do curso. 

Campo Mourão e Região. 

Disponibilização de seguro dos 

alunos, motorista, diária para 

professores para realização de 

viagens para visitas técnicas e 

trabalhos de campo. 

 

- No município de Campo Mourão 

e região: 

• Estação Climatológica 

• Parque do Lago 

• Cerrado 

• Bacia do Rio Mourão 

• Bacia do Rio Ivaí 

• Sanepar 

• Aterro Sanitário 

• Boiadeira – Estratificação 

cruzada 

• Zona rural 

 

- Curitiba 

- Hidrelétrica de Rosana e Rio 

Paraná 

- Londrina 

- Maringá 

- Foz do Iguaçu e Tríplice 

Colegiado de 

Geografia: 

Professores das 

disciplinas 

envolvidas 

2019 2019 R$26.000,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre 

a Universidade e a 

comunidade; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 
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Fronteira 

- Litoral do Paraná 

5 I  Encontro de Geografia da Unespar 

e V Ciclo de Palestras e Debates em 

Geografia 

Organizar o I Encontro de 

Geografia da Unespar e o V Ciclo 

de Palestras em Geografia com 

palestras e mesas redondas 

contemplando pesquisadores do 

Colegiado de geografia e 

pesquisadores de outras 

instituições 

1. Realização e aprovação do 

projeto 

2. Pró-labore para professores 

convidados (3 professores) 

3. Passagens aéreas para os 

professores (3 professores) 

Colegiado 

Geografia – Será 

indicado um 

professor do 

Colegiado para 

coordenar o evento 

e os demais serão 

co-coordenadores, 

responsabilizando-

se por cada uma 

das atividades. 

mai/19   R$6.500,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo 

do trabalho. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-

cultural; 

6 Oferta de Curso sobre a Plataforma 

Moodle 

Oferta durante o ano de cursos a 

respeito da Plataforma Moodle 

Diretoria de 

Graduação e 

Centro de Ciências 

Humanas e da 

Educaçãoo 

mar/19 nov/19 R$3.000,00   PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

e. Incentivar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

Lato Sensu que apresentam 

demanda; 

  

7 Realização do VIII ENIEDUC Realização do VIII Encontro 

Interdisciplinar de Educação 

Cursos do Centro 

de Ciências 

Humanas e da 

Educação 

Segund

o 

Semestr

e 2019 

Segund

o 

Semestr

e 2019 

    PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo 

do trabalho. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

8 Realização de uma mostra das 

profissões da Unespar 

Realizar uma mostra das profissões 

da Unespar, Campus de Campo 

Mourão, envolvendo todos os 

cursos, com o objetivos de 

divulgar à comunidade, 

principalmente ao público que 

almeja a formação superior os 

cursos ofertados e suas atividades, 

ampliando a procura pelos cursos 

da Unespar 

Diretoria de 

Graduação. Centro 

de Ciências 

Humanas e da 

Educação e Centro 

de Ciências Sociais 

Aplicadas 

mar/19 jun/19 R$5.000,00   PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

9 Produção de um vídeo institucional Produzir um vídeo institucional 

sobre a Unespar para que possa ser 

apresentado em eventos e 

atividades vinculadas à instituição 

Direção do 

Campus, Diretoria 

de Graduação e de 

Pós Graduação 

abr/19 jul/19 R$1.000,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

  b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

10 Transformar as salas de aula do 

Curso de Geografia em salas 

temáticas 

Fixar mapas e ilustrações 

vinculadas às disciplinas de cada 

ano do curso de Geografia nas 

salas de aula, criando 

pertencimento e contribuindo para 

a fixação de conteúdos.  

Colegiado de 

Geografia, 

Diretoria de 

Graduação e 

Centro Acadêmico 

de Geografia 

mar/19 jun/19 R$1.000,00   PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

  c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

11 Ofertar monitoria acadêmica Ofertar monitoria acadêmica na 

disciplina de Climatologia básica 

Professor Victor da 

Assunção Borsato 

2019 2019     PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

  c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

12 Realização de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Realização de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão ligados aos 

programas:  

IC  

PIBEX 

PIBID  

TIDE  

PDE  

CINESPAR  

Palco Livre 

Diagnóstico de Potencialidades 

Locais  

Colegiado de 

Geografia 

2019 2019 R$10.000,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre 

a Universidade e a 

comunidade; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

13 Apoio ao Centro Acadêmico de 

Geografia - CAGEO 

Apoio a organização estudantil 

com apoio a reestruturação do 

CAGEO – Reserva de salas, 

espaço para debates, entre outros. 

Colegiado de 

Geografia e 

Diretoria de 

Graduação 

jul/05 jul/05     PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 
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e o exercício da cidadania 

no Ensino Superior. 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

14 Divulgação do vestibular Divulgar amplamente na região, 

com antecedência ao prazo final de 

inscrição. o processo de seleção do 

vestibular. 

Comissão Local de 

Vestibular e 

colegiados dos 

Cursos 

abr/19 set/19 R$5.000,00   PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

15 Aproximação do curso de 

Licenciatura com a educação básica 

Realização de cursos de formação 

continuada para professores; 

Valorização dos professores 

supervisores de estágios como co-

formadores dos licenciandos; 

Envolvimento dos professores 

supervisores de estágio nas bancas 

de avaliação do estágio 

supervisionado. 

Colegiado de 

Geografia 

fev/19 dez/19     PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

h) Atualizar 

constantemente a política 

institucional de Estágio 

Supervisionado curricular e 

voluntário, ... 

f) Integração entre os 

Campi e outras instituições 

para otimizar a distribuição 

de pessoal e uso de 

recursos materiais e 

infraestrutura; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

16 Implantação de um novo Projeto da 

Pós Graduação Lato Sensu: 

Geografia, Meio Ambiente e Ensino 

(Semipresencial) 

Realização de relatório para 

certificação da turma 2018/2019.  

- Seleção e matriculas. - Ministrar 

aulas, - Orientação. 

- Proposição do projeto para o ano 

de 2020. 

Coordenador da 

Pós-graduação e 

professores do 

Colegiado de 

geografia. 

Pós-graduandos. 

fev/19 dez/19     PA 17 - Ampliar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

Lato Sensu gratuitos na 

UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

17 Reorganização da proposta de 

mestrado em Geografia 

Envio de projetos de pesquisa dos 

professores participantes do Grupo 

de Trabalho para  órgãos de 

fomento. 

Ampliar a publicação científica, 

para melhoria do currículo dos 

professores. 

Professores Ana 

Paula Colavite, 

Victor da Assunção 

Borsato, Marcos 

Bovo. Mauro 

Parolin, Fabio R. 

Da Costa. 

fev/19 dez/19     PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

a. Criar e implementar 

cursos de mestrado e 

doutorado, 

preferencialmente 

envolvendo mais de um 

Campus; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

18 Ampliação do acervo de livros para 

subsidiar teoricamente as diferentes 

disciplinas do curso de graduação e 

de mestrado. 

Buscar por meio de projetos de 

pesquisa ampliar o acervo 

bibliográfico dos laboratórios. 

Colegiado de 

Geografia 

2019 2019     PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

h) Fortalecimento dos 

órgãos internos de apoio à 

pesquisa; 

c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

19 Aproximação do curso de Geografia 

com a comunidade. 

Representação da Unespar em 

Conselhos Externos da 

Universidade e outros: 

• Conselho do Meio Ambiente 

• Ministério Público  

• CREA  

• Conselho do Idoso  

• Comitê Gestor de bacias 

Hidrográficas  

• Censo IBGE  

• Agenda 21 

Liberação carro, de passagens e 

diárias para atividades que 

envolvam a participação em tais 

conselhos. 

• Conselho do 

Meio Ambiente  - 

Oseias e Jefferson 

• Ministério 

Público - Mauro, 

Jefferson, Oseias. 

• CREA - Sandra e 

Oseias 

• Conselho do 

Idoso - Claudia 

• Comitê Gestor de 

Bacias 

Hidrográficas - 

Jeferson 

• Censo IBGE - 

Claudia e o Fábio 

• Agenda 21- Ana 

Paula 

2019 2019     PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

20 Ampliar no curso a discussão sobre 

questões didático-pedagógicas. 

Promover reuniões entre 

professores para discutir as 

questões didático-pedagógicas do 

curso. 

Realizar reuniões dos alunos com a 

coordenação do curso e 

professores quando necessário. 

Colegiado de 

Geografia e alunos 

do curso. 

2019 2019     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

      

21 Revista Geomae Manter as publicações atualizadas. 

Divulgar a revista e buscar a 

ampliação de trabalhos recebidos. 

Colegiado de 

Geografia. Prof. 

Ana Paula Colavite 

2019 2019     PA 14 - Ampliar a oferta de 

periódicos em áreas 

estratégicas e melhorar a 

classificação dos 

existentes. 

      

22 Melhoria das condições de 

infraestrutura do colegiado  

Compra de dois not books para o 

colegiado; manutenção do ar 

condicionado 

Setor de compras 2019 2019 R$4.500,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 
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23 Construção de laboratório e Sala de 

aula na Estação Ecológica do 

Cerrado, aproveitando espaço físico 

ainda disponível para construção. 

 acompanhamento do empenho da 

emenda orçamentária (Governo 

Ferderal), destinada para este fim. 

Mauro Parolin 2019 2019 R$234.000,00 Emenda 

Orçamentá

ria 

PIF         

24 Reforma do centro de visitantes e 

herbário da Estação Ecológica do 

Cerrado 

Reforma do centro de visitantes e 

herbário da Estação Ecológica do 

Cerrado 

Mauro Parolin 2019 2019 R$15.000,00 Estado do 

Paraná e 

Prefeitura 

Municipal 

PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

25 Ampliação do número de 

atendimentos à visitantes. 

Criação de novos folders para 

divulgação 

Mauro Parolin 2019 2019 R$1.000,00   PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

      

26 Aquisição de novos equipamentos 

para o Laboratório de Estudos 

Paleoambientais  visando a 

adaptação do mesmo para 

atendimento aos acadêmicos.  

Aquisição de 

- Centrifuga 

- balança 

- Deionizador de água 

Mauro Parolin 2019 2019 R$20.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

27 Reforma de laboratório de 

sedimentologia  

Pintura, conserto de bancadas e 

confecção de armários. 

Uso do laboratório nas aulas 

práticas de hidrosedimentologia.   

Coordenador do 

LAPEGE 

2019 2019 R$4.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

28   Aquisição de células para 

equipamentos limnológicos 

          PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

29 Aquisição de células para 

equipamentos limnológicos 

Aquisição e calibração de 

equipamentos. Uso em trabalhos 

de campo e pesquisas de 

especialização e mestrado. 

Coordenador 

LAPEGE 

2019 2019 R$10.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

30 Soluções para calibração de células 

do LAPEGE 

Calibração de equipamentos para 

uso em trabalhos de campo e 

pesquisas de especialização e 

mestrado. 

Coordenador 

LAPEGE 

2019 2019 R$3.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

31 Climatização do Lapege e do Museu 

de Geologia 

Aquisição e instalação de ar 

condicionado no Laboratório de 

Pesquisa Geoambiental. O sistema 

existente já está ultrapassado e foi 

adquirido pelos professores que 

integram o laboratório. Aquisição 

e instalação de dois aparelhos de ar 

condicionados de 12.000 BTUs  no 

Museu de Geologia. 

Coordenador 

LAPEGE, 

Coordenador 

Museu e setor de 

compras 

2019 2019 R$10.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

32 Apoio às ações do LAPEGE no que 

se refere à formação acadêmica, 

ensino, pesquisa e extensão. 

Apresentações de trabalhos em 

congressos científicos e reuniões 

que ocorrem eventualmente em 

outros municípios. 

 Realização de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão: Saneamento 

Básico, Reflorestamento, Bacias 

hidrográficas, qualidade da água. 

Coordenador 

LAPEGE 

2019 2019 R$6.000,00   PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

      

33 Estação Climatológica e Laboratório 

CampoClima . 

Continuidade das pesquisas, projetos 

desenvolvidos, previsão do tempo e 

atendimento ao público. 

### Prof. Vítor da 

Assunção Borsato 

2019 2019     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

      

34 Reforma do telhado do Museu de 

Geologia 

Troca de telha de amianto 

fissurados (quebrados) causando 

infiltrações em épocas de chuvas 

intensas no interior do espaço 

museológico e goteiras fortes no 

corredor de acesso (porta) do 

Museu de Geologia. O não 

conserto e a umidade tem 

danificado os mobiliários, muitos 

dos quais construído em madeiras 

compensado (MDF) 

Coordenador do 

Museu e  

Setor de Compras 

2019 2019 R$4.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

35 Dedetização do Museu de Geologia Dedetização periódica do Museu 

de Geologia para evitar insetos, 

Coordenador do 

Museu e  

Setor de Compras 

2019 2019 R$1.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 
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principalmente, de cupins, 

aracnídeos e baratas. 

36 Climatização do Geocarto: 

Laboratório de Cartografia 

Aquisição e instalação de um ar 

condicionados de 12.000 BTUs no 

Geocarto 

Coordenador do 

Geocarto, setor de 

compras e apoio. 

2019 2019 R$3.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

37 Aquisição de Computador de mesa  

para o Laboratório de Cartografia 

Instalação de pelo menos um 

computador com acesso a Internet 

e programas adequados a 

cartografia 

Computador PCMIX com 

IntelCore I5-4440, 4GB Memória 

Ram, 500GB HD e Windows 8. 

Coordenador do 

Geocarto, setor de 

compras e apoio. 

2019 2019 R$2.500,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

38 Atualização da Mapoteca Aquisição de mapas atualizados e 

organização dos mesmos. 

Coordenador do 

Geocarto, setor de 

compras e apoio. 

2019 2019 R$1.000,00   PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

      

39 Realização de Cursos e aulas práticas 

do Laboratório de Cartografia 

Aquisição de 2 GPS Portátil 

Carmim 

Aquisição de 20 bússolas 

Coordenador do 

Geocarto, setor de 

compras e apoio. 

2019 2019 R$3.000,00   PA         

40 Climatização do Labeur - 

Laboratório de Geografia Urbana 

Compra e Instalação de dois 

aparelhos de um ar condicionados 

de 9.000 BTUs no Labeur.. 

Coordenador do 

Labeur, setor de 

compras e apoio. 

2019 2019 R$2.000,00   PIF 45 - Modernizar e adequar 

a Infraestrutura. 

      

            R$386.500,00             

  COLEGIADO: História             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Semana Acadêmica de História Público Alunos da Graduação, do 

PorfHistória e comunidade externa 

Cordenador do 

curso de 

Graduaçaõie  

25/nov 29/nov R$3.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

2 Implementação do PPC Graduação e Comunidade eterna 

quanda da relaização de disciplinas 

voltadas à exntesão. 

Coordenador do 

Curso de 

graduação 

fev/18 dez/18 R$0,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo 

do trabalho. 

c) Garantir a flexibilidade 

das matrizes curriculares; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

3 Apoio ao CEDH comunidade acadêmica Claudia Priori fev/18 dez/18 R$0,00   PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

4 Interação entre Graduação e Pós 

Graduação Strictu Sensu 

(ProfHistória) 

Alunos da Graduação e da  pós 

Graduação 

Cordenador do 

curso de 

Graduaçaõie de do 

Mestrado  

fev/18 dez/18 R$0,00   PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

5 Incentivo à formação continuada - 

Nível Doutorado e Pós Doutorado 

professores do curso cordenador da 

graduação 

01/fev dez/18 R$0,00   PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

Pós-graduação c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

6 Participação nos Programas Pibid e 

Residência Pedagógica 

alunos da Graduação corrdenadores dos 

repsectivos 

programas 

fev/18 dez/18 R$0,00   PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 
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7 Apoio ao CA de História alunos da Graduação coordenador do 

curso de graduação 

fev/18 dez/18 R$0,00   PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

d) Respeitar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos ... 

    

8 Acompanhamento dos egressos alunos da Graduação Fabio Hahn fev/18 dez/18 R$0,00   PA 33 - Criar mecanismos para 

o acompanhamento dos 

egressos. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

9 viagem de estudo- Fênix alunos da Graduação fabi Hanhn agosto agsoto R$0,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

  a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

10 formação continuada professores da Rede Básica José A. Gonçalvez. fev/18 dez/18 R$0,00   PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

    c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

11 apoio ao ENIEDUC alunos da Graduação e 

comunidade externa 

Carlos N. Poyer fev/18 dez/18 R$0,00   PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

12 Aula Inaugural do curso de História alunos da Graduação e professores 

da Rede Básica de ensino 

corrdenadro da 

Graduação 

mar/18 mar/18 R$1.500,00 100 PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

13 Apoio para participação docente em 

eventos 

professores da Graduação coordenador da 

graduação 

marc 

2018 

dez/18 R$10.000,00 100 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

            R$14.500,00             

  COLEGIADO: Letras - Português e Inglês             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Implementação da nova matriz 

curricular 

A partir de 2019 será 

implementada a nova matriz 

curricular do curso de 

Letras/Campo Mourão, conforme o 

novo PPC do curso. A partir da 

implementação, os docentes do 

Colegiado promoverão discussões 

sobre os programas e conteúdos. 

Docentes do 

Colegiado de 

Letras/Campo 

Mourão 

fev/19 dez/22     PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

2               PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo 

do trabalho. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

3               PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

c) Garantir a flexibilidade 

das matrizes curriculares; 
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4               PA   f) Comprometer-se com os 

valores éticos e 

humanísticos ...  

    

5               PA   g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

    

6 Projetos de monitoria, 

preferencialmente, com bolsas 

Continuar ofertando projetos de 

monitoria para as disciplinas do 

curso de Letras/Campo Mourão 

que demandam um atendimento 

mais individualizado, em função 

do número de estudantes e 

dificuldades  de aprendizagem 

Docentes 

responsáveis pelas 

disciplinas em 

questão 

fev/19 dez/19 R$12.500,00   PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

      

7  Ciclo de Palestras de Letras Planejamento, organização e 

realização anual de um ciclo com 

três ou mais palestras, a serem 

ministradas por docentes 

convidados de outras IES sobre 

temas de importância para a 

formação dos discentes do curso 

de Letras/Campo Mourão 

Docentes do 

Colegiado de 

Letras/Campo 

Mourão 

fev/19 dez/19 R$2.000,00   PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

    

8                   b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

9 Discussões sobre o projeto e 

implementação de um programa de 

pós-graduação stricto sensu em 

Letras na UNESPAR 

Fortaleceimento da articulação 

intercampi entre os docentes 

envolvidos no projeto em questão, 

com o objetivo de finalizar a 

produção do regulamento do curso 

e a estrutura de linhas de pesquisa, 

disciplinas e ementário, para que o 

projeto possa ser submetido. 

Docentes 

envolvidos no GT 

do curso de pós-

graduação stricto 

sensu em Letras da 

UNESPAR 

fev/19 dez/19     PA 16 - Aumentar o número de 

cursos de mestrado e criar 

cursos de doutorado. 

  a. Criar e implementar 

cursos de mestrado e 

doutorado, 

preferencialmente 

envolvendo mais de um 

Campus; 

  

10               PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

      

11 Incentivo ao credenciamento  de 

professores do Colegiado de 

Letras/Campo Mourão em cursos de 

pós-graduação stricto sensu já 

existentes 

Credenciamento de professores do 

Colegiado de Letras em programas 

de pós-graduação stricto sensu  da 

UNESPAR. 

Colegiado de 

Letras 

fev/19 dez/19     PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

      

12 Curso de pós-graduação lato sensu 

Estudos Literários - 3ª edição 

Realizar a terceira edição do curso 

de pós-graduação lato sensu em 

questão, atendendo a demanda 

apresentada por egressos de cursos 

de Letras e áreas afins da 

UNESPAR e de outras IES de 

Campo Mourão e região, e também 

de docentes da Educação Básica 

que atuam na região da 

COMCAM.  

Willian André 

(coordenador do 

curso) 

mai/19 out/20     PA 17 - Ampliar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

Lato Sensu gratuitos na 

UNESPAR. 

  e. Incentivar a oferta de 

cursos de pós-graduação 

Lato Sensu que apresentam 

demanda; 

  

13               PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

  d. Possibilitar o 

intercâmbio para docentes e 

discentes da UNESPAR 

com as demais 

universidades públicas; 

  

14               PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

      

15  Iniciação Científica da UNESPAR Ofertar vagas para orientação de 

PIC e incentivar a participação dos 

alunos no programa; incentivar a 

disseminação da pesquisa não só 

no EAIC, mas também em outros 

Docentes do 

Colegiado de 

Letras/Campo 

Mourão 

fev/19 ago/20     PA 13 - Ampliar o número de 

projetos de Iniciação 

Científica, com e sem 

bolsa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 
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veículos qualificados (eventos e 

periódicos) 

16               PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

  

17               PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

  i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

  

18 Discussões sobre a elaboração do 

Regulamento de Pesquisa da 

UNESPAR 

Participação ativa dos docentes do 

Colegiado de Letras/Campo 

Mourão nas discussões propostas 

pela PRPPG sobre a elaboração do 

Regulamento de Pesquisa da 

instituição 

Docentes do 

Colegiado de 

Letras/Campo 

Mourão 

fev/19       PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

      

19 Projetos de extensão No ano de 2019, os docentes do 

Colegiado de Letras/Campo 

Mourão ofertarão 5 projetos de 

extensão: "6º Seminário de Teoria, 

Crítica e Leitura de Obras 

Literárias: Literatura Francesa" 

(coordenador: Willian André); 

"Littératuricides: 1º seminário 

nacional de estudos sobre o 

autoaniquilamento na literatura" 

(coordenador: Willian André) - 

para este projeto, serão pleiteados 

recursos junto a agências de 

fomento (ex.: Fundação Araucária) 

com o objetivo de custear despesas 

de deslocamento dos palestrantes 

(cf. descrito na planilha Memória 

de Cálculo); Grupo de Estudos: 

Educação na América Latina 

(coordenadora: Alessandra Silva); 

Mecanismos argumentativos em 

textos escolares (coordenadora: 

Jacqueline Vignoli);  Projeto de 

formação continuada em parceria 

com o Núcleo Regional de 

Educação, na área de Línguas e 

Literaturas 

Docentes do 

Colegiado de 

Letras que 

coordenam e 

participam dos 

projetos de 

extensão arrolados 

mar/19 dez/19 R$3.200,00 284 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

20 Melhoria na infraestrutura física das 

salas de aulas do curso de Letras 

Aquisição de 15 caixas de som 

para as salas de aulas do curso de 

Letras  (3 caixas por sala) e 5 

amplificadores (1 por sala) 

 Docentes 

Colegiado de 

Letras 

fev/19   R$4.275,00   PA/PIF         

21 Participação na organização de 

eventos 

Duas docentes do Colegiado de 

Letras (Jacqueline Vignoli e 

Adriana Polato) participarão da 

organização do VIII ENIEDUC - 

Encontro Interdisciplinar de 

Educação, promovido pelo Centro 

de Área de Ciências Humanas e da 

Educação do campus de Campo 

Mourão. 

Jacqueline Vignoli; 

Adirana Polato 

        PA         

22 Oficina preparatória para produção 

de textos em contexto de vestibular 

Proposição de oficinas com duas 

horas de duração ministradas por 

acadêmicos do curso de Letras 

para estudantes dos terceiros anos 

do EM de escolas públicas 

Jacqueline Costa 

Sanches Vignoli 

abr dez     PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

      

28 

2

3 

Participação na organização de 

eventos 

Duas docentes do Colegiado de 

Letras (Jacqueline Vignoli e 

Adriana Polato) participarão da 

organização do VIII ENIEDUC - 

Encontro Interdisciplinar de 

Educação, promovido pelo Centro 

Jacqueline Vignoli; 

Adirana Polato 

        PA         
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de Área de Ciências Humanas e da 

Educação do campus de Campo 

Mourão. 

24 Oficina preparatória para produção 

de textos em contexto de vestibular 

Proposição de oficinas com duas 

horas de duração ministradas por 

acadêmicos do curso de Letras 

para estudantes dos terceiros anos 

do EM de escolas públicas 

Jacqueline Costa 

Sanches Vignoli 

abr dez     PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

      

25 Ampliação e atualização do acervo 

bibliográfico  

Aquisição de bibliografia 

atualizada e de obras de referência 

como gramáticas, guias 

ortográficos e dicionários 

coordenação curso 

de Letras 

fev dez     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e 

desenvolvimento das 

práticas docentes. 

      

26 Criação do Laboratório de Ensino em 

Línguas/Linguagens 

Criação de um laboratório de 

ensino com materiais didáticos 

disponíveis aos estudantes do 

curso de Letras 

Colegiado de curso fev dez R$5.000,00   PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

            R$26.975,00             

  COLEGIADO: Matemática             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Campo Mourão             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Recepcionar os alunos Cerimônia de recepção dos alunos 

contanto com um palestrante 

externo ao curso. 

Colegiado de 

Curso 

mar/19 mar/19 R$1.000,00 100 PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre 

a Universidade e a 

comunidade; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

2 Organização do Fórum Estadual de 

Licenciaturas em Matemática - 

FELIMAT 

O Felimat é um evento intinerante, 

no próximo ano de 2019 será 

organizado pela UNESPAR 

campus de Campo Mourão 

Colegiado de 

Curso 

mai/19 jun/19 R$5.000,00 284 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

f) Integração entre os 

Campi e outras instituições 

para otimizar a distribuição 

de pessoal e uso de 

recursos materiais e 

infraestrutura; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

3 Comemoração do dia da Matemática Neste dia o colegiado de 

Matemática, promove um palestra, 

com  um professor externo 

Colegiado de 

Curso 

mai/19 mai/19 R$800,00 250 PA 31 - Promover políticas de 

permanência estudantil 

articuladas à validação 

sociopolítica da diversidade 

e o exercício da cidadania 

no Ensino Superior. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade 

de isolamento das 

disciplinas acadêmicas; 

Pesquisa d) Proporcionar atividades 

de produção, preservação e 

divulgação artístico-

cultural; 

4 Ciclo de atividades matemáticas Aquisição de materiais de 

consumo para os minicursos 

Professores/coorde

nadores da 

disciplina de 

Estagio I e II 

out/19 out/19 R$1.500,00 100 PPAI 2.Efetivar o Sistema de 

Avaliação. 

h) Atualizar 

constantemente a política 

institucional de Estágio 

Supervisionado curricular e 

voluntário, ... 

Pesquisa f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

5 Participação dos estudantes em 

eventos relacionados a Matemática 

Participação de professores e 

estudantes no  XIII Encontro 

Nacional de Educação Matemática 

Colegiado de 

Curso 

jul/19 jul/19 R$5.000,00 250 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

a) Promover o diálogo entre 

o conhecimento científico 

produzido na Universidade 

e os saberes leigos, 

populares e tradicionais 

provindos de diferentes 

culturas; 

6 III Ágora Matemática/organização Organização do III Ágora 

Matemática envolvendo os custos 

de palestra, com palestrante 

externo ao curso e demais custos 

da organização 

Colegiado de 

Curso 

mai/19 jun/19 R$4.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

7 Participação em eventos científicos 

com apresentação de trabalhos 

Participação dos professores do 

Colegiado de Matemática em 

eventos científicos com 

apresentação de trabalhos visando 

disseminação de suas pesquisas., 

Colegiado de 

Curso 

jan/19 dez/19 R$12.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

a. Criar e implementar 

cursos de mestrado e 

doutorado, 

preferencialmente 

envolvendo mais de um 

Campus; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 
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sendo 2 eventos anuais por docente 

em nível nacional ou internacional. 

8 Participação dos estudantes em 

eventos relacionados a Matemática 

participação de estudantes e 

professores no XV EPREM que 

acontecerá em Londrina, em 2019. 

Colegiado de 

Curso 

    R$5.000,00 100 PDI 4.Estabelecer relação entre 

a Universidade e a 

comunidade externa. 

a) Considerar a pluralidade 

de concepções, produção e 

socialização do 

conhecimento com vistas à 

formação que se deseja; 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

9 Compra de Material, papel eva, 

plasticos, madeiras, grampos, 

parafuos, impressão de Banners 

Confecção de materiais de 

divulgação para o LEM (Banners, 

cartazes, placas,...), 

Colegiado de 

Curso 

jan/19 dez/19 R$5.000,00 100 PPAI 1.Implantar o 

Planejamento. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e 

divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos e resultados 

obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna 

e externa. 

10 Impressora 3D para a confecção de 

objetos matemáticos 

impressora A3 colorida.  Coordenador do 

LEM 

jan/19 dez/19 R$2.000,00 100 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

b) Articular temas 

decisivos para a formação 

profissional, compatíveis ... 

    

11 Um aparelho para Laboratório de 

ensino de Matemática, Um aparelho 

para o colegiado de Matemática 

Dois aparelhos de ar-condicionado 

22000 btus 

Colegiado de 

Curso 

jan/19 dez/19 R$6.000,00 100 PG 34 - Consolidar os 

processos de planejamento 

e administração financeira. 

      

            R$47.300,00             

      TOTAL DO 

CCHE 

    R$503.475,00             

      TOTAL DO 

CAMPUS 

    R$554.475,00             

 

CAMPUS DE CURITIBA I (EMBAP) 

                          

  COLEGIADO:               

  CENTRO DE ÁREA:               

  CAMPUS: Curitiba I             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Planejamento e projeto de 

daptação do espaço físico do 

prédio da Rua Barão do Rio 

Branco 370 (prédio do 

extinto CCC) 

Planejamento e projeto das 

adaptações dos espaços físicos da 

Rua Barão do Rio Branco 370 

(prédio do extinto CCC) para a 

execução da primeira fase de 

mudança de prédios 

Direção de 

Campus 

nov/18 mar/19 R$25.000,00 100 PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

2 Implantação das Adequações 

do espaço físico 

Execução das adequações básicas  

adaptações dos espaços físicos da 

Rua Barão do Rio Branco 370 

(prédio do extinto CCC) para a 

execução da primeira fase de 

mudança de prédios 

Direção de 

Campus 

jan/19 dez/19 R$70.000,00 100 PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

3 Mudança das instalações Mudança de  salas de aula coletivas, 

atividades acadêmicas música e de 

instrumentos musicais - inclusive 

pianos, atividades acadêmicas de 

artes visuais 

Direção de 

Campus 

jan/19 dez/19 145  mil 100 PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

4 Mudança das instalações Planejamento o adequação do 

espaço físico da Rua Barão do Rio 

Branco 370 (prédio do extinto CCC) 

para: mudança dos equipamentos 

dos Laboratórios Lamusa, Lexvídeo 

e uso do novo auditório 

Direção de 

Campus 

jan/19 dez/19 R$40.000,00 100 PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

5 Mudança das instalações Planejamento e adequação do 

espaço físico para mudança dos 

ateliers de Artes Visuais existentes 

no prédio da Francisco Torres para o 

prédio da Comendador Macedo 

Direção de 

Campus 

jan/19 dez/19 R$40.000,00 100 PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

6 Mudança das instalações Transferências dos arquivos 

desliznates para o prédio da Rua 

Barão do Rio Branco 370 (prédio do 

extinto CCC) 

Direção de 

Campus 

jan/19 mar/19 R$40.000,00 100 PIF 47 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura do Sistema de 

Bibliotecas da UNESPAR. 
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7 Parceria com a Oficina de 

Música de Curitiba - FCC 

Convênio com a Fundação Cultural 

de Curitiba para a sessão de uso dos 

espaços físicos do Campus durante o 

período da Oficina de Música de 

Curitba 

Direção de 

Campus 

nov/18 jan/19 sem custo   PDI 25. Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticaseculturaislocais 

      

8 Melhoria para a formação 

acadêmica 

Contratação Modelo Vivo para os 

cursos de Artes Visuais 

Direção de 

Campus 

jan/19 dez/19 R$6.000,00   PA #####       

9 Ampliar ações de 

permanência estudantil 

Adesão ao SISU Direção Campus fev/19 dez/19 R$5.000,00   PDI         

10 Mudança de Espaços Físicos Transferência dde prédios dos 

laboratórios de Artes Visuais 

Escultura, Pintura e Gravura 

Direção de 

Campus 

nov/18 dez/19 R$40.000,00   PIF         

11 Manutenção de 

Equipamentos 

Manutenção dos equipamentos dos 

Laboratórios de Escultura e Gravura 

Direção de 

Campus 

dez/18 dez/19 R$3.000,00   PIF         

      TOTAL R$269.000,00             

1 Elevar a qualidade da 

formação acadêmica 

Semana dos Cursos de Artes Visuais Direção de 

Centro de Artes 

fev/19 jul/19 4000.00   PPAI         

2 Melhoria para a formação 

acadêmcia 

Aquisição de software Laboratório 

de Multimeios 

Direção de 

Centro de Artes 

nov/18 abr/19 R$10.000,00   PA         

3 Elevar a qualidade da 

formação acadêmica 

Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão dos Cursos de Artes 

Visuais 

Direção de 

Centro de Artes 

fev/19 nov/19 6000.00   PDI         

4 Elevar a qualidade da 

formação acadêmica 

Palestras, Oficinas, Colóquios e 

Exposições 

Colegiados de 

Curso 

fev/19 dez/19 sem custo   PA         

5 Atualização e Formação 

Acadêmica 

Seminários de Avaliação 

Institucional 

CPA Local fev/19 dez/19 R$3.000,00   PPAI         

6 Política de Avaliação 

Institucional 

Avaliação dos cursos de 

bacharelados e licenciaturas 

CPA Çocal dez/18 dez/19 sem custo   PPAI         

7 Implementação de Cursos de 

Graduação 

Implementação do Cursos de 

Bacharelado em Artes Visuais 

Direção do 

Centro de Artes 

nov/18 dez/19 sem custo   PDI         

8 Atualização e Formação 

Acadêmica 

Participação de Estudantes e 

Professores em eventos artísticos, de 

pesquisa e extensão em outros 

campis e em outros estados 

Direção de 

Centro de Artes 

fev/19 dez/19 R$10.000,00   PDI         

      TOTAL R$23.000,00             

                          

1 Recitais diversos Recitais em espaços publicos Centro de 

Música 

março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

1 Masterclasses Recitais abertos a comunidade com 

professores convidados 

Divisão de 

Extensão 

março dezembr

o 

R$10.000,00 250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

2 Leque Musical Cursos de instrumento, canto e 

teoria musical 

Prof. Consuelo 

Froehner 

março dezembr

o 

10.000.00 250 PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

3 Recitais da classe dos 

saxofones 

Recitais do 2º semestre Prof. R. 

Capistrano 

jun       PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

4 Workshop de improvisação Iworkshop de improvisação livre e 

história da improvisação 

Prof. R. 

Capistrano 

março março     PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

5 Oficina de Práticas 

Pedagógicas 

Para professores de iniciação 

musical ao piano 

Professoras 

Vivian Siedlecki 

e Margareth 

Milani 

março ago     PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

6 Leque Musical Aulas de piano para adultos com 

mais de 30 anos 

Divisão de 

Extensão 

março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

7 Leque Musical Aulas de piano para jovens de 14 a 

20 anos 

Professores março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

8 Rodas de conversa Encontros semanais de estudantes Professores março dezembr

o 

    PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 
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9 Palestras sobre Saúde 

Mental 

Profissionais da área de saúde 

convidados 

Professores março dezembr

o 

    PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

10 Curso de Estruturação 

Musical - Nivelamento 

Nivelamento para estudantes do 1º 

ano de Licenciatura em Música 

Prof. Vivian 

Siedlecki 

março dezembr

o 

    PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

11 Simpósio de Flauta Doce Simpósio acadêmico de Flauta Doce Prof. Cristiane 

Otutumi 

março novemb

ro 

R$3.000,00 250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

12 Curso de Flauta Doce Curso de flauta doce com a 

Professora Sibile Rauscher 

Prof. Tatiane 

Wiese 

jun   R$2.000,00 250 PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

13 III Seminário de Estágio 

Supervisionado em Música 

da UNESPAR 

Seminário de Estágio - Campus I e 

II 

Coordenação 

Licenciatura 

maio maio     PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

14 Recitais de violoncelo Recitais de alunos de violoncelo  Professora Maria 

Alice Brandão 

março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

15 Curso de Especialização 

Latu Sensu 

Gratuito, em performace Musical Professora 

Maragareth 

Milani 

mar/19 jul/20     PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

16 Recitais de alunos de violino Música de Câmara para violino e 

viola 

Prof. Roberto 

Hubner 

março junho     PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

17 Concerto alunos PIEM Concerto de encerramento 

atividades 2018 

Prof. Sergio 

André 

março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

18 Curso de Especialização 

Latu Sensu 

Gratuito, em performace Musical Professora 

Maragareth 

Milani 

mar/19 jul/20     PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

      

19 Recitais de alunos de violino Música de Câmara para violino e 

viola 

Prof. Roberto 

Hubner 

março junho     PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

20 Concerto alunos PIEM Concerto de encerramento 

atividades 2018 

Prof. Sergio 

André 

março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

21 Recital de alunos de piano Prova parcial em forma de recital Prof. Sergio 

André 

março dezembr

o 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

22 Recital de alunos bolsistas Prova parcial em forma de recital Prof. Sergio 

André 

jun novemb

ro 

    PDI 4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

      

        TOTAL   R$15.000,00             

                          

      TOTAL DO 

CAMPUS 

    R$307.000,00             

 

CAMPUS DE CURITIBA II (FAP) 

 

  CAMPUS DE 

CURITIBA II 

Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança, Teatro, Cinema e Audiovisual, Música, Música Popular, Musicoterapia. 

  

          

    ARTES, MÚSICA E MUSICOTERAPIA 

  

          

N. Atividade/Aç

ão 

Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Obras para 

liberação do 

habite-se do 

Anexo do 

TELAB 

Transferencia da guarita, da entrada de pedrestes, e 

das estruturas de água luz e esgoto para o quarto 

esquer do terreno. 

PROPLAN, 

PRAF, Direção 

de Campus 

jan/19 fev/19 R$110.000,0

0 

132 PI

F 

46 - Implementar a 

Infraestrutura 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 
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2 Capacitação 

do anexo do 

TELAB  

Compra de mobiliário, acabamentos e equipamentos 

do predio anexo do TELAB, conforme planilha 

encaminhada à direção do Campus no primeiro 

emestre de 2018. 

PROPLAN, 

PRAF, Direção 

de Campus 

jan/19 mar/19 R$204.025,0

0 

132 PI

F 

46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

3 Reforma dos 

banheiros do 

TELAB 

Instalação de torneira,  troca de fechaduras, conserto 

da ventilação/exaustão, dos banheiros do prédio 

principal do TELAB. 

PROPLAN, 

PRAF, Direção 

de Campus 

jan/19 fev/19 R$72.000,00 132 PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

4 Recondiciona

mento dos  

estúdios do 

TELAB  

Troca das placas de MDF danificadas, do linóleo com 

remendos, instalação sapateiras, armários, de 

condicionadores de ar e internet com (WIFI) nos 

estúdios  

PROPLAN, 

PRAF, Direção 

de Campus 

jan/19 fev/19 R$60.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

5 Recondiciona

mento da sala 

de maquiagem 

Troca dos espelhos das bancadas, conforme dados da 

planta baixa em anexo  

PROPLAN, 

PRAF, Direção 

de Campus 

jan/19 fev/19 R$15.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

6 Produção das 

provas 

públicas  

Aquisição de materiais e disponibilização de serviços 

de  cenotecnia e transporte para a realização das das 

provas públicas na sua conformação como atividade 

artístico-culturais. 

PROGRAD, 

PROEC, Dir. de 

Campus, e 

Coord. de curso 

ago/19 nov/19 R$8.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

7 Produção da 

Mostra dos 

TCC-Práticas 

de montagem 

Aquisição de materiais e disponibilização de serviços 

de  cenotecnia e transporte para a realização das 

bancas de TCC- prática de montagem  na sua 

conformação de atividades artístico-culturais  

PROGRAD, 

PROEC,  Dir. de 

Campus, Dir. de 

Centro, Coord. 

de Curso, 

Docentes e 

Dicentes  

ago/19 dez/19 R$10.400,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

8 Produção da 

semana de 

Artes Cênicas  

Realização de evento que aglutine atividades de 

pesquisa e extensão produzidos pelo Bacharelado em 

Artes Cênicas  

PROGRAD, 

PROEC, 

PRPPG, Dir. de 

Campus, Dir. de 

Centro, Coord. 

de Curso, 

Docentes e 

Dicentes  

jun/19 out/19 R$11.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

9 Contratação de 

Modelo Vivo 

Contratar modelo vivo referente à contratação de 

100hs 

Direção Geral  

Direções dos 

Centros de Área 

Colegiados dos 

Cursos afetos 

março   nov R$3.000,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

10 Materiais de 

consumo e 

equipamentos 

para a 

produção 

plástica  do 

curso 

Adquirir material de consumo para a produção plástica 

das aulas do curso de Licenciatura em Artes Visuais 

Direção Geral  

Direções dos 

Centros de Área 

Colegiados dos 

Cursos afetos 

março   nov R$30.028,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

    

11 Semana 

MEGAFONE 

 Promover o evento, que ocorre nos turnos da manhã e 

da noite e que se compõe de: apresentação do curso, 

apresentação das ações de extensão dos estágios e 

programas, Fóruns dos alunos com apresentações dos 

egressos 

Direção Geral 

Divisão de 

Extensão 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Artes Visuais 

fev fev R$3.000,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

    

12 Encontro das 

Licenciaturas 

dos campi 

Curitiba I e II 

Promover o evento, em parceria com o Campus de 

Curitiba I 

Direção Geral  

Divisão de 

Extensão 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Artes Visuais 

ago set R$4.400,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

  

13 Mostra 

Cultura e 

Tradições 

Promover a mostra artística dos estudantes da 

Licenciatura em Artes Visuais – Cultura Afro-

brasileira 

Direção Geral 

Divisão de 

Extensão 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Artes Visuais 

nov nov R$2.500,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 
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14 Mostra 

Oficina de 

Tridimensiona

l 

Promover a mostra artística dos estudantes do curso de 

Extensão em Oficina de Tridimensional, viabilizando 

a manutenção dos equipamentos do espaço exposito 

(pintura, vitrines e iluminação), confecção de banner 

Direção Geral 

Divisão de 

Extensão 

Colegiado do 

Curso de 

Licenciatura em 

Artes Visuais  

nov nov R$2.500,00 101 - 

TESOUR

O 

PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

  d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

15 Mostra 

Multicena, 

Mostra UM´S 

& OUTROS 

Promover as Mostras Artísticas, que ocorrem nos 

turnos da manhã, tarde e noite e que se compõe de: 

apresentação do curso e de produções docentes e 

discentes na Extensão e na Pesquisa  e a mostra de 

convidados locais e (ou) nacionais que se articulem 

com temáticas das mostras. Pretende ser realizada 

entre os dias 9 e 13 de outubro de 2019. 

Direção Geral  

Direções dos 

Centros de Área 

Divisão de 

Extensão, 

Divisão de 

Pesquisa e 

Colegiado de 

Dança 

set   out R$4.850,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

16 Mostra  de 

Trabalhos de 

Conclusão de 

Cursos 

Promover as Mostras Artísticas, e difundir os 

trabalhos de conclusção do curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Dança 

 

Direção Geral  

Direções dos 

Centros de Área 

Divisão de 

Extensão, 

Divisão de 

Pesquisa e 

Colegiado de 

Dança 

  out dez R$4.500,00 101 - 

TESOUR

O 

PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

17 Reforma do 

telhado 

Troca do telhado da sede Cabral para resolver 

problemas relacionados a goteiras nas salas de aula 

Direção do 

Campus 

mar/19 nov/19 R$100.000,0

0 

100, 250 e 

convênios 

PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

18 Espaço de 

conviência 

Revitalização do espaço de convivência com a criação 

de novo jardim e pintura da cantina 

Direção do 

Campus 

mar/19 nov/19 R$30.000,00 convênios PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

19 Segurança Instalação de sistema de vigilância na sede Cabral e no 

SEARC 

Direção do 

Campus 

abr/19 jul/19 R$14.000,00 100 PG         

20 Sala de 

videoconfêren

cia 

Instalação dos equipamentos e de materiais acústicos 

para criação da sala de videoconferência. 

Direção do 

Campus 

fev/19 abr/19 R$100.000,0

0 

FA PD

I 

Providenciar a aquisição e/ou 

adaptação dos equipamentos 

relacionados às inovações 

tecnológicas didático-

pedagógicas. 

      

21 Sala do 

Audiovisual 

Aquisição de armários e suportes de violão para 

melhor armazenamento e organização dos 

equipamentos e instrumentos 

Direção do 

Campus 

mar/19 jul/19 R$30.000,00 250 PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

      

22 Veículo Novo Aquisição de um veículo com condições de conforto e 

segurança para circulação de servidores 

Direção do 

Campus 

mar/19 jul/19 R$60.000,00 284/132           

23 Colação de 

grau 

Realizar cerimônia solene de Colação de Grau no 

Canal da Musica 

Direção geral e 

Assessoria de 

Comunicação 

mar/19 mar/19 não se aplica não se 

aplica 

PA 30- Melhorar as condições de 

permanência e conclusão dos 

cursos de graduação da 

Unespar 

      

24 Reconhecimen

to dos cursos 

de Graduação 

Providenciar tranporte, hospedagem, alimentação e 

pró-labore dos peritos designados para realizar 

processos de reconhecimentos dos cursos de 

Graduação em: Bacharelado em Artes Cênicas, 

Bacharelado em Cinema e Audiovisual, Bacharelado e 

Licenciatura em Danã, Bacharelado em Música 

popular, Licenciatura em Artes Visuais e LIcenciatura 

em Teatro 

Direção geral e 

Divisão de 

graduação 

fev/19 out/19 R$30.850,00 100 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

      

25 Aquisição de 

véiculo 

Viabilizar a aquisição de um veículo, por meio de 

convênio com órgãos de fomento, adequaddo para 

realização de viagens institucionais. 

Direção geral mar/19 jul/19 R$75.000,00 284 PD

I 

3 . Implementar o 

desenvolvimento institucional 

      

            R$985.053,0

0 

            

1 Semana 

acadêmica do 

curso de 

licenciatura 

em música 

Semana que congrega ações diretas ou voltadas ao 

ensino, pesquisa e extensão na área de música, com 

enfoque na educação musical. Retomando uma 

tradição interrompida em 2012, a semana acadêmica 

contará com atividades como: apresentações artísticas, 

oficinas e cursos, apresentação de trabalhos de 

pesquisa e/ ou extensão, palestras, mesas redondas e 

sessões de discussões sobre políticas públicas da área. 

Coord. Curso de 

Licenciatura em 

Múscia 

ago. set. R$10.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 

III 

- 

pol

ític

as 

aca

dê

10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 
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Para a realização dessas ações, há necessidade de: 

página na web; material gráfico; pagamento de 

transporte, estadia e alimentação para convidados(as); 

pagamento de cachê/ pró-labore para ministrastes de 

oficinas ou cursos. 

mi

cas 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

divulgação artístico-cultural; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

2 Ações da 1ª 

semana de 

aulas do curso 

de licenciatura 

em música 

Tradicionalmente o curso de licenciatura em música 

promove (Colegiado em parceria com o corpo 

discente) apresentações sobre temas administrativos, 

atividades de apresentação artística, oficinas/ cursos, 

palestras e mesas redondas na primeira semana de 

retorno às atividades de ensino ao início do ano letivo. 

Isso se tornou mais importante ainda em função da 

estrutura reformulada do curso a partir de 2018, 

sobretudo pelas três ênfases, além do próprio foco em 

formação de professores de música. Para a realização 

dessas ações, há necessidade de: página na web; 

material gráfico; pagamento de transporte, estadia e 

alimentação para convidados(as). 

Coord. Curso de 

Licenciatura em 

Múscia 

01/02/20

19 

01/03/2

019 

R$1.500,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 

III 

- 

pol

ític

as 

aca

dê

mi

cas 

10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

3 Ações de 

educação 

musical para a 

comunidade 

Reformular o projeto “Musicroma”, ofertando um 

curso de extensão de musicalização para a comunidade 

com formação continuada em módulos/ semestres e 

diferentes conteúdos, intimamente ligados à 

disciplinas do curso, inclusive como curricularização 

da extensão. 

Coord. Curso de 

Licenciatura em 

Múscia 

25/03/20

19 

05/12/2

019 

R$2.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 

III 

- 

pol

ític

as 

aca

dê

mi

cas 

10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

4 Semana da 

Extensão do 

bacharelado 

em Música 

Popular 

Dinâmicas desenvolvidas pelo corpo docente e 

discente no sentido de dar visibilidade aos projetos de 

extensão  desenvolvidos no âmbito do curso 

Coord. Curso de 

Bach. Música 

Popular 

1a 

semana 

de 

outubro 

1a 

semana 

de 

outubro 

R$3.000,00 284 PA 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não 

universitária. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

5 Seminários de 

finais de 

semestre 

Dinãmicas desenvolvidas pelo corpo docente e 

discente no sentido de dar visibilidadeaos projetos de 

ensino desenvolvidos no âmbito do curso 

Coord. Curso de 

Bach. Música 

Popular 

última 

semana 

do 

semestre 

(duas 

vezes 

por ano) 

última 

semana 

do 

semestr

e (duas 

vezes 

por ano) 

R$1.000,00 284 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

  

            R$17.500,00             

1 CICLO DE 

PALESTRAS 

SOBRE 

ARTE E 

CULTURA 

PARANAENS

E 

Debater temas relacionados à arte e cultura do Pr. Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

mar/19 jul/19 R$1.000,00 284/132 PD

I 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa 

    d)Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultura. 

2 PROGRAMA 

DE 

EXTENSÃO 

VITRINE 

Realizar espetáculos,  mostras, e exposições na área 

das Artes 

Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

mar/19 nov/19 R$3.000,00 284/132 PD

I 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa 

    d)Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultura. 

3 Programa de 

Extensão 

Vitrines 

Realizar palestras, cursos e workshops Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

mar/19 no/19 R$3.000,00 284/132 PD

I 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa 

    d)Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultura. 

4 Projeto Café 

com Memória 

Resgatar a história e memória da FAP por meio de 

encontros com personalidades que fazem parte da 

história da Insituição 

Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

abr/19 set/19 R$1.000,00 284/132 PD

I 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa 

    f) Amplia os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa 

5 Eventos 

ALUSIVOS 

AOS 100 

ANOS DE 

Realizar espetáculos  interdisciplinares alusivos á 

história da FAP 

Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

abr/19 out/19 R$4.000,00 284/132 PD

I 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa 

    f) Amplia os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa 
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HISTÓRIA 

DO CAMPUS 

6 Apoio aos 

grupos 

culturais do 

Campus 

Apoiar a ação dos coordenadores de grupos artísticos 

para realização de espetáculos. 

Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

mar/10 dez/19 R$8.000,00 284/132 PA 28 - Incentivar a criação e a 

consolidação dos Grupos 

Artísticos existentes ou 

emergentes nos Campi da 

UNESPAR. 

    d)Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultura. 

7 Mostra de 

Música 

Divulgar a produção artítisca dos cursos de Musica da 

FAP 

Divisão de 

Extensão e 

Cultura 

jun/19 jun/19 R$6.000,00 284/132 PD

I E 

PA 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

    d)Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultura. 

            R$26.000,00             

1 Iniciação 

Científica 

Divulgar os projetos de pesquisa dos docentes entre os 

estudantes com obetivo de aumentar os participantes 

no edital PIC 2019/2020 

Divisão de 

Pesquisa 

fev/19 dez/19 não se aplica não se 

aplica 

PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil.  

  e)construir competências 

formais por meio da 

investigação científica, 

integrando e delimitando as 

políticas de esnino, pesquisa 

e extensão 

  

2 Cursos Lato 

sensu 

Ofertar novas turmas de pós-graduação nas áreas de 

Cinema com ênfase em Produção, e Música 

Eletroacústica 

Divisão de 

Pesquisa 

fev/19 dez/19 não se aplica não se 

aplica 

PD

I 

3 . Implementar o 

desenvolvimento institucional 

  e)construir competências 

formais por meio da 

investigação científica, 

integrando e delimitando as 

políticas de esnino, pesquisa 

e extensão 

  

3 Pesquisa 

Centífica 

Fomentar a publicação das revistas científicas do 

Campus e adquirir software de editoração 

Divisão de 

Pesquisa 

Perm. Perm. R$5.000,00 284 PD

I E 

PA 

14 - Ampliar a oferta de 

periódicos em áreas 

estratégicas e melhorar a 

classificação dos existentes. 3 

- Implementar o 

desenvolvimento institucional 

  e)construir competências 

formais por meio da 

investigação científica, 

integrando e delimitando as 

políticas de esnino, pesquisa 

e extensão 

  

            R$5.000,00             

1 Comunicação Realizar divulgação e campanhas institucionais Assessoria de 

Comunicação 

fev/19 dez/19 não se aplica não se 

aplica 

PD

I 

3 . Implementar o 

desenvolvimento institucional 

      

                          

1 Aquisição do 

Kyma 

Compra doeEquipamento, por meio de importação, 

confoem parecer favorávle do CAD - Resolução 

005/2017 

Prof. Álvaro 

Borges e DAF 

do Campus 

mar/19 mai/19 R$29.000,00 250 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

      

2 Provas 

públicas do 

curso 

Apresentação de espetáculos teatrais de distintas 

disciplinas obrigatórias (30 provas públicas) 

Professores mai. dez. R$30.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

3 Semana do 

Curso de 

Licenciatura 

em Teatro 

Apresentação de trabalhos artísticos e acadêmicos, 

oficinas, palestra associadas ao ensino e a pesquisa da 

Pedagogia Teatral 

Professores set. set. R$19.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 30 - Melhorar as condições 

de permanência e conclusão 

dos cursos de graduação da 

UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

4 21ª Mostra de 

Teatro da FAP 

A Mostra de Teatro da FAP é um evento que se 

caracteriza por aglutinar e fomentar as atividades 

teatrais do Campus II, promovendo amplo debate 

sobre a produção teatral universitária e reunindo outras 

instituições de ensino superior que ofertam cursos de 

teatro. O evento é planejado a cada dois anos e se 

constitui com apresentações de espetáculos, cenas 

curtas, performances e intervenções, além de mesas 

redondas, encontros e debates.  

Prof. Cristóvão 

de Oliveira 

ago. set. R$15.970,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 28 - Incentivar a criação e a 

consolidação dos Grupos 

Artísticos existentes ou 

emergentes nos Campi da 

UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 

com a comunidade interna e 

externa. 

5 3º Fórum do 

ensino de artes 

do Paraná 

O 3º Fórum do ensino de artes do Paraná visa integrar 

pesquisadores e professores da educação básica e do 

ensino superior para refletir sobre o ensino da arte no 

Estado do Paaraná, quanto à formação e atuação de 

professores, permeadas pelas políticas públicas e pelas 

práticas cotidianas no ambiente escolar. O evento será 

voltado para  

Profª Drª 

Solange 

Maranho Gomes 

10/05/20

19 

10/05/2

019 

R$2.500,00 101, 132, 

250 e 284 

PD

I e 

PA 

PDI: 

4. Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

PA: 

10 - Fortalecer as 

licenciaturas como espaço 

relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação 
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com a comunidade interna e 

externa. 

6 Semana da 

prática 

musical entre 

docentes e 

discentes 

Dinâmicas desenvolvidas pelo corpo docente e 

discente no sentido de promover a integração musical 

no curso 

Simone Cit - 

coordenação 

Aula 

inaugura

l do 

curso (1 

vez por 

ano) 

primeira 

semana 

de aulas 

R$10.000,00 284 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

  d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

7 Semana da 

divulgação do 

curso para 

alunos do 

ensino médio  

Dinâmicas desenvolvidas pelo corpo docente e 

discente no sentido de divulgar o curso para alunos do 

ensino médio 

Simoe Cit - 

coordenação 

Última 

semana 

de 

agosto 

Última 

semana 

de 

agosto 

R$10.000,00 284 PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

      

8 Avaliação do 

currículo 

Dinâmica desenvolvida no âmbito do curso para 

avaliação do currículo  

Simone Cit - 

coordenação 

Novemb

ro  

Novemb

ro 

R$5.000,00 284 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

c) Garantir a flexibilidade das 

matrizes curriculares; 

    

9 Criação de 

revista 

científica do 

curso 

Formação de grupo de docentes e discentes com o 

propósito de criar uma revista científica eletrônica do 

curso 

Simone Cit - 

coordenação 

Março Novemb

ro 

R$10.000,00 284 PA 14 - Ampliar a oferta de 

periódicos em áreas 

estratégicas e melhorar a 

classificação dos existentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

  

10 Encontro de 

Musicoterapia 

Semana Acadêmica do Bacharelado em Musicoterapia Mariana Arruda set/19 set/19 R$7.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

11 Seminário de 

Estágios e a 

supervisão em 

musicoterapia 

Apresentação dos relatos de casos de estágios e mesa 

redonda com convidado 

Ana Maria de 

Barros 

jun/19 dez/19 R$2.500,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

12 VI Encontro 

do Núcleo de 

Estudos e 

Pesquisas 

Interdisciplina

res em 

Musicoterapia 

Encontro  Anual do Grupo de Pesquisa Rosemyriam 

Cunha 

ago/19 ago/19 R$7.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

  b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

  

13 Atualização do 

CAEMT 

Manutenção e ampliação Clara Márcia 

Piazzetta 

mar/19 nov/19 R$10.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PI

F 

45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

14 Universidade 

Aberta para 

Terceira Idade 

Criação do curso Gislaine Vagetti mar/19 dez/19 R$20.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

    b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

15 Encontro 

Aberto  

Reabilitação para a Comunidade Rosemyriam 

Cunha 

mar/19 dez/19 R$10.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

    b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

16 Curso de 

Musibraille e 

Curso de 

Audiodescriçã

o para 

surdocego 

Núcleo de Educação Especial e Inclusiva (NESPI)  Noemi Ansay abr/19 nov/19 R$7.000,00 101, 132, 

250 e 284 

PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento 

Institucional. 

    b) Intervir na solução de 

problemas sociais e 

ambientais existentes na 

região ... 

            R$194.970,0

0 

            

                          

      TOTAL 

GERAL 

    R$1.228.523

,00 

            

 

CAMPUS DE PARANAGUÁ 
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COLEGIADO:   (Selecione o colegiado) 

     

 
CENTRO DE ÁREA:   (Selecione o centro de área) 

     

 
CAMPUS: Paranaguá (Selecione o campus) 

     

N

. 

Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor 

(R$) 

Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 III Feira do Empreendedor Apresentação pública de planos de 

negócios desenvolvidos por alunos; 

Departamento de 

Admnistração 

maio novem

bro 

9.000,00 250 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica,... 

    

2 XXXVII Semad Semana acadêmica de Administração 

com palestras externas; 

Departamento de 

Admnistração 

novembr

o 

novem

bro 

6.000,00 250 PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os princípios 

de flexibilidade e de 

interdisciplinaridade; 

    

3 IX ENACILLA Apresentação de trabalhos científicos 

submetidos e aprovados previamente; 

Departamento de 

Admnistração 

maio novem

bro 

2.000,00 250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica,... 

    

4 II Feira de Responsabilidade 

Social 

ações praticas que podem ser adotadas 

em ambientes profissionais 

Departamento de 

Admnistração 

junho novem

bro 

2.000,00 250 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na sociedade. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os princípios 

de flexibilidade e de 

interdisciplinaridade; 

    

5 IV Gincana de Administração  Ações praticas de filantropia e 

solidariaedade empresarail  

Departamento de 

Admnistração 

novembr

o 

novem

bro 

2.000,00 250 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os princípios 

de flexibilidade e de 

interdisciplinaridade; 

    

6 monitoramento de evasão Diminuir índices de evasão e de 

repetência encontrados no Curso de 

Adminsitração 

Departamento de 

Admnistração 

Fevereir

o 

novem

bro 

          

1.000,00  

250 PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, reduzindo 

a possibilidade de isolamento 

das disciplinas acadêmicas; 

    

7 laboratório de gestão estudos 

costeiros  

criar espaços fisico para a execução de 

atividades de extensão univsersitaria a 

comundiade interna e externa 

corodenação de 

curso de 

Administração 

Março julho         

10.000,00  

250 PI

F 

46 - Implementar a 

Infraestrutura 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e Programas 

de discussões didático-

pedagógicas. 

    

8 I Semana do Acolhimento Seminário direcionado à comunidade 

acadêmica, tendo como principal alvo 

alunos ingressantes de Administração 

corodenação de 

curso de 

Administração 

Fevereir

o 

Março           

2.000,00  

250 PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos e 

com o desenvolvimento de 

habilidades tecnológicas para o 

equilíbrio científico do homem 

na sociedade. 

    

9 Pos graduação em 

administração 

Ofertar pos garduação em 

adminsitração de forma gratuita a 

comunidade 

Departamento de 

Admnistração 

Março novem

bro 

          

8.000,00  

250 PA 17 - Ampliar a oferta de cursos 

de pós-graduação Lato Sensu 

gratuitos na UNESPAR. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos e 

com o desenvolvimento de 

habilidades tecnológicas para o 

equilíbrio científico do homem 

na sociedade. 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, para 

apresentação de trabalho ou a 

interesse da instituição. 

  

1

0 

Recomposição da biblioteca do 

curso de administração 

Compra de Livros Departamento de 

Admnistração 

Abril Maio         

10.000,00  

250 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

c) Garantir a flexibilidade das 

matrizes curriculares; 

    

1

1 

Acompanhamento de Egressos Constituir banco de dados para 

acompanhamento dos egressos do 

curso 

Departamento de 

Admnistração 

Fevereir

o 

novem

bro 

          

2.000,00  

250 PA 33 - Criar mecanismos para o 

acompanhamento dos egressos. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e Programas 

de discussões didático-

pedagógicas. 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre a 

Universidade e a comunidade; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e externa. 

1

2 

Laboratório de Física Criar espaço para atendimento aos 

colegiados de Matemática e ao curso 

de Engenharia de Produção 

Departamento de 

Admnistração 

Fevereir

o 

Nove

mbro 

        

20.610,00  

  PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, reduzindo 

a possibilidade de isolamento 

das disciplinas acadêmicas; 

    

1

3 

Acervo Bibliográfico Equipamento da bibliografia básica do 

curso de Engenharia da Produção 

Departamento de 

Admnistração 

Fevereir

o 

maio         

10.000,00  

  PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, reduzindo 

a possibilidade de isolamento 

das disciplinas acadêmicas; 

    

      
84.610,00 
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1 Aquisição de insumos 

laboratoriais necessários para 

as aulas práticas dos cursos de 

Ciências Biológicas. 

As disciplinas dos cursos de Ciências 

Biológicas apresentam uma carga de 

aulas práticas, sendo que as mesmas 

necessitam de reativos químicos, bem 

como materiais específicos para a 

aplicação dessas aulas. 

Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

            

18.000,00  

100           

2 X Semana Acadêmica de 

Biologia 

Oportunizar debates de ideias 

relevantes à formação profissional e 

pessoal. Além de complementar a 

formação acadêmica, bem como 

promover a atualização de 

conhecimentos dos profissionais e 

estudantes. 

Colegiado de 

Ciências 

Biológicas 

Outubro 

de 2018 

Junho 

de 

2019 

        

10.816,00  

250           

3 VII Seminário de Pesquisas 

Ambientais  

  Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

Junho 

de 2019 

Julho 

de 

2019 

 NA              

4   Atividade Extencionista realizada em 

conjunto com a Secretaria do Meio 

Ambiente do Município de Paranaguá 

com atividades para voltadas à 

preservação ambiental. 

Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

Janeiro 

2018/jan

eiro 

2019 

          

17.068,32  

100           

5 Semana do Meio Ambiente Realizar licitação para manutenção 

preventiva e corretiva dos 

equipamentos de laboratório durante o 

período de um ano 

Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

fev/19 dez/19           

3.000,00  

100           

6 Processo de manutenção anual 

dos equipamentos do 

Colegiado de Ciências 

Biológicas 

Gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados pelo Colegiado de Ciências 

Biológicas. Aquisição de uma lixeira 

para destinação de resíduos do 

Campus, destinação de resíduos 

contaminados para empresa 

especializada 

Administração do 

Campus de 

Paranaguá 

Setembr

o de 

2019 

Setem

bro de 

2019 

          

1.000,00  

250           

7 Diagnóstico e plano de 

gerenciamento de resíduos 

gerados nos laboratórios de 

Ciências Biológicas 

Dia de palestra e confraternização com 

os acadêmicos e professores em 

3/09/2019 

Colegiado de 

Ciências 

Biológicas 

Setembr

o de 

2019 

Setem

bro de 

2019 

 NA              

8 Aquisição de insumos 

laboratoriais necessários para 

as aulas práticas dos cursos de 

Ciências Biológicas. 

As disciplinas dos cursos de Ciências 

Biológicas apresentam uma carga de 

aulas práticas, sendo que as mesmas 

necessitam de reativos químicos, bem 

como materiais específicos para a 

aplicação dessas aulas. 

Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

            

18.000,00  

100           

9 X Semana Acadêmica de 

Biologia 

Oportunizar debates de ideias 

relevantes à formação profissional e 

pessoal. Além de complementar a 

formação acadêmica, bem como 

promover a atualização de 

conhecimentos dos profissionais e 

estudantes. 

Colegiado de 

Ciências 

Biológicas 

Outubro 

de 2018 

Junho 

de 

2019 

        

10.816,00  

250           

1

0 

VII Seminário de Pesquisas 

Ambientais  

  Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

Junho 

de 2019 

Julho 

de 

2019 

 NA              

1

1 

Semana do Meio Ambiente Realizar licitação para manutenção 

preventiva e corretiva dos 

equipamentos de laboratório durante o 

período de um ano 

Colegiado 

Ciências 

Biológicas 

fev/19 dez/19           

3.000,00  

100           

1

2 

Diagnóstico e plano de 

gerenciamento de resíduos 

gerados nos laboratórios de 

Ciências Biológicas 

Dia de palestra e confraternização com 

os acadêmicos e professores em 

3/09/2019 

Colegiado de 

Ciências 

Biológicas 

Setembr

o de 

2019 

Setem

bro de 

2019 

 NA              

      
        

81.700,32  

     
  

1 Ampliação da infraestrutura 

para o curso de Matemática 

Dar condições de uso ao espaço físico 

que compreende o Laboratório de 

Educação Matemática e Física, com a 

arrumação da parte de telhado. Bem 

como a compra de materiais 

Colegiado de 

Matemática  

            

11.000,00  

100 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 
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pedagógicos para o desenvolvimento 

das atividades didáticas. 

2 Recepção ao calouros do curso 

de Matemática 

Palestra de recepção aos calouros. 

Apresentação oficial do Corpo 

Docente do Colegiado de História aos 

Acadêmicos com suas respectivas 

linhas de pesquisa. Explanação sobre 

as diretrizes do curso e seus 

respectivos regimentos. Explanação 

sobre as diretrizes da UNESPAR e 

seus respectivos regimentos. 

Colegiado de 

Matemática  

25/fev 01/mar                      

-    

  PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

      

3 Semana Acadêmica de 

Matemática 

Complementar a formação acadêmica, 

bem como promover a atualização de 

conhecimentos dos docentes e 

discentes do curso. Oportunizar 

também aos alunos e professores a 

exposição de seus projetos de 

pesquisa. 

Colegiado de 

Matemática  

OUT NOV           

2.000,00  

100 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

      

      
        

13.000,00  

      

1 Semana Inaugural do Curso de 

História 

Palestra de recepção aos calouros. 

Apresentação oficial do Corpo 

Docente do Colegiado de História aos 

Acadêmicos com suas respectivas 

linhas de pesquisa. Explanação sobre 

as diretrizes do curso e seus 

respectivos regimentos. Explanação 

sobre as diretrizes da UNESPAR e 

seus respectivos regimentos. 

Colegiado do 

Curso de História 

25/fev 01/mar                      

-    

  PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

      

2 VIII SEMHIS - Seminário O Seminário de História do Curso de 

História tem um eixo temático 

escolhido pelo Colegiado de História a 

cada ano. Para 2019 a temática ainda 

não foi escolhida pelo Colegiado. Suas 

atividades contam com conferências e 

oficinas com professores e 

pesquisadores convidados, cine debate 

e performances culturais.  

do Curso de História 

Colegiado do 

Curso de História 

junho junho                      

-    

  PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na sociedade. 

      

3 Ciclo de Palestras do Curso de 

História 

O Ciclo de Palestras do Curso de 

História é composto por palestras com 

temas diversos agendados ao longo do 

ano letivo com a atuação como 

palestrantes de professores e 

pesquisadores convidados de outras 

instituições (universidades, museus, 

centros de pesquisa, arquivos, etc), 

para que possam falar sobre suas áreas 

de atuação como pesquisadores. 

Colegiado do 

Curso de História 

fev dez                      

-    

  PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na sociedade. 

      

   
TOTAL DO 

CENTRO 

            

94.700,32  

 
  

    

             

1 Processo de manutenção anual 

dos equipamentos do 

Colegiado de Ciências 

Biológicas 

Gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados pelo Colegiado de Ciências 

Biológicas. Aquisição de uma lixeira 

para destinação de resíduos do 

Campus, destinação de resíduos 

contaminados para empresa 

especializada 

Administração do 

Campus de 

Paranaguá 

Setembr

o de 

2019 

Setem

bro de 

2019 

          

1.000,00  

250           

2 Renovação do acervo 

bibliográfico 

Os livros do curso de Letras estão 

desatualizados, há a necessidade de 

renovação do acervo. 

              

15.000,00  

132 PI

F 

47 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura do Sistema de 

Bibliotecas da UNESPAR. 

      

3   Atividade Extencionista realizada em 

conjunto com a Secretaria do Meio 

Ambiente do Município de Paranaguá 

com atividades para voltadas à 

preservação ambiental. 

  Janeiro 

2018/jan

eiro 

2019 

          

17.068,32  

100           
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4 CPPOM Revitalização do CPPOM Kátia Kalko 

Schwarz 

          

270.010,0

0  

132           

5 Varal de Poesias Incentivo à produção literária. Cristian Pagoto JUN JUN              

800,00  

250           

6 Jornada Acadêmica Apresentação dos projetos de pesquisa 

(TCC) e discução sobre a produção 

científica na área de Letras. 

Daniela 

Zimmermann 

JUL JUL                      

-    

  PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

7 SELLF - Seminário de Estudos 

Linguísticos e Literários 

O SELLF é um evento bianual, de 

âmbito regional, que contempla a 

exposição de trabalhos acadêmicos de 

professores e alunos, além de 

promover palestras com estudiosos de 

renome nas áreas de Língua, 

Linguística e Literatura.  

Alessandra 

Zamboni 

SET OUT           

5.000,00  

284 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

8 ENLLIJ Encontro de Leitura e Literaturas 

Infantil e Juvenil de Paranaguá é um 

evento anual, que possibilita a 

exposição de trabalhos acadêmicos de 

professores e alunos, minicursos e 

palestras  

Cátia Toledo MAI MAI           

2.000,00  

250 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os princípios 

de flexibilidade e de 

interdisciplinaridade; 

    

9 Círculo de Palestras Evento que contempla mensalmente a 

presença de um palestrante 

conceituado nas áreas de língua, 

linguística e literatura.  

Jordana Xavier FEV DEZ                      

-    

  PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis com os princípios 

de flexibilidade e de 

interdisciplinaridade; 

    

1

0 

Renovação do acervo 

bibliográfico 

Os livros do curso de matemática 

estão desatualizados, há a necessidade 

de renovação do acervo. 

              

10.000,00  

100 PI

F 

47 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura do Sistema de 

Bibliotecas da UNESPAR. 

      

      
      

320.878,3

2  

      

   
TOTAL GERAL           

500.188,6

4  

      

 

CAMPUS DE PARANAVAÍ 

 

                          

  COLEGIADO: Administração             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 SEEAD 2019 XI Semana de Estudos em 

Administração. Apresentação de 

artigos científicos, palestras e 

atividades culturais.  

Hercílio Costa 

Filho 

11/11/20

19 

14/11/2

019 

R$4.550,00 250 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 Grupo de Estudos e 

Pesquisa (GEPOP) 

Constituição e desenvolvimento do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Estado, Administração Pública e 

Políticas Públicas com a participação 

de professores e alunos de iniciação 

científica de Administração, Serviço 

Social e Ciências Contábeis.  

André Luís de 

Castro 

01/02/20

19 

01/12/2

019 

R$0,00   PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 
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3 Bom Negócio Paraná O Programa Bom Negócio Paraná, 

instituído em 2012, oferece cursos de 

capacitação gerencial e consultorias, 

gratuitas, para micro e pequenos 

empresários. Com acompanhamento 

de professores e alunos bolsistas . 

José Carlos 

Bertachi 

02/01/20

19 

20/12/2

019 

R$0,00 132 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na 

sociedade. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

4 Patronato O objetivo geral deste projeto é 

atender e acompanhar assistidos com 

progressão de pena para o regime 

meio aberto de modo a ressocializador 

e educativo, pautando-se na relação de 

direitos e deveres. Como objetivos 

específicos, promover o acesso aos 

direitos e o cumprimento dos deveres 

judiciais; desenvolver trabalhos 

conjuntos e específicos por meio de 

equipe multidisciplinar; fomentar a 

produção de conhecimento no ensino 

superior sobre a temática ainda pouco 

discutida. 

Erick Dawson 

de Oliveira 

02/01/20

19 

20/12/2

019 

R$0,00 132 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na 

sociedade. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

5 Monitoria - Economia Monitoria de acadêmicos para outros 

acadêmicos na disciplina de Economia 

e coordenado pela professora de 

Economia. Tem por objetivo fortalecer 

os estudos e esclarecer dúvidas sobre 

o conteúdo.  

Célia Regina 

Stocco 

01/02/20

19 

01/12/2

019 

R$0,00   PA 30 - Melhorar as condições de 

permanência e conclusão dos 

cursos de graduação da 

UNESPAR. 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

  

6 Visita Técnica Realização de visitas técnicas com 

alunos em grandes organizações para 

complementar o aprendizado 

adquirido em sala de aula. Serão 

realizadas com acompanhamento de 

professores da IES.  Os valores não 

estão englobados, pois há necessidade 

prévia de autorização da empresa que 

receberá os alunos. 

Vários 01/03/20

19 

20/12/2

019 

R$0,00   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

7 Monitoria - Iniciação a 

Metodologia Científica 

Monitoria Acadêmica Voluntária na 

disciplina de Iniciação à Metodologia 

da Pesquisa Científica, exercida por 

discentes do curso de Administração e 

supervisionada pela docente 

responsável pela disciplina.Tem por 

objetivo fortalecer os estudos e 

esclarecer dúvidas sobre o conteúdo.  

Maria Gabriela 

Monteiro 

01/02/20

19 

01/12/2

019 

R$0,00   PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

  

            R$4.550,00             

  COLEGIADO: Ciências Contábeis             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Semana de Estudos 

Contábeis 

Apresentação de palestras, trabalhos e 

realização de minicursos voltados para 

o desenvolvimento da prática contábil. 

Coordenação do 

Curso 

21/10/20

18 

25/10/2

018 

R$6.050,00 250 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

            R$6.050,00             

  COLEGIADO:               

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 
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Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 I Semana Acadêmica 

do Curso de Direito 

I Semana Acadêmica do Curso de 

Direito 

Colegiado do 

Curso 

01/10/20

18 

01/10/2

018 

R$8.000,00 250 PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 Aula Magna Abertura dos trabalhos do Curso de 

Direito 

Colegiado do 

Curso 

mar/19 abr/19 R$0,00   PA 9 - Fortalecer os cursos de 

bacharelado como espaço 

relevante para a produção de 

conhecimento nas áreas de 

atuação da UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

            R$8.000,00             

  COLEGIADO: Serviço Social             

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Encontro em 

comemoração ao Dia 

Internacional das 

Mulheres 

Atividade desenvolvida pelo Curso de 

Serviço Social  em parceria com a 

rede de Serviços que desenvolve ações 

no âmbito das diferesntes  Políticas 

Públicas. 

Curso de 

Serviço Social e 

NUMAPE 

março março R$1.000,00 250 PA 24 - Realizar ações 

extensionistas com grupos 

sociais à margem das ações 

tradicionais da Universidade. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

2 Curso de Extensão “O 

Capital” 

Atividade desenvolvida pelos Cursos 

de Serviço Social  e Pedagogia no 

âmbito da programação do Grupo de 

Estudos e Pesquisa Trabalho e 

Educação na Sociabilidade do Capital 

- GEPTESC/CNPQ. 

Curso de 

Serviço Social e 

de Pedagogia 

março maio R$0,00   PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

3 Mesa coordenada 

relativa ao Dia do(a) 

Assistente Social 

Discussões sobrea atuação profisisonal 

do Serviço Social em diferentes 

espaços sociocupacionais 

Curso de 

Serviço Social 

maio maio R$2.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

4 Violência contra 

Mulheres, 

intersetorialidade e 

redes de proteção 

Mesa Coordenada, organizada pelo 

Núcleo Maria da Penha em parceria 

com Núcleo de Educação para 

Relações de Gênero e Grupo de 

Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas 

Públicas 

NUMAPE/NER

G/GRUPO DE 

PESQUISA 

GÊNERO, 

TRABALHO E 

POLÍTCAS 

PÚBLICAS 

maio maio R$2.000,00 250 PA 24 - Realizar ações 

extensionistas com grupos 

sociais à margem das ações 

tradicionais da Universidade. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  e) Valorizar os programas de 

Extensão 

intercampi/interinstitucionais, 

por intermédio de redes ou 

parcerias e atividades voltadas 

para o intercâmbio nacional e 

internacional; 

5 Seminário do Trabalho Atividade desenvolvida pelos Cursos 

de Serviço Social  e Pedagogia no 

âmbito da programação do Grupo de 

Estudos e Pesquisa Trabalho e 

Educação na Sociabilidade do Capital 

- GEPTESC/CNPQ. 

Curso de 

Serviço Social e 

de Pedagogia 

agoto setembr

o 

R$2.000,00 284 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

6 VII Jornada em Serviço 

Social 

Seminário de ensino e extensão 

direcionado à comunidade acadêmica 

bem como aos profissionais da rede de 

serviços sociais como assistentes 

sociais, psicólogos, educadores entre 

outros. 

Curso de 

Serviço Social 

outubro outubro R$5.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

7 Seminário Regional de 

Serviço Social 

Seimnário direcionado aos assistentes 

sociais, estudantes e demais 

interessados 

Curso de 

Serviço Social 

novembr

o 

novemb

ro 

R$3.000,00 250 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na 

sociedade. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

8 I Encontro de formação 

profissional: 

implementação da 

matriz curricular 

I Encontro para qualificação da matriz 

curricular do Serviço Social com 

consultoria externa e participação de 

alunos(as) do curso. 

Curso de 

Serviço Social 

abril abril R$2.000,00 284 PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

60

Inserido ao protocolo 15.472.973-9 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 16/11/2018 23:38. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em: 16/11/2018 23:38. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: afaa10080d3e39de1755c083bc5d23bc



9 Roda de conversa sobre 

formação e atuação 

profissional 

Atividade desenvolvida com 

Assistentes Sociais de diferentes 

espaços sociocupacionais, 

principalmente supervisores(as) de 

campo. 

Curso de 

Serviço Social 

março março-     PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

h) Atualizar constantemente a 

política institucional de 

Estágio Supervisionado 

curricular e voluntário, ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

            R$17.000,00             

  COLEGIADO:               

  CENTRO DE ÁREA: Sociais Aplicadas             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Bom Negócio Paraná O Programa Bom Negócio Paraná, 

instituído em 2012, oferece cursos de 

capacitação gerencial e consultorias, 

gratuitas, para micro e pequenos 

empresários. Com acompanhamento 

de professores e alunos bolsistas . 

Helena de 

Oliveira Leite e 

José Carlos 

Bertachi 

jan/19 dez/19 R$0,00 132 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre a 

Universidade e a comunidade; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

2 Patronato O objetivo geral deste projeto é 

atender e acompanhar assistidos com 

progressão de pena para o regime 

meio aberto de modo a ressocializador 

e educativo, pautando-se na relação de 

direitos e deveres. Como objetivos 

específicos, promover o acesso aos 

direitos e o cumprimento dos deveres 

judiciais; desenvolver trabalhos 

conjuntos e específicos por meio de 

equipe multidisciplinar; fomentar a 

produção de conhecimento no ensino 

superior sobre a temática ainda pouco 

discutida. 

Erick Dawson 

de Oliveira 

jan/19 dez/19 R$0,00 132 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre a 

Universidade e a comunidade; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

3 Semana de 

Acolhimento aos 

Calouros 

Acolhimento de calouros dos 

primeiros anos de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito e Serviço 

Social com atividades de integração e 

palestra. 

Teone Assunção 11/03/20

19 

15/03/2

019 

R$3.000,00 250 PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

4 Semana Sociojuridico: 

“ Universidade sem 

Fronteiras em foco” 

Em evento organizado pelo CCSA os 

tres projetos de extensão – NEDDIJ, 

PATRONATO E NUMAPE 

divulgarão as ações desenvolvidas 

com as equipes multi profissionais que 

prestam atendimento aos respectivos 

públicos. 

Teone 

Assunção, 

Rosangela, Erick 

e Maria Inez 

set/19 set/19 R$0,00   PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre a 

Universidade e a comunidade; 

adolescência, egressos e 

mulheres vítima de violência 

domética 

            R$3.000,00             

      TOTAL DO CENTRO R$32.550,00             

                          

  COLEGIADO: Ciências Biológicas             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 I Jornada de Ciências 

Biológicas 

Trata-se de um evento que 

proporcionará a interação entre os 

acadêmicos, apresentações de 

trabalhos e abordagens sobre o campo 

de atuação do biólogo. 

Colegiado de 

Ciências 

Biológicas 

04/set 06/set R$2.500,00 250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

Eventos desta natureza 

promevem a reflexão, a 

postura crítica, a construçãodo 

conhecimento científico e a 

livre expressão da cultura e das 

artes, tendo sempre como 

objetivo a formação humana 

integral. 

A jornada terá apresentações 

de trabalhos resultados de 

pesquisas e contribui com a 

disseminação das mesmas e 

preparam os acadêmicos para a 

pós-graduação. 

É um evento regional, portanto 

aberto a participação de 

egressos e comunidade. 

Objetivando-se desta forma 

compartilhar o conhecimento 

gerado na universidade com a 

sociedade e trazer experiências 
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e trabalhos de outras IES e 

profissionais. 

2 PIBID - Ciências trata-se de um projeto onde os 

acadêmicos participantes desenvolvem 

atividades docentes de várias 

naturezas.  

Marcia Regina 

Royer 

02/jan 31/dez   281 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

O PIBID fortalece a formação 

crítica dos licenciandos 

promovendo a 

interdisciplinaridade das 

Ciências  

Os acadêmicos do PIBID 

participam de eventos 

científicos no sentido de 

desenvolver o espírito do 

professor pesquisador.   

Duas escolas do ensino 

fundamental recebem nossos 

pibidianos como campo de 

atuaçao, melhorando, 

conforme literatura pertinente, 

seu IDEB 

3 USF- Disseminação de 

Hortas Orânicas para a 

região de Paranavaí 

Projeto que busca a capacitação de 

pequenos produtores e comunidade  

para a construção de hortas orgânicas 

e segurança alimentar. 

Paulo Alfredo 

Feitoza Bohm 

02/jan 30/set R$82.500,00 284 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

    Projeto que busca estabelecer 

atividades de extensão para 

capacitar a comunidade para 

construir hortas orgânicas para 

promover segurança alimentar. 

            R$85.000,00             

  COLEGIADO: Geografia             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

  Elaboração de 

Minicurso e 

Comunicação Oral  

Preparativos e apresentação  José Antônio 

Demétrio 

18/set 20/set               

  Ciclo de Palestras - 

Graduação e Pós-

graduação Lato Senso 

“Geografia Ambiental e 

Desenvolvimento 

Regional”. 

Atividade desenvolvida para 

contribuir na formação dos estudantes 

da graduação e especialização. 

José Antônio 

Demétrio 

10/out 20/out     PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura e 

o aprimoramento conceitual 

das áreas de Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  É um evento regional, portanto 

aberto a participação de 

egressos e comunidade. 

Objetivando-se desta forma 

compartilhar o conhecimento 

gerado na universidade com a 

sociedade e trazer experiências 

e trabalhos de outras IES e 

profissionais. 

  Aulas práticas de 

campo no Estado do 

Paraná – Viagem de 

Estudo. 

Atividade desenvolvida para 

contribuir com a formação dos 

estudantes da graduação e 

especialização. 

José Antônio 

Demétrio 

10/nov 25/nov     PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura e 

o aprimoramento conceitual 

das áreas de Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

  Aula inaugural de Pós-

graduação Lato Senso - 

“Geografia Ambiental e 

Desenvolvimento 

Regional”. 

Atividade desenvolvida para 

contribuir com a formação dos 

estudantes da graduação e 

especialização. 

José Antônio 

Demétrio 

27/nov 27/nov     PA 27 - Estabelecer políticas e 

ações para a área de Cultura e 

o aprimoramento conceitual 

das áreas de Cultura e Arte, na 

UNESPAR. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

                          

  COLEGIADO: HISTÓRIA             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 AULA INAUGURAL 

DO CURSO DE 

HISTÓRIA 2019 

atividade desenvolvida anualmente 

com participação de aproximadamente 

80 alunos da Graduação e docente da 

Rede Básica de Educação do Paraná 

COLEGIADO 

DE HISTÓRIA 

01/mar 30/mar R$1.800,00 250 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

2 XXII SEMINÁRIO DE 

HISTÓRIA 2019 

Atividade desenvolvida anualmente 

com participação de aproximadamente 

120 alunos da Graduação e docente da 

Rede Básica de Educação do Paraná 

COLEGIADO 

DE HISTÓRIA 

10/jun 10/jun R$3.300,00 250 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 
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            R$5.100,00             

  COLEGIADO: Letras - Português e Inglês             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma  Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI  

  

        Início Fim     M

eta

s 

  Políticas institucionais     

                Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 VI SELLP (Seminário 

de Estudos Linguísticos 

e literários de 

Paranavaí)  

Evento local com apresentação de 

palestras, mesas, minicursos e 

trabalhos resultantes de pesquisas em 

geral 

Maria Elisa Dias 

Fraga 

A 

definir 

A 

definir 

R$1.000,00 250 PA Promover a troca de 

experiências, dos saberes, das 

pesquisas e das atividades de 

extensão com vistas a amplicar 

a comunicação entre os 

graduandos, professores e 

pesquisadores.  

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

            R$1.000,00             

  COLEGIADO: Matemática             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 I  Jornada de 

Matemática 

Trata-se de um evento que 

proporcionará a interação entre os 

acadêmicos, apresentações de 

trabalhos e abordagens sobre o campo 

de atuação da matemática. 

Rafael 

Mestrinheire 

Hungaro 

25/set 27/set R$2.500,00 250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

   

            R$2.500,00             

                          

  COLEGIADO: Pedagogia             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Aula inaugural do curso 

de Pedagogia 

O curso de Pedagogia busca 

complementar os conteúdos dos 

acadêmicos por meio de outras 

atividades, como: palestras, 

minicursos, cursos de extensão, etc. 

Com a intenção de abordar um tema 

relevante para formação dos alunos, 

será ofertada a palestra para contribuir 

com esse objetivo. 

Rita de Cássia 

Pizoli 

18/03/20

18 

18/03/2

018 

R$400,00 250 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 Encontros de cinema e 

educação especial 

Encontros quinzenais no miniauditório 

do campus. o objetivo deste projeto 

vem atender à necessidade de 

demanda de planejamento de ações 

afirmativas no Ensino superior. Desta 

forma, os resultados poderão dar mais 

um suporte para os/as profissionais da 

educação que buscam ampliar 

formulações teóricas/práticas a esse 

respeito e produzir com o intuito de 

fornecer subsídios para a prática. 

docente, promovendo a práxis entre 

diversos segmentos sociais onde 

Lygia Z de 

Moraes 

21/mar 04/dez     PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 
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prevalece ainda o preconceito com 

relação às necessidades especiais. 

3 Encontro: v Jornada 

Univesitária em defesa 

da Reforma agrária 

Encontro regional no campus, 

atividade realizada em 3 tardes (09,17 

e 25 de abril). 

Elias Canuto 

Brandão 

09/abr 25/abr     PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 Seminário de Educação 

e Trabalho 

Evento científico para reflexão sobre 

as questões econômicas e suas 

interligações com a educação. 

Socialização de pesquisas do grupo de 

pesquisa. 

Neide Lança 

Galvão Fávaro; 

Priscila 

Sensenzen e Rita 

de Cássia Pizoli 

21/mai 21/mai R$2.000,00 250 PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

5 Ciclos de palestras 

sobre ensino crítico 

Palestras e mesas redondas durante o 

ano letivo para discutir a organização 

de ensino. Evento organizado pelo 

grupo de pesquisas GTPEC. 

Fátima Souza 

Francioli 

13/mai 19/ago     PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

6 Visita técnica 

NDI/UFSC 

Ampliar o estudo didático-pedagógico 

sobre Educação infantil 

Lucinéia Maria 

Lazaretti 

04/out 09/out R$8.000,00 250 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

    

7 II Colóquio EJA Promover discussão sobre EJA com os 

acadêmicos e professores da rede 

estadual de ensino, em parceria com a 

APP Sindicato. 

Ednéia Chilante 

Navarro 

10/ago 10/ago     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

8 III Seminário regional 

de Pedagogos 

Promover formação continuada com 

pedagogos da rede estadual e 

acadêmicos. 

Edinéia Chilante 

Navarro 

21 de 

setembr

o 

22 de 

setembr

o 

    PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

9 Encontros de formação 

com professores na 

perspectiva crítica 

3 Palestras  durante o ano letivo com 

os professores da rede municipal e 

estadual. 

Nilva de 

Oliveira Brito 

dos Santos 

25/mar 04/dez     PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

    c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

10 Encontros de formação 

sobre gestão pedagógia 

3 ensontros com os pedagogos da rede 

estadual de ensino. 

Cássia Regina 

Dias Pereira 

11/mar 04/dez     PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

11 Curso: Atendimento 

educacional 

especializado em salas 

de recurso 

multifuncional 

Encontros de formação continuada 

para os professores que atuam na 

Educação municipal no município e 

rede estadual da região. Realização do 

NESP/ GEPEEIN/CEDH 

Dorcely 

Bellanda Garcia 

e Lygia Z. de 

Moraes.  

25/mai 21/set     PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

12 Viagem histórico-

educacional 

Viagem para centro histórico visando 

estudar aspectos da História da 

Educação 

Cláudio Antônio 

de Brito 

15/nov 17/nov     PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  c) Promover a utilização de 

recursos físicos, técnicos e 

tecnológicos para ampliar a 

qualidade da educação 

continuada; 

13 Projetos de ensino de  

Atividades acadêmicas 

culturais 

7 Projetos de ensino totalizando 270 

h/a de atividades acadêmicas culturais 

nas áreas de METEP, meio ambiente, 

matemática, História e geografia, 

língua portuguesa e organização do 

trabalho pedagógico na gestão. 

7 professores da 

área de ensino 

26/fev 04/dez     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

14 Jornada de Pedagogia Evento para socialização dos grupos 

de pesquisa da área de Educação. 

Rita de Cássia 

Pizoli 

05/nov 07/nov     PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

            R$10.400,00             

  COLEGIADO:  PPIFOR             

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 
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Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 IV -Seminário do 

PPIFOR, Mestrado em 

Ensino: Formação 

docente interdisciplinar 

IV -Seminário do 

PPIFOR, Mestrado em 

Ensino: Formação 

docente interdisciplinar 

IV Seminário do 

PPIFOR: Mestrado em 

Ensino, formação 

docente interdisciplinar 

Trata-se de um evento que 

proporcionará a interação entre os 

mestrandos, professores da rede, 

acadêmicos da área das licenciaturas e 

professores pesquisadores, 

.Apresentações de trabalhos e 

publicações de resultados de 

pesquisas. 

Colegiado do 

Mestrado em 

Ensino 

02/set 03/set R$3.000,00 250 PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

            R$3.000,00             

  COLEGIADO:               

  CENTRO DE ÁREA: Humanas e da Educação             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Mesa Coordenada do 

NERG : 

Interseccionalidades - 

CEDH. 

Atividade desenvolvida para discussão 

das intersecionalidades de classe, 

gênero, raça/etnia e sexualidade 

Núcleo de 

Educação para 

Relações de 

Gênero 

junho junho R$1.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

2 Curso de  Extensão 

Univesitária; 

Diversidade e Direitos 

humanos - repeitando 

as diferenças - CEDH 

Atividade desenvildia pelo Centro de 

Direitos Humanos e Núcleos 

específicos 

CEDH: 

Professora 

Isabela Campoi 

abril junho R$1.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

3 Curso Regional de 

Formação de 

professores das salas de 

recursos 

multifuncionais - 

NESPI - CEDH 

Trata-se de um evento que 

proporcionará a interação e formação 

entre professores que trabalham com a 

inclusão. 

Dorcely Izabel 

Bellanda e 

Maysa Ricardo 

24/mai 24/mai R$500,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

4 Curso Regional de 

Formação de 

professores das salas de 

recursos 

multifuncionais - 

NESPI - CEDH 

Trata-se de um evento que 

proporcionará a interação e formação 

entre professores que trabalham com a 

inclusão. 

Dorcely Izabel 

Bellanda e 

Maysa Ricardo 

21/set/1

8 

21/set/1

8 

R$500,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

5 Curso de Direito e 

Integridade Humana - 

CEDH 

Evento que integrará estudantes, 

professores, servidores e comunidade 

externa na formação dos direitos 

humanos de forma integral 

Coordenação do 

CEDH-Pvaí 

20/jun/1

9 

20/jun/1

9 

R$1.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

6 Prevenção e 

enfrentamento às 

drogas 

Rodas de conversas sobre a prevenção 

e como enfrentar as drogas 

Patronato 06/ago 06/ago R$1.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

7 I Fórum de discussões 

étnico racial da 

UNESPAR-Paranavaí 

Apresentação cultural e mesa redonda 

sobre história das políticas afirmativas 

e vivências do acadêmico negro da 

UNESPAR 

NERA - Verusca 20/nov 20/nov R$1.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

8 Palestra: Saúde Mental 

em debate 

Debater a respeito da saúde mental na 

contemporaneidade 

NESPI 10/out 10/out R$1.000,00 250 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 
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9 V Jornada Universitária 

em Defesa da Reforma 

Agrária - GEPEDIC 

Atividade desenvolvida anualmente 

por aproximadamente 60 

universidades públicas de todo Brasil 

GEPEDIC 09/abr 09/abr     PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

10 V Jornada Universitária 

em Defesa da Reforma 

Agrária - GEPEDIC 

Atividade desenvolvida anualmente 

por aproximadamente 60 

universidades públicas de todo Brasil 

GEPEDIC 17/abr 17/abr     PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

11 V Jornada Universitária 

em Defesa da Reforma 

Agrária - GEPEDIC 

Atividade desenvolvida anualmente 

por aproximadamente 60 

universidades públicas de todo Brasil 

GEPEDIC 25/abr 25/abr     PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

12 Estudo de Campo em 

Escola Quilombola 

Realizar viagem de estudo em uma 

escola Quilombola, em Lapa-Paraná 

GEPEDIC 31/ago 01/set     PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

  c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

            R$7.000,00             

      TOTAL DO CENTRO R$114.000,00             

                          

  COLEGIADO: Enfermagem             

  CENTRO DE ÁREA: Ciências da Saúde             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 SEMANA 

CIENTIFICA DE 

ENFERMAGEM  

PALESTRAS E MESAS 

REDONDAS 

PROFESSORES 

DO 

COLEGIADO 

DE 

ENFERMAGE

M E 

CONVIDADOS 

MAIO MAIO R$2.000,00 250 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

2 COMEMORAÇÃO 

DO DIA DO 

ENFERMEIRO  

PALESTRAS E MESAS 

REDONDAS 

PROFESSORES 

DO 

COLEGIADO 

DE 

ENFERMAGE

M E 

CONVIDADOS 

12/mai 12/mai R$1.000,00 250 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

3 PROJETO DE 

MONITORIA 

MONITORIAS DE ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, SEMIOTÉCNICA E 

FUNDAMENTOS I 

COLEGIADO 

DE 

ENFERMAGE

M 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

4 CERIMONIA DA 

LÂMPADA 

 EVENTO TRADICIONAL DO 

CURSO DE ENFERMAGEM QUE 

SIMBOLIZA A VIDA E REFORÇA 

O COMPROMISSO E A 

RESPONSABILIDADE DA 

PROFISSÃO. 

PROFESSORES 

DO 

COLEGIADO 

DE 

ENFERMAGE

M E 

CONVIDADOS 

28/nov 28/nov R$3.000,00 250 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

f) Comprometer-se com os 

valores éticos e humanísticos 

...  

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 PARTICIPAÇÃO EM 

ATIVIDADES 

COMUNITÁRIAS  

PARTICIPAÇÃO DOS 

ACADÊMICOS EM ATIVIDADES 

SOCIAIS VOLUNTÁRIAS QUE 

PERMITAM SUA INSERÇÃO NA 

PRÁTICA PROFISSIONAL JUNTO 

À COMUNIDADE 

PROFESSORES 

E 

ACADEMICOS 

DO 

COLEGIADO 

DE 

ENFERMAGE

M EM AÇÕES 

COM A 

MARÇ

O 

NOVE

MBRO 

  250 PA 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não universitária. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 
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COMUNIDADE 

EXTERNA 

            R$6.000,00             

  COLEGIADO: Educação Física             

  CENTRO DE ÁREA: Ciências da Saúde             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 GRUPO DE 

ESTUDOS E 

PESQUISA PAFIDH – 

PROGRAMA DE 

APTIDÃO FÍSICA, 

SAÚDE E 

DESEMPENHO 

HUMANO 

O PROJETO ENVOLVE REUNIÕES 

REGULARES COM INTEGRANTES 

DO GRUPO COM FINALIDADE DE 

DISCUTIR TEMAS 

RELACIONADOS A ÁREA DE 

ESTUDO DO GRUPO; A 

APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS PARA DISCUSSÃO; 

O TREINAMENTO EM MEDIDAS 

DE APTIDÃO FÍSICA, SAÚDE E 

DESEMPENHO HUMANO; A 

ESTRUTURAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS; A 

COLETA DE DADOS, 

TABULAÇÃO E ANÁLISE 

TÉCNICA E CIENTÍFICA DE 

CASOS E POPULAÇÕES E 

REUNIÕES REGULARES E 

TREINAMENTO OCORREM NO 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

FÍSICA E FISIOLOGIA DO 

EXERCÍCIO. 

PROF. SÉRGIO 

ROBERTO 

ADRIANO 

PRATI  

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

R$1.000,00 250 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS 

DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

JUCEF 

OPORTUNIZAR AOS 

ACADÊMICOS A AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTOS E 

HABILIDADES, TÉCNICAS EM 

PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

PARA O EXERCÍCIO DE SUA 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA. A META 

PRINCIPAL DO PROJETO 

DESTINA-SE A PROMOVER A 

ORGANIZAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

DOS JOGOS JUCEF COM A 

TURMA DO 4º ANO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA.  É FATO QUE 

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR DEVEM POSSIBILITAR 

O APRENDIZADO QUE 

ULTRAPASSE OS LIMITES 

ACADÊMICOS DAS 

UNIVERSIDADES. O 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

ADQUIRIDO DEVE PROMOVER O 

FORTALECIMENTO DA 

SOCIEDADE E SE TORNAR UM 

SABER PRODUZIDO, COERENTE 

E DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DE SUA 

ADMINISTRAÇÃO EM TODAS AS 

ESFERAS 

PROF. 

JULIANA DIAS 

BOARETTO E 

ACADÊMICOS 

DA 4º SÉRIE 

JUNHO JUNHO R$3.000,00 250 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

    d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 
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3 EDUCAÇÃO FÍSICA 

É SHOW 

O EVENTO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA É SHOW É UMA 

ATIVIDADE REALIZADA NO 

CURSO A MAIS DE 10 ANOS, 

ONDE SEMPRE DESPERTOU NOS 

ALUNOS A VALORIZAÇÃO 

PESSOAL E A SUPERAÇÃO DO 

MEDO DE SE APRESENTAR EM 

UM PALCO E DE SE EXPOR 

PUBLICAMENTE. ATIVIDADE 

ESTA QUE O FUTURO 

PROFESSOR DEVERÁ EXERCER 

SEMPRE EM SUA PROFISSÃO. 

ESTE É UM EVENTO 

ACADÊMICO-CULTURAL QUE 

PRETENDE REVELAR E DAR 

PUBLICIDADE À PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA E ÀS HABILIDADES 

CULTURAIS DOS ESTUDANTES, 

PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

DO CAMPO DE MÚSICA, DA 

DANÇA E DO TEATRO, ALÉM DE 

CRIAR UM ESPAÇO DE 

PRODUÇÃO E REVELAÇÃO 

ARTÍSTICO-CULTURAL ENTRE 

ESTUDANTES. ASSIM ESTE 

EVENTO SE JUSTIFICATIVA 

PELA IMPORTÂNCIA E 

COLABORAÇÃO COM A 

APRENDIZAGEM NA 

ORGANIZAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO EM UM EVENTO 

CULTURAL. 

PROF ELIANE 

JOSEFA 

BARBOSA 

DOS REIS 

13/set 13/set R$1.000,00 250 PA 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não universitária. 

d) Respeitar os conhecimentos 

prévios dos alunos ... 

  d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

4 FESTIVAL DE 

DANÇA 

O PROJETO ENVOLVE OS 

ACADÊMICOS DO 2º ANO DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUE DEVERÃO: ELABORAR 

PROJETOS SOBRE ‘DANÇA 

EDUCAÇÃO’ COM UMA 

TEMÁTICA INSPIRADA EM 

FILMES, POEMAS, CONTOS, ETC.; 

CRIAR COREOGRAFIAS QUE 

EXPRESSEM REFLEXÕES 

CORPORAIS ACERCA DA 

TEMÁTICA; ORGANIZAR UM 

ESPETÁCULO, NO QUAL AS 

COREOGRAFIAS SEJAM 

APRESENTADAS AO PÚBLICO. O 

PROJETO É FINALIZADO COM 

UMA APRESENTAÇÃO ABERTA 

AO PÚBLICO EM GERAL. 

PROF MEIRE 

APARECIDA 

LODE NUNES 

NOVE

MBRO 

NOVE

MBRO 

    PA 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não universitária. 

d) Respeitar os conhecimentos 

prévios dos alunos ... 

  d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

5 CICLO DE 

ATIVIDADES 

CORPORAIS 

PROJETO DE ENSINO COM 

OFICINAS EM FORMA DE 

MINICURSOS: 16 MINICURSOS, 

08 NO PERÍODO DA MANHÃ E 08 

NO PERÍODO VESPERTINO. 

TERÃO A PARTICIPAÇÃO DE 8 

TURMAS QUE SE REVEZARÃO 

ENTRE TODAS AS 16 OFICINAS. 

PROF WESLEY 

LUIZ 

DELCONTI 

JULHO JULHO R$2.000,00 250 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

6 PIBID MOVIMENTO 

E APRENDIZAGEM 

PROGRAMA QUE VISA 

INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE 

DOCENTES EM NÍVEL SUPERIOR 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E 

PROMOVER A INTEGRAÇÃO 

ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR POR MEIO DA 

VIVÊNCIA DO CONTEXTO 

PROF MARIA 

TERESA 

MARTINS 

FÁVERO 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  e) Valorizar os programas de 

Extensão 

intercampi/interinstitucionais, 

por intermédio de redes ou 

parcerias e atividades voltadas 

para o intercâmbio nacional e 

internacional; 
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EDUCACIONAL, 

DESENVOLVENDO A 

PSICOMOTRICIDADE COM 

ALUNOS COM DIFICULDADES 

DE APRENDIZAGEM DAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

7 PROJETO 

UNIVERSIDADE 

SEM FRONTEIRAS - 

USF - PROJETO 

UNESPAR VIVA 

MAIS: SAÚDE DO 

IDOSO EM FOCO 

A PROPOSTA DO PROJETO É 

COMPARAR OS EFEITOS DE 

ORDENS DE EXECUÇÃO DE 

TREINAMENTO RESISTIDO DE 

GRANDES GRUPOS 

MUSCULARES PARA PEQUENOS 

GRUPOS MUSCULARES E VICE-

VERSA NA SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA DE MULHERES IDOSAS. 

O PROJETO TERÁ DURAÇÃO 

TOTAL DE 48 SEMANAS, SENDO 

3 SEMANAS PARA 

RECRUTAMENTO DA EQUIPE 

EXECUTORA DO PROJETO, 1 

SEMANA PARA CAPACITAÇÃO 

DA EQUIPE EXECUTORA, 3 

SEMANAS PARA DIVULGAÇÃO 

DO PROJETO EM MEIO À 

COMUNIDADE, 3 SEMANAS 

PARA ENTREVISTAS 

INDIVIDUAIS COM OS 

INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DO PROJETO E SELEÇÃO 

DEFINITIVA DA AMOSTRA, DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO ESTIPULADOS PARA 

O PROJETO. NA SEQUÊNCIA, 1 

SEMANA SERÁ DESTINADA 

PARA AVALIAÇÕES (MOMENTO 

1), SEGUIDAS DE 16 SEMANAS 

DE TREINAMENTO (BLOCO 1), 1 

SEMANA PARA AVALIAÇÕES 

(MOMENTO 2), 16 SEMANAS 

PARA O BLOCO 2 DE 

TREINAMENTO, 1 SEMANA 

PARA MOMENTO 3 DE 

AVALIAÇÃO E 3 SEMANAS PARA 

ENTREGA DOS RELATÓRIOS 

INDIVIDUAIS DAS 

PARTICIPANTES. DURANTE OS 

MOMENTOS DE AVALIAÇÕES, 

SERÃO REALIZADAS MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS, DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL, 

RESISTÊNCIA MUSCULAR, 

COORDENAÇÃO, EQUILÍBRIO, 

AGILIDADE, PRESSÃO ARTERIAL 

E QUALIDADE DE VIDA 

PROF 

MATHEUS 

AMARANTE 

DO 

NASCIMENTO 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

e) Formação de parcerias e 

convênios de pesquisa entre a 

Universidade e a comunidade; 

e) Valorizar os programas de 

Extensão 

intercampi/interinstitucionais, 

por intermédio de redes ou 

parcerias e atividades voltadas 

para o intercâmbio nacional e 

internacional; 

8 BRINCADEIRAS DE 

RUA - PROJETO DE 

EXTENSÃO 

PROPORCIONAR O 

ATENDIMENTO A COMUNIDADE 

NA SEMANA DO DIA DAS 

CRIANÇAS. TAL AÇÃO SE FAZ 

POSSÍVEL POR MEIO DO 

PROJETO DE EXTENSÃO. O 

ENSINO E APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS OCORRERÃO NA 

UNIVERSIDADE. APÓS, OS 

ALUNOS SERÃO ORGANIZADOS 

EM GRUPOS PARA O 

ATENDIMENTO NA 

COMUNIDADE; DURANTE O 

PROF PATRIC 

FLORES 

05/11/20

19 

08/11/2

019 

    PA 26 - Implantar programas de 

internacionalização de 

extensão e cultura, com ênfase 

nos países latinoamericanos. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 
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ATENDIMENTO OS ALUNOS 

SERÃO RESPONSÁVEIS PELA 

ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO 

DAS BRINCADEIRAS OU 

BRINQUEDOS DE RUA COM A 

COORDENAÇÃO DO PROFESSOR. 

OS ATENDIMENTOS 

OCORRERÃO DE MANEIRA 

DIDÁTICA E LÚDICA, SENDO 

POSSÍVEL ATENDER 

DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS 

ALÉM DAS CRIANÇAS. 

9 PROJETO DE 

EXTENSÃO  -

ATENDIMENTO A 

COMUNIDADE: 

INICIAÇÃO AO 

ATLETISMO, 

RENDIMENTO, 

CONDICIONAMENT

O FÍSICO E SAÚDE 

DA UNESPAR - 

CAMPUS DE 

PARANAVAÍ. 

O PROJETO DE ATLETISMO 

UNESPAR/ASSOCIAÇÃO DE 

ATLETISMO NÃO TEM FINS 

LUCRATIVOS, PRETENDE 

ATENDER CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E ADULTOS, 

COM O PROGRAMA DE 

ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE 

INICIAÇÃO AO ATLETISMO POR 

10 MESES. A META PRINCIPAL 

DO PROJETO DE ATLETISMO 

UNESPAR DESTINA-SE A 

PROMOVER A PRÁTICA DO 

ATLETISMO JUNTO DA 

POPULAÇÃO MAIS JOVEM E A 

OCUPAÇÃO DAS CRIANÇAS NO 

SEU TEMPO LIVRE, PROPONDO 

UM ATENDIMENTO DE 

QUALIDADE A TODOS OS 

PRATICANTES DE ATLETISMO.     

A INICIAÇÃO É A PORTA DE 

ENTRADA PARA QUER SE 

TORNAR UM ATLETA DE ALTO 

NÍVEL, MAS O PROJETO 

TAMBÉM TEM SUA 

PREOCUPAÇÃO COM A 

FORMAÇÃO SOCIAL E AFETIVA 

DO PRATICANTE, E NEM TODAS 

AS CRIANÇAS VENHA ATINGIR 

NÍVEIS EXCELENTE NO 

ATLETISMO MESMO ASSIM 

SERÃO TRABALHADAS E 

DESENVOLVIDAS SUAS 

CAPACIDADES MOTORAS.  QUE 

NÓS DIAS DE HOJE É MUITO 

IMPORTANTE À PRÁTICA DE 

UMA ATIVIDADE FÍSICA ALÉM 

DE UM GRANDE CÍRCULO DE 

AMIZADE E COMPANHEIRISMO 

QUE ELA DESENVOLVERÁ NOS 

TREINOS E NAS COMPETIÇÕES. 

DURANTE O ANO AS CRIANÇAS 

DO PROJETO TERÃO A 

OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR 

DE VÁRIAS COMPETIÇÕES A 

NÍVEIS MUNICIPAL, REGIONAL, 

ESTADUAL E OS QUE 

OBTIVEREM ÍNDICES SERÃO 

CONVOCADOS A REPRESENTAR 

SEU MUNICÍPIO E ESTADO EM 

COMPETIÇÃO A NÍVEL 

NACIONAL.   O ATLETISMO É UM 

DOS MELHORES MEIOS DE 

FAZER INCLUSÃO E POLÍTICA 

SOCIAL. 

PROF 

AGUNALDO 

SOUZA 

SANTOS 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

R$74.000,00 284 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 
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10 PROJETO DE 

EXTENSÃO - 

ATIVIDADES 

MOTORAS PARA 

CRIANÇAS DE 4 E 5 

ANOS DO CMEI 

MARIA MADALENA 

F. SOUZA 

O PROJETO ESTÁ VINCULADO A 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA INFANTIL E PREVÊ AS 

SEGUINTES AÇÕES: 

SOLICITAÇÃO DE 

AUTORIZAÇÃO JUNTO AO CMEI  

MARIA MADALENA F. SOUZA, 

BEM COMO ORGANIZAÇÃO DOS 

DIAS E HORÁRIOS DE  

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES; 

REUNIÕES MENSAIS COM OS 

ACADÊMICOS PARA ESTUDO E 

PLANEJAMENTO DAS 

ATIVIDADES MOTORAS 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO 

A REALIDADE DO CMEI; 

APLICAÇÃO DA PROPOSTA: 

CADA GRUPO DEVERÁ APLICAR 

SUA PROPOSTA ELABORADA NA 

DISCIPLINA PARA ALUNOS DO 

CMEI; AVALIAÇÃO JUNTO AOS 

ACADÊMICOS SOBRE OS 

PONTOS POSITIVOS E 

NEGATIVOS SOBRE A 

APLICAÇÃO DA PROPOSTA. 

PROF WESLEY 

LUIZ 

DELCONTI 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

11 PROJETO DE 

EXTENSÃO - 

MOVIMENTO E 

LONGEVIDADE DA 

UNESPAR. 

O PROJETO MOVIMENTO E 

LONGEVIDADE DA UNESPAR 

CAMPUS DE PARANAVAÍ, TEM 

COMO OBJETIVO OPORTUNIZAR 

DIFERENTES ATIVIDADES E 

FORMAS DE MOVIMENTO, 

CONTRIBUINDO PARA A 

MELHORA DA QUALIDADE DE 

VIDA E LONGEVIDADE DOS 

IDOSOS DA CIDADE DE 

PARANAVAÍ-PR PERTENCENTES 

AS TRÊS INSTITUIÇÕES SENDO 

ELAS: ESTE PROJETO ATENDE 

APROXIMADAMENTE 120 

IDOSOS PERTENCENTES A TRÊS 

INSTITUIÇÕES CUIDADORAS 

(ENTRE ELAS DUAS DE LONGA 

PERMANÊNCIA E UMA COM 

PERMANÊNCIA DIÁRIA), 

LOCALIZADAS NA CIDADE DE 

PARANAVAÍ/PR., DURANTE AS 

SEXTAS-FEIRAS NO HORÁRIO 

DAS 10H ÀS 11H NO PERÍODO DE 

TRÊS MESES E MEIO, 

PROMOVENDO DURANTE AS 

ATIVIDADES A INCLUSÃO E O 

RESPEITO AS LIMITAÇÕES DOS 

IDOSOS POR MEIO DAS 

ATIVIDADES 

PROF 

JULIANA DIAS 

BOARETO 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

12 PROJETO DE 

EXTENSÃO - 

PARTICIPAÇÃO EM 

ATIVIDADES 

COMUNITÁRIAS 

A PARTICIPAÇÃO DOS 

ACADÊMICOS EM ATIVIDADES 

SOCIAIS VOLUNTÁRIAS 

PERMITE QUE O MESMO SEJA 

INSERIDO NA PRÁTICA 

PROFISSIONAL JUNTO À 

COMUNIDADE. ASSIM, O 

ACADÊMICO CONHECE A 

ROTINA PROFISSIONAL, AS 

DIFICULDADES, OS OBJETIVOS, 

OS BENEFÍCIOS PESSOAIS E 

COMUNITÁRIOS DE SUAS AÇÕES 

E DESENVOLVE O PENSAMENTO 

COLEGIADO 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 
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CRÍTICO PARA A TOMADA DE 

DECISÕES.  

13 PIBEX - PROJETO DE 

EXTENSÃO - 

UNIVERSIDADE EM 

DANÇA 

O OBJETIVO DESTE PROJETO É 

ARTICULAR ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO, NUMA 

PERSPECTIVA DE DAR SUPORTE 

AOS ACADÊMICOS DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ASSEGURANDO AOS 

ENVOLVIDOS O ACESSO À 

PRÁTICA DA DANÇA, 

AMPLIANDO A 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO 

E APRENDIZADO DESTA 

ATIVIDADE, OPORTUNIZANDO-

OS A ATUAREM COM A DANÇA 

NA ESCOLA, E ENRIQUECENDO 

SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA, 

CULTURAL, ARTÍSTICA E 

PROFISSIONAL, SOB DIREÇÃO 

DOCENTE 

PROF MARIA 

TERESA 

MARTINS 

FÁVERO 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

    PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na 

sociedade. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

14 JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS 

PARANAENSE E 

BRASILEIRO 

PARTICIPAÇÃO DOS 

ACADEMICOS DA UNESPAR NOS 

JOGOS UNIVERSITÁRIOS, 

REPRESENTANDO A 

INSTITUIÇÃO 

COLEGIADO 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

JULHO OUTUB

RO 

R$5.000,00 132 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

d) Respeitar os conhecimentos 

prévios dos alunos ... 

  d) Proporcionar atividades de 

produção, preservação e 

divulgação artístico-cultural; 

            R$86.000,00             

  COLEGIADO:               

  CENTRO DE ÁREA: Ciências da Saúde             

  CAMPUS: Paranavaí             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Ei

xo 

Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 II SEMINÁRIO 

REGIONAL DE 

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE  

EVENTO COM DURAÇÃO DE 

UMA SEMANA, CONTENDO 

ATIVIDADES ACADÊMICO-

CIENTÍFICAS COMO 

MINICURSOS, PALESTRAS E 

APRESENTAÇÕES DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS. AS 

ATIVIDADES SERÃO 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 

NOTURNO E DIURNO, 

TOTALIZANDO CARGA 

HORÁRIA DE 40H 

COLEGIADO 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA E DE 

ENFERMAGE

M 

05/nov 08/nov R$6.000,00 250 PD

I 

4.Estabelecer relação entre a 

Universidade e a comunidade 

externa. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

i) Apoiar a realização e 

participação da comunidade 

acadêmica em eventos 

científicos e culturais, ... 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

2 USF - PROJETO 

SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

Projeto de Extensão do Programa 

Universidade sem fronteiras que tem 

por objetivo formar um Grupo 

Interprofissional (diversas áreas de 

formação) para capacitar profissionais 

de saúde de Paranavai e região para 

novas estratégias e abordagens sobre a 

prevenção e controle da obesidade e 

doenças cronicas. 

COLEGIADO 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA E DE 

ENFERMAGE

M 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

R$0,00 284 PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

3 SEMANA DO 

ACOLHIMENTO 

Realização de atividades culturais, 

debates, palestras, visita ao camous e 

ações solidárias durante as primeiras 

semanas de aula com o objetivo de 

integrar o aluno ingresso na 

Universidade 

COLEGIADO 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA E DE 

ENFERMAGE

M 

MARÇ

O 

MARÇ

O 

R$2.500,00 250 PA 5- Aperfeiçoar os meios de 

ingresso na UNESPAR. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

4 GT - MESTRADO EM 

SAÚDE 

Reuniões do Grupo de Trabalho para 

implantação do Mestrado na área da 

Saúde 

COLEGIADO 

DE 

EDUCAÇÃO 

MARÇ

O 

DEZEM

BRO 

R$0,00   PD

I 

3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

a. Criar e implementar cursos 

de mestrado e doutorado, 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 
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FÍSICA E 

ENFERMAGE

M 

preferencialmente envolvendo 

mais de um Campus; 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

            R$8.500,00             

                          

      TOTAL DO CENTRO R$100.500,00             

                          

      TOTAL DO CAMPUS R$247.050,00             

 

CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

  Colegiado : Biologia                   

  Centro de Área : Ciências Exatas 

e Biológicas 

                  

  Campus : União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Reestruturação do curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

(1) Continuação das 

Readequações/Reestruturação do 

PPC. (2) Submissão à PROGRAD 

Rafael  Bueno 

Noleto 

fev/19 abr/19     PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

      

2 Supervisão de Estágio 

Obrigatório de Alunos do 

curso de Licenciatura nas 

escolas  

(1) Orientação nos Planos de 

Atividades de Ensino. (2) 

Acompanhamento in loco. 

Clovis Roberto 

Gurski / Larissa 

Romanello 

mar/19 dez/19     PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

      

3 Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência 

- PIBID 

(1) Continuidade do Projeto 

PIBID. (2) Submissão da nova 

proposta. 

Carla Andréia 

Lorscheider 

jan/19 dez/19   281 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

      

4 Iniciação Científica (1) Continuidade dos Projetos em 

andamento. (2) Submissão de 

novos Projetos (2019-20) 

Docentes 

Ciências 

Biológicas 

jan/19 dez/19   284 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

      

5 Projetos de Pesquisa (1) Submissão de Projetos a 

chamadas  

Docentes 

Ciências 

Biológicas 

mar/19 dez/19   284 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

      

6 Semana Acadêmica da 

Biologia (CESB) 

(1) Organização do Ciclo de 

Eventos da Semana do Biólogo - 

2019. (2) Realização do Evento. 

Docentes e 

Discentes 

Ciências 

Biológicas 

set/19 out/19     PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

      

7 Projeto de Extensão (1) Continuidade do Projeto em 

andamento "Clube de Ciências". 

Rafael  Bueno 

Noleto 

jan/19 dez/19     PA 24 - Realizar ações 

extensionistas com grupos 

sociais à margem das ações 

tradicionais da Universidade. 

      

8 Compra de Reagentes e 

Materiais para aulas 

Experiementais de Biologia 

(1) Raegentes e materiais de 

Laboratório essenciais às aulas de 

Biologia Celular, Botânica, 

Genética, Histologia e Zoologia. 

Coordenação 

Ciências 

Biológicas 

mar/19 dez/19     PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 
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  Colegiado : Química                   

  Centro de Área : Exatas e 

Biológicas 

                  

  Campus : União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Encontro Nacional das 

Licenciaturas – ENALIC 

Transporte de alunos e professores 

ao evento – É necessário recursos 

para o combustível da van e diárias 

do motorista 

Coordenação ago/19 nov/19 R$1.300,00 281 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 XXVI Congresso da 

Sociedade Brasileira de 

Química - SBQ Sul  

Transporte de alunos e professores 

ao evento – É necessário recursos 

para o combustível da van e diárias 

do motorista. 

Coordenação ago/19 dez/19 R$1.800,00 284 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

3 V Encontro Anual de Iniciação 

Científica da UNESPAR - 

EAIC  

Transporte de alunos e professores 

ao evento – É necessário recursos 

para o combustível da van e diárias 

do motorista. 

Coordenação ago/19 nov/19 R$1.300,00 250 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 XVI Simpósio de Química Transporte, hspedagem e 

alimentação dos palestrantes. 

Confecção de banners e cartazes. 

Materiais de escritório. 

Colegiado mai/19 out/19 R$4.800,00 250 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 Melhorias na Segurança dos 

Laboratórios de Ensino de 

Química 

Compra de pedras de granito para 

revestimento das bancadas, trocas 

das portas, instalação de chuveiro e 

lava-olhos, quadro de força 

externo, compra e instalação de 

duas capelas com sistemas de 

exaustão. 

Coordenação fev/19 dez/19 R$35.000,00 101/25

0/284 

PIF 45 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

6 Compra de vidrarias, reagentes 

e materiais para os 

Laboratórios de Ensino de 

Química. 

balão volumétrico balão em vidro 

borosilicato e rolha polietileno; 

volume 10mL, 50 unidades 

balão volumétrico balão em vidro 

borosilicato e rolha polietileno; 

volume 25mL, 50 unidades 

balão volumétrico balão em vidro 

borosilicato e rolha polietileno; 

volume 2L, 2 unidades 

balão volumétrico balão em vidro 

borosilicato e rolha polietileno; 

volume 200mL, 6 unidades 

proveta vidro borosilicato e base 

em polipropileno sem tampa; 

volume 250mL, 20 unidades 

proveta vidro borosilicato e base 

em polipropileno sem tampa; 

volume 100mL, 20 unidades 

proveta vidro borosilicato e base 

em polipropileno sem tampa; 

volume 25mL, 20 unidades 

buretas vidro borosilicato e 

torneira de vidro sem tampa; 

volume 50 mL, 40 unidades 

béquer vidro borosilicato; volume 

500 mL, 20 unidades 

béquer vidro borosilicato;  volume 

250 mL, 20 unidades 

Coordenação fev/19 dez/19 R$35.000,00 101/25

0/284 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

a) Fortalecimento dos 

Programas de Iniciação 

Científica; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 
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vidro de relógio vidro borosilicato, 

20 unidades 

aparelho de destilação completo (1 

litro) vidro borosilicato com manta 

térmica, 2 unidades 

aparelho de determinação de ponto 

de fusão vidro borosilicato 25 

mmx150 mm, 10 uniddaes 

acetato de etila C4H8O2, P.A. ; 2 

litros 

acetato de sódio C2H3O2Na , P.A. 

; 1 kg 

acetofenona C8H8O, P.A. ; 500 

mLacetona C3H6O; , P.A. ; 2 litros 

ácido acético glacial C2H4O2, 

P.A. ; 2 litros 

ácido acetilsalicílico C9H8O4; , 

P.A. ; 500 g 

ácido benzóico C7H6O2, P.A. ; 

500 g 

ácido bórico H3BO3, P.A. ; 500g 

ácido etilenodiamino tetraacetico 

(EDTA) C10H16N2O8, , P.A. ; 

1Kg 

ácido fosfórico H3PO4, P.A. ; 1 

litro 

ácido p-toluenosulfônico 

C7H8O3S, P.A. ; 500 g 

álcool absoluto C2H6O, P.A. ; 3 

litros 

álcool benzílico C7H8O; P.A. ; 1 

litro 

álcool isoamílico C5H12O, P.A. ; 

1 litro 

anidrido acético C4H6O3, P.A. ; 2 

litros 

anilina C6H7N, P.A. ; 1 litro 

benzeno C6H6, P.A. ; 1 litro 

brometo de sódio NaBr, P.A. ; 1 kg 

butilamina C4H11N, P.A. ; 1 litro 

Carvão ativado C grafite, P.A. ; 

100 g 

ciclohexanol C6H12O, P.A. ; 1 

litro 

ciclo-hexanol C6H12O, P.A. ; 1 

litro 

cloreto de amônio NH4Cl, P.A. ; 

1Kg 

cloreto de níquel NiCl2 . 6 H2O, 

P.A. ; 500 g 

cloreto de sódio NaCl, P.A. ; 2 kg 

clorofórmio CHCl3, P.A. ; 3 litros 

Cromato de potassio K2CrO4, P.A. 

; 500g 

éter etílico C4H10O, P.A. ; 5 litros 

Fluoresceína sódica 

C20H10Na2O5, P.A. ; 500g 

fosfato dibásico de sódio 

Na2HPO4, P.A. ; 500 g 

Glicerina bidestilada C3H8O3, 

P.A. ; 5 litroshexano C6H14, , P.A. 

; 5 litros 

Hidrogenoftalato de potassio 

KHC8H4O4, P.A. ; 500 g  

hidroquinona C6H6O, P.A. ; 500 g 

Hidroxido de sódio (micropérolas) 

NaOH, P.A. ; 4 Kg 

Iodato de potassio KIO3, P.A. ; 

75

Inserido ao protocolo 15.472.973-9 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 16/11/2018 23:38. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em: 16/11/2018 23:38. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: afaa10080d3e39de1755c083bc5d23bc



100 g 

iodeto de etila C2H5I, P.A. ; 500 

mL 

iodeto de potássio KI, P.A. ; 300 g 

iodo I2, P.A. ; 100 g 

Magnésio metálico Mg, P.A. ; 100 

g 

metanol CH4O, P.A. ; 5 litros 

N-fenil-hidroxilamina C6H7NO, 

P.A. ; 500 g 

nitrato de prata AgNO3, P.A. ; 300 

g 

nitrobenzeno C6H5NO2, P.A. ; 1 

litro 

óxido de ferro FeO, P.A. ; 1 kg 

peróxido de hidrogênio 30V H2O2, 

P.A. ; 1 litro 

Resina Mista Mb400  Catiônica 

40% Aniônica 60%  P.A. ; 1kg 

Sílica gel 60  P.A. ; 2 Kg 

solução de cloreto férrico FeCl3, 

P.A. ; 1 litro 

sulfato de magnésio anidro 

MgSO4, P.A. ; 3 kg 

sulfato de sódio anidro Na2SO4, 

P.A. ; 2 kg 

terc-butanol C4H10O, P.A. ; 1 litro 

Tetraborato de sódio 

Na2B4O7·10H2O, P.A. ; 500g 

tiossulfato de sódio 

Na2S2O3.5H2O, P.A. ; 1Kg 

tolueno C7H8, P.A. ; 2 litros 

zinco pó Zn, P.A. ;  500 g 

Permanganato de potassio 

KMnO4, P.A. ;1 Kg 

Uréia CH4N2O, P.A. ; 1 kg 

Cianato de amônio  CH4N2O, P.A. 

; 250 gNitrito de sódio NaNO2, 

P.A. ; 1Kg 

Iodeto de sódio NaI, P.A. ; 100 g 

hidróxido de amônio 30% 

NH4OH, P.A. ; 2 Litros  

Dicromato de amonio 

(NH4)2Cr2O7, P.A. ; 100 g 

Oxido de zinco ZnO , P.A. ; 500 g 

Espátulas metal aço inox;  20 

unidades 

Papel Filtro Quantitativo 

(Tamanho do poro: 7,5µm) 05 

caixas com 100 unidades 

Papel indicador pH universal 10 

caixas com 100 unidades 

Mangueira  silicone; 25 metros 

Rolha p/ Kitassato 500 borracha, 

10 unidades 

luvas nitrilica tamanho médio sem 

talco 10 caixas com 100 unidades 

Seringa plástica 10 mL; 20 

unidades 

pêra pvc com esfera inox, 40 

unidades 

micropipetas (1000 µL) digital 

automatica volume variavel de 100 

a 1000; 5 unidades 

ponteiras para micropipeta (1000 

µL) polipropileno; 3 pacotes com 

1000 unidades 
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7 Aquisição de Livros Didáticos Química: A Ciência Central, 

Theodore L. Brown.(Tradução: 

Robson Mendes Matos), Pearson 

Prentice Hall 13 ª edição/20 16, 15 

exemplares 

Computadores e Linguagens nas 

Aulas de Ciências, Marcelo 

Giordan UNIJUÍ Reimpressão, 1ª 

Ed - 2013, 4 exemplares 

Tecnologias no Ensino de 

Química, Bruno Silva Leite, 

APPRIS 1ª edição - 2015, 4 

exemplares 

Didática da Química: fundamentos 

e práticas para o ensino médio, 

Murilo Cruz Leal Dimensão, 1ª 

edição - 2009, 10 exemplares 

Química Nuclear e Radioatividade, 

Alexandre Araújo Souza, Átomo 2ª 

Edição - 2012, 10 exemplares 

Prática de Ens e Estág Superv na 

Form de Professores, Iraíde M. 

Barreiro, Avercamp Editora 2ª 

edição Revisada e Ampliada - 

2016,  10 exemplares 

Físico-Química, Ira N. Levine, 

LTC 1ª edição - 2012 - Volume 1, 

5 exemplares 

Físico-Química, Ira N. Levine, 

LTC 1ª edição - 2012 - Volume 2, 

5 exemplares 

Sete Escritos Sobre Educação e 

Ciência, Áttico Inácio CHASSOT 

Cortez, 5 exemplares 

Alfabetização Científica, Áttico 

Inácio CHASSOT, UNIJUÍ,  7ª 

edição - 2016, 5 exemplares 

Vogel - Análise Química 

Quantitativa, J. Mendhan; R. C. 

Denney, LTC, 6ª edição - 2002, 10 

exemplares 

Química Ambiental, Colin Baird, 

Artmed, 4ªedição - 2011, 5 

exemplares 

Química Ambiental, Stanley 

Manahan, Bookman, 9 edição - 

2013, 5 exemplares 

Quím orgânica experimental: 

técnicas de escala pequena, Pavia, 

D. L, Cengage Learning, Tradução 

3ª edição Americana - 2013, 10 

exemplares 

 Introdução à estereoquímica e à 

análise conformacional, Juaristi, 

E.; Stefani, H. A., Bookman, 1ª 

edição - 2012, 5 exemplares 

Físico-Química, W. J. Moore, 

Blucher, 1ª edição - 1976 - vol 1, 5 

exemplares 

Físico-Química, W. J. Moore, 

Blucher 1ª edição - 1976 - vol 2, 5 

exemplares 

Química: A Ciência Central, 

Theodore L. Brown.(Tradução: 

Robson Mendes Matos), Pearson 

Prentice Hall 13 ª edição/20 16, 15 

exemplares 

Computadores e Linguagens nas 

coordenação fev/19 dez/19 R$35.000,00 101/25

0/284 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 
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Aulas de Ciências, Marcelo 

Giordan UNIJUÍ Reimpressão, 1ª 

Ed - 2013, 4 exemplares 

Tecnologias no Ensino de 

Química, Bruno Silva Leite, 

APPRIS 1ª edição - 2015, 4 

exemplares 

Didática da Química: fundamentos 

e práticas para o ensino médio, 

Murilo Cruz Leal Dimensão, 1ª 

edição - 2009, 10 exemplares 

Química Nuclear e Radioatividade, 

Alexandre Araújo Souza, Átomo 2ª 

Edição - 2012, 10 exemplares 

Prática de Ens e Estág Superv na 

Form de Professores, Iraíde M. 

Barreiro, Avercamp Editora 2ª 

edição Revisada e Ampliada - 

2016,  10 exemplares 

Físico-Química, Ira N. Levine, 

LTC 1ª edição - 2012 - Volume 1, 

5 exemplares 

Físico-Química, Ira N. Levine, 

LTC 1ª edição - 2012 - Volume 2, 

5 exemplares 

Sete Escritos Sobre Educação e 

Ciência, Áttico Inácio CHASSOT 

Cortez, 5 exemplares 

Alfabetização Científica, Áttico 

Inácio CHASSOT, UNIJUÍ,  7ª 

edição - 2016, 5 exemplares 

Vogel - Análise Química 

Quantitativa, J. Mendhan; R. C. 

Denney, LTC, 6ª edição - 2002, 10 

exemplares 

Química Ambiental, Colin Baird, 

Artmed, 4ªedição - 2011, 5 

exemplares 

Química Ambiental, Stanley 

Manahan, Bookman, 9 edição - 

2013, 5 exemplares 

Quím orgânica experimental: 

técnicas de escala pequena, Pavia, 

D. L, Cengage Learning, Tradução 

3ª edição Americana - 2013, 10 

exemplares 

 Introdução à estereoquímica e à 

análise conformacional, Juaristi, 

E.; Stefani, H. A., Bookman, 1ª 

edição - 2012, 5 exemplares 

Físico-Química, W. J. Moore, 

Blucher, 1ª edição - 1976 - vol 1, 5 

exemplares 

Físico-Química, W. J. Moore, 

Blucher 1ª edição - 1976 - vol 2, 5 

exemplares 

8 Laboratório de Águas Renovação de Licenças Anuais: 1) 

Certificado de Vistoria de 

Funcionamento realizada pelo 

Corpo de Bombeiros (R$ 

131,89);2) Anotação de 

Responsabilidade Técnica no 

Conselho Regional de Química 

(R$ 60,00); 3) Atestado de 

regularidade no Conselho Regional 

de Química (R$ 60,00); 4) 

Cadastro Profissional na Prefeitura 

Municipal de União da Vitória (R$ 

Coordenação do 

Laboratório de 

Águas 

fev/19 dez/19 R$2.159,95 101 PA 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 
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48,06); TOTALIZANDO = R$ 

299,95 reais.Despesas Mensais: 1) 

Água (R$ 70,00); 2) Coleta de 

Resíduos Laboratoriais por 

EmpresaColetora (R$ 85,00); 

TOTALIZANDO AO  LONGO 

DO ANO = R$ 1860,00 reais. 

9 Laboratórios Experimentais do 

Curso de Química 

Manutenção de equipamentos: 

destiladores de água, peagâmetros, 

fornos Muflas, estufas de 

aquecimento, espectrofotômetros, 

agitadores magnéticos com 

aquecimento, mantas aquecedoras, 

deionizadores e balanças analíticas. 

Coordenação fev/19 dez/19 R$10.000,00 101 PA 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

10 Laboratório de Pesquisa da 

Química (finalização) 

Compra de móveis (bancadas com 

gaveteiros e pias, capelas de 

exaustão, cadeiras e armários). 

Instalações elétrica e hidráulica. 

Aparelho de ar condicionado. 

Colegiado fev/19 dez/19 R$74.000,00 250/28

4 

PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

11 Laboratório de Águas Manutenção de equipamentos: 

destilador de água, peagâmetro, 

fotômetro de chama, estufa de 

aquecimento, espectrofotômetro e 

balança analítica. Compra de 

reagentes. 

Coordenação do 

Laboratório de 

Águas. 

fev/19 dez/19 R$5.500,00 Funda

ção de 

Saúde/

SESA 

PA 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

          TOTA

L 

R$205.859,95             

  Colegiado : Matemática                   

  Centro de Área : Exatas e 

Biológicas 

                  

  Campus : União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 XV Semana de Matemática Semana de curso contemplando 

palestras, minicursos, mesas e 

comunicações científicas 

Coordenação de 

Curso 

jan set R$4.000,00 250       Socialização e divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

aqueles de diferentes culturas 

2 Curso Complementar: 

Matemática Básica 

    fev dez -   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

      

3 Curso Complementar: Física     fev dez -   PA 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

      

4 Projeto Pré-vestibular: Física e 

Matemática 

    fev dez -   PA 24 - Realizar ações 

extensionistas com grupos 

sociais à margem das ações 

tradicionais da Universidade. 

      

5 Curso formação professores da 

rede municipal em Modelagem 

Matemática 

Via projeto Universidade sem 

Fonteiras: Alfabetização 

Matemática por meio da 

Modelagem Matemática 

Gabriele 

Granada Veleda 

fev jul R$2.000,00 284 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na 

sociedade. 

    Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região, voltados à 

formação continuada de 

professores 

6 Comunidade de Prática 

Refletir, Discutir e Agir sobre 

Matemática 

Programa de Extensão Everton José 

Goldoni 

Estevam 

fev dez -   PA 23 - Fortalecer e qualificar as 

atividades extensionistas com 

impacto relevante na 

sociedade. 

    Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região, voltados à 

formação continuada de 

professores 

7 Implantação Mestrado em 

Educação Matemática 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática - PRPGEM 

Everton José 

Goldoni 

Estevam e Maria 

Ivete Basniak 

fev dez a definir 284 PA 16 - Aumentar o número de 

cursos de mestrado e criar 

cursos de doutorado. 

  Criar e implementar cursos de 

mestrado e doutorado, 

preferencialmente envolvendo 

mais de um campus; 
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8 Reestruturação do Curso de 

Matemática 

Finalizar a proposta de 

reestruturação do curso 

NDE jan dez     PA 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

      

            R$2.000,00             

      TOTAL DO 

CENTRO- 

CCEB 

    R$207.859,95             

  Colegiado:   Filosofia                   

  Centro de Área:   Humanas e 

Educação 

                  

  Campus:    União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Ciclo de diálogos Filosóficos   Atividades mensais que visam 

debater com a comunidade 

acadêmica temáticas filosóficas  

Coordenação do 

Colegiado de 

Filosofia 

mar/19 dez/19     III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

2 Contraponto - corpo e dança Desenvolver, em forma de 

extensão, atividade de dança e de 

cultura com a comunidade de 

União da Vitória - PR e Porto 

União - SC 

Renata Tavares 

Noyama  

jun/19 jun/19     III 22 - Divulgar as atividades 

extensionistas desenvolvidas 

pela UNESPAR junto à 

comunidade acadêmica e à 

comunidade não universitária. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

Pesquisa a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

3 Bancas de Mestrado   Envolvimento dos alunos de 

graduação com as defesas de 

mestrado 

PRO-FILO 15/04/20

19 

24/04/2

019 

    III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 Seminário de Extensão difusão dos resultados do curso de 

filosofia 

Colegiado de 

Filoofia  

ago/19 ago/19     III   g) Considerar a 

interdisciplinaridade, 

reduzindo a possibilidade de 

isolamento das disciplinas 

acadêmicas; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

e) Valorizar os programas de 

Extensão 

intercampi/interinstitucionais, 

por intermédio de redes ou 

parcerias e atividades voltadas 

para o intercâmbio nacional e 

internacional; 

5 Semana de Filosofia  Encontro organizado por alunos de 

graduação e do mestrado em 

Filosofia. 

Colegiado de 

Filoofia  

out/19 out/19 R$3.000,00 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

f) Integração entre os Campi e 

outras instituições para 

otimizar a distribuição de 

pessoal e uso de recursos 

materiais e infraestrutura; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

            R$3.000,00             

  Colegiado : Geografia                   

  Centro de Área : Humanas e 

Educação 

                  

  Campus : União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Aula inaugural do Curso de 

Geografia 

Atividade a ser realizada no início 

do ano letivo com a finalidade de 

trazer para o debate temáticas 

relevantes à formação docente. 

Colegiado do 

Curso de 

Geografia 

Março Março variável 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

2 Seminário de Pesquisa Atividade com o intuito de 

possibilitar que os alunos e as 

alunas conheçam as pesquisas 

desenvolvidas pelos professores do 

colegiado visando o envolvimento 

Colegiado do 

Curso de 

Geografia 

Março Novemb

ro 

variável 250 III 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 
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dos mesmos no processo de fazer 

científico, através do 

desenvolvimento de pesquisa nos 

diferentes níveis, iniciação 

científica, trabalho de conclusão de 

curso, etc. 

3 Implantação do PPC - Projeto 

Político Pedagógico 

Ação decorrente de iniciativas do 

NDE - Núcleo Docente 

Estruturante, do Colegiado de 

Curso e da PROGRAD com a 

intenção de atualizar nossa matriz 

curricular, de repensar os rumos da 

formação docente e de possibilitar 

maior qualidade das práticas de 

ensino e metodologias didático-

pedagógicas. 

Colegiado do 

Curso de 

Geografia e 

NDE 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

    III 6 - Atualizar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

  b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

4 Realização de Aulas e 

Trabalhos de Campo 

As aulas e trabalhos de campo 

correspondem a uma das práticas 

mais consagradas do saber 

geográfico. Para a formação do 

professor de geografia, entende-se 

que a realização de ativiades de 

campo consite no laboratório por 

excelência do curso, uma vez que 

permite a compreensão da 

realidade espacial em movimento, 

possibilita-se a aproximação teoria-

empiria e apresenta possibilidades 

para que na condição de futuros 

professores os licenciandos 

utilizem desta metodologia de 

ensino em suas práticas docentes 

Professores do 

curso 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

variável 250 III 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

5 Realização de Grupos de 

Estudo 

Atividade a ser desenvolvida por 

professores do colegiado que busca 

a inserção dos alunos e das aluans 

no processo de debate e construção 

do conhecimento por meio da 

participação em grupos de estudos 

sobre as temáticas de ensino, 

pesquisa e/ou extensão 

desenvolvidas pelos professores 

Professores do 

Curso 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

    III 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

i) Apoiar a realização de 

Projetos de Ensino e 

Programas de discussões 

didático-pedagógicas. 

    

6 Divulgação dos principais 

periódicos científicos na 

página do curso 

Ação que visa divulgar aos alunos 

os principais periódicos na área da 

geografia com a intenção de 

estímula-los a procurar referências 

atualizados, bem como, incentivar 

a publicação por parte dos 

mesmos. 

Colegiado de 

Curso 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

    III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

  c) Fomento às iniciativas 

inovadoras de pesquisa e o 

apoio à promoção e 

participação em eventos 

científicos, ... 

  

7 Incentivar a publicação nos 

periódicos científicos do 

campus 

Ação que visa inserir os alunoe e 

as alunas no mundo da pesquisa e 

da divulgação do conhecimento 

produzido por meio da publicação 

de artigos em periódicos 

científicos. 

Colegiado de 

Curso 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

    III 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

  b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

  

8 Semana do Meio Ambiente Evento organizado anualmente no 

mês de junho que objetiva a 

reflexão de temáticas importantes 

vinculadas a questão ambiental, 

além disso o evento visa a 

realização de atividades práticas de 

campo e apresentação de trabalhos 

científicos 

Colegiado de 

Curso 

Junho Junho R$5.000,00 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

9 Simpósio de Geografia Evento organizado anulamente no 

mês de novembro que tem por 

objetivo a discussão de temáticas 

relevantes à formação de 

professores e atinetes aos 

Direções de 

Centros de 

Áreas 

Novemb

ro 

Novemb

ro 

R$5.000,00 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 
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diferentes campos de investigação 

geográfica. O evento também 

promove  apresentações de 

trabalho, sobretudo, dos estudantes 

que desenvolvem pesquisas, 

vinculdas ao TCC e Iniciação 

Científica, além das experiências 

dos estágios supervisionados. No 

última dia do evento, sábado, são 

realizadas atividades extensionistas 

na comunidade. 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

10 Palestras formativas Atividades a serem realizadas no 

decorrer do ano que abordem 

temáticas demandas pelos alunos. 

Essas ações também podem ter 

caráter interdisicplinar. 

Direções de 

Centros de 

Áreas 

Março Novemb

ro 

variável 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

  a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

11 Ações do CAGeo: palestras, 

oficinas, cursos, semana 

acadêmica, concurso de 

fotografia, comunicação 

institucional etc. 

Apoiar as inciativas do CAGeo - 

Centro Acadêmico de Geografia 

que possibilitem o protagonismo 

dos estudantes no processo de 

formação dos alunos e das alunas. 

Estimular a participação dos 

acadêmicos no movimento 

estudantil, fortalecendo a 

representatividade estudantil nos 

órgãos colegiados da universidade, 

a começar pelo próprio colegiado. 

de curso 

CAGeo e 

Colegiado de 

Curso 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

variável 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

12 Participação em eventos 

científicos 

Considerando a produção científica 

dos professores do Colegiado de 

Geografia, dentre as ações 

importantes e necessárias está a 

participação direta em eventos 

locais, regionais, nacionais e 

internacionais visando a 

disseminação dos resultados e a 

qualificação docente. Nesse 

mesmo sentido deve ser fomentada 

a particiapação acadêmica em 

eventos científicos. 

Colegiado e 

Professores do 

Curso 

Fevereir

o 

Dezemb

ro  

variável 284 III 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

  

13 Incentivo a permanência na 

Universidade 

Incialmente, destaca-se, que o 

curso de geografia não dispões de 

laboratórios, possuímos apenas 

algumas salas de estudo, de 

desenvolvimento de projetos de IC, 

PIBID, mas não dispomos que 

computadores e programas que 

possibiltem o desenvolvimento 

mais qualificado de ações. 

Contudo, pretende-se continuar 

com a política de estímulo para que 

os alunos permaneçam mais na 

universidade para desenvolver suas 

atvidades de estudo e pesquisa. 

Coordenação do 

Curso 

Março Novemb

ro 

    III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

      

14 Políticas de atendimentos aos 

estudantes em relação aos 

serviços ofertados pela 

Unespar 

No início do ano será realizada 

uma atividade direcionada, 

especificamente com o primeiro 

ano com a intenção de esclarecer 

as diversas ações e atividades 

desenvolvidas pela Unespar, como, 

projetos, possibilidades de bolsas, 

apoio estudantil, CEDH etc. 

Coordenação do 

Curso 

Março       IV 44 - Implementar Política de 

Comunicação Social. 

      

15 Visibilidade das políticas dos 

gestores e das pró-reitorias 

Realização de encontros com os 

estudantes para fortalecer a 

comunicação institucional com 

vistas ao entendimento da estrutura 

organizacional da universidade e 

Coordenação do 

Curso 

Março Novemb

ro 

    IV 44 - Implementar Política de 

Comunicação Social. 
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para que os estudantes entendam o 

papel que é deles no processo de 

construção das políticas de gestão 

da Unespar. 

            R$10.000,00             

  Colegiado:   História                   

  Centro de Área:   Humanas e 

Educação 

                  

  Campus:   União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Congresso Ensino de História Realização de Encontro voltado a 

discutir as especificidades da 

licenciatura em História: 

metodologias de ensino, didáticas 

da história, etc. 

Everton Carlos 

Crema 

mai/19 mai/19 R$3.000,00 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

e) Construir competências 

formais por meio da 

investigação científica ... 

f) Integração entre os Campi e 

outras instituições para 

otimizar a distribuição de 

pessoal e uso de recursos 

materiais e infraestrutura; 

a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

2 I Encontro História, Violência 

e Morte 

Voltado para as discussões sobre a 

historicidade de conceitos e 

práticas sobre violência e morte e 

seus impactos na sociedade atual. 

Jefferson 

William Gohl 

abr/19 abr/19 R$4.500,00 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

b) Intervir na solução de 

problemas sociais e ambientais 

existentes na região ... 

3 Ciclo de Palestras História: 

temas, abordagens e 

problemas 

Propiciar um espaço onde 

múltiplos temas da História sejam 

contemplados visando a ampliação 

e consolidação dos assuntos 

trabalhados , ou não, em sala de 

aula. 

Coordenador do 

Colegiado 

mar/19 nov/19 R$5.000,00 250 III 8 - Estabelecer currículos 

socialmente relevantes e 

articulados com o mundo do 

trabalho. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

Pesquisa a) Promover o diálogo entre o 

conhecimento científico 

produzido na Universidade e 

os saberes leigos, populares e 

tradicionais provindos de 

diferentes culturas; 

4 Aula Magna Palestra de iniício do ano leitvo 

para toda a comunidade acadêmica 

Direções de 

Centros de 

Áreas 

fev. mar. R$2.000,00 250 III   b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

            R$14.500,00             

                          

  Colegiado:   Letras Português 

e Espanhol 

                  

  Centro de Área:   Humanas e 

Educação 

                  

  Campus:   União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Jornada de Estudos Hispânicos O evento anualmente homenageia 

um país de fala espanhola, 

trazendo os principais aspectos de 

sua cultura, língua e literatura.  

Colegiado de 

Letras Português 

Espanhol 

Novemb

ro 

Novemb

ro 

R$10.000,00 284 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

O evento envolve todos os 

acadêmicos da Graduação, Pós 

Graduação, Pesquisa e 

Extensão 

    

2 Ciclo de Debates em Literatura 

Antônio Cândido 

Compreende palestras, mesas 

redondas propostas, organizadas 

pelos professores de literatura e 

realizadas intermitentemente 

durante o ano letivo 

Colegiado de 

Letras Português 

Espanhol 

Anual Anual   250 III 12 - Ampliar e qualificar as 

pesquisas científicas na 

UNESPAR 

Envolvendo toda a graduação o 

evento é aberto à participação 

de acadêmicos de outros 

cursos, bem como a 

comunidade externa que assim 

deseje em participar. 

    

            R$10.000,00             

  Colegiado:   Letras Português 

e Inglês 

                  

  Centro de Área:   Humanas e 

Educação 

                  

  Campus:   União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 
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Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 XIV JELLVI Semana acadêmica do Colegiado 

de Letras Português e Inglês 

Coordenação 

e/ou comissão 

própria a ser 

designada 

18/nov 22/nov     III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

b) Socialização e divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos e 

resultados obtidos; 

f) Ampliar os canais de 

comunicação e divulgação com 

a comunidade interna e 

externa. 

2 Semana de Letras JELLVI - 

Jornada de Estudos 

Linguísticos e Literários do 

Vale do Iguaçu 

Com a duração de uma semana, 

nos períodos vespertino e noturno, 

o evento constitui-se por palestras, 

mesas redondas, minicursos, 

oficinas, atividades culturais, 

sessões de  

 

 

 

comunicações orais de pesquisas 

de iniciação científica e de TCC. 

Colegiados de 

Letras Português 

Espanhol / 

Português Inglês 

Outubro Outubro R$12.000,00 284 III 25 - Promover ações entre a 

universidade e setores da 

comunidade externa, 

valorizando as expressões 

artísticas e culturais locais. 

O evento envolve todos os 

acadêmicos da Graduação, Pós 

Graduação e Comunidade 

externa. 

    

            R$12.000,00             

  Colegiado:   Pedagogia                   

  Centro de Área:   Humanas e 

Educação 

                  

  Campus:   União da Vitória                   

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1  Manutenção do Projeto 

Espaço Mamãe Universitária 

(PEMU) – Projeto de Extensão 

Manutensão das atividades do 

PEMU, como projeto de Extensão 

do Curso de Pedagogia 

Prof. Ms. 

Rosana Beatriz 

Ansai 

anual anual     III 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

  e) Valorizar os programas de 

Extensão 

intercampi/interinstitucionais, 

por intermédio de redes ou 

parcerias e atividades voltadas 

para o intercâmbio nacional e 

internacional; 

2 Aula Inaulgural do Curso de 

Pedagogia 

Evento apresentado logo no início 

do calendário letivo que se 

constitui de uma palestra 

acompanhada, posteriormente, da 

apresentação dos docentes e de 

diversas informações práticas do 

curso a todos os acadêmicos. 

Colegiado de 

Pedagogia 

Fevereir

o 

Fevereir

o 

R$0,00   III 34 - Consolidar os processos 

de planejamento e 

administração financeira. 

O evento envolve todos os 

acadêmicos da Graduação 

    

3 X Encontro Cientifico 

Pedagógicxo e X Simpósio da  

Educação 

Palestras e Mesas Redondas 

organizadas pelo Centro 

Acadêmico, realizadas durante o 

ano letivo para os acadêmicos do 

Curso. 

Profa. Dra. 

Claudia 

Zanlorenzi 

maio maio R$18.000,00 250 III 10 - Fortalecer as licenciaturas 

como espaço relevante para o 

desenvolvimento dos níveis 

básicos de escolarização de 

acordo com a Portaria 

158/2017 da CAPES. 

a) Considerar a pluralidade de 

concepções, produção e 

socialização do conhecimento 

com vistas à formação que se 

deseja; 

    

4 III       C iclo de Debates - 

Centro Acadêmico do Curso 

de Pedagogia 

Palestras e Mesas Redondas 

organizadas pelo Centro 

Acadêmico, realizadas durante o 

ano letivo para os acadêmicos do 

Curso. 

Centro 

Acadêmico do 

Curso de 

Pedagogia 

anual anual     III 7 - Criar condições para 

melhoria e desenvolvimento 

das práticas docentes. 

b) Articular temas decisivos 

para a formação profissional, 

compatíveis ... 

    

            R$18.000,00             

                          

      TOTAL DO 

CENTRO 

CCHE 

    R$67.500,00             

                          

  COLEGIADO:               

  CENTRO DE ÁREA:               

  CAMPUS: UNIÃO DA VITÓRIA             

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 
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Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 III Encontro CEDH 

UNESPAR " União pela 

Valorização da Vida" 

Encontro – mesa temática -  com 

pessoas especializadas no tema da 

prevenção ao suicídio. 

CEDH LOCAL set set     PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

      

2 II  Encontro Uninclusão 

CEDH/NESPI 

Seminário de debates sobre 

educação especial e inclusiva no 

âmbito da comunicada de 

universitária do campus. 

CEDH LOCAL out out     PA 29 - Democratização do 

Acesso, Ingresso e 

Permanência Estudantil. 

      

3 III Plenária de Gestão 

Participativa do Campus  

Realizar a Plenária para estimular e 

favorecer a cultura da participação 

coletiva nas decisões prioritárias 

do Campus de União da Vitória 

organizar-se-á os segmentos em 03 

categorias representadas por 

delegados eleitos pelos segmentos 

da comunidade universitária.  

Vice-Direção de 

Campus 

abril out     PDI 3.Implementar o 

desenvolvimento Institucional. 

      

4 Conclusão da construção do 

bloco iniciado em 2013 

Conclusão da obra iniciada em 

2013, onde serão alocados: Sala de 

vídeo conferência, sala de 

brinquedoteca do curso de 

Pedagogia, sala da coordenação do 

curso de Letras Espanhol, sala de 

arquivo para o curso de História, 

salas de aula, banheiros e salas 

para comissões. 

Direção de 

Campus 

março dez R$500.000,00 132 PIF 46 - Implementar a 

Infraestrutura 

      

5 Aquisição de Equipamentos de 

Informática 

Aquisição de 134 micros... Direção de 

Campus 

junho set R$500.000,00 281 PIF  49 - Modernizar e adequar a 

Infraestrutura em Tecnologia 

da Informação. 

      

            R$1.000.000,00             

                          

N. Atividade/Ação Descrição Responsável Cronograma Valor (R$) Fonte Articulação estratégica com o PDI 

Início Fim Metas Políticas institucionais 

Eixo Meta Graduação Pesquisa e Pós-graduação Extensão 

1 Encontro Nacional das 

Licenciaturas – ENALIC 

Transporte de alunos e professores 

ao evento – É necessário recursos 

para o combustível da van e diárias 

do motorista 

      R$1.300,00             

2 V Encontro Anual de Iniciação 

Científica da UNESPAR - 

EAIC  

Transporte de alunos e professores 

ao evento – É necessário recursos 

para o combustível da van e diárias 

do motorista. 

      R$1.300,00             

3 Palestras formativas Atividades a serem realizadas no 

decorrer do ano que abordem 

temáticas demandas pelos alunos. 

Essas ações também podem ter 

caráter interdisicplinar. 

                    

4 Realização de Grupos de 

Estudo 

Atividade a ser desenvolvida por 

professores do colegiado que busca 

a inserção dos alunos e das aluans 

no processo de debate e construção 

do conhecimento por meio da 

participação em grupos de estudos 

sobre as temáticas de ensino, 

pesquisa e/ou extensão 

desenvolvidas pelos professores 

                    

5 Políticas de atendimentos aos 

estudantes em relação aos 

serviços ofertados pela 

Unespar 

No início do ano será realizada 

uma atividade direcionada, 

especificamente com o primeiro 

ano com a intenção de esclarecer 

as diversas ações e atividades 

desenvolvidas pela Unespar, como, 

projetos, possibilidades de bolsas, 

apoio estudantil, CEDH etc. 
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6 Visibilidade das políticas dos 

gestores e das pró-reitorias 

Realização de encontros com os 

estudantes para fortalecer a 

comunicação institucional com 

vistas ao entendimento da estrutura 

organizacional da universidade e 

para que os estudantes entendam o 

papel que é deles no processo de 

construção das políticas de gestão 

da Unespar. 

                    

7 Incentivo a permanência na 

Universidade 

Incialmente, destaca-se, que o 

curso de geografia não dispões de 

laboratórios, possuímos apenas 

algumas salas de estudo, de 

desenvolvimento de projetos de IC, 

PIBID, mas não dispomos que 

computadores e programas que 

possibiltem o desenvolvimento 

mais qualificado de ações. 

Contudo, pretende-se continuar 

com a política de estímulo para que 

os alunos permaneçam mais na 

universidade para desenvolver suas 

atvidades de estudo e pesquisa. 

                    

            R$2.600,00             

                          

      TOTAL DO CAMPUS R$1.277.959,95             
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Paranavaí, 16 de novembro de 2018. 

Mem. 018/2018 PROPLAN/UNESPAR 
 
 

De: Angelo Ricardo Marcotti - Pró-reitoria de Planejamento 
Para: Edineia de Fátima Navarro Chilante - Gabinete da reitoria 
 
Assunto: Solicita inclusão de matéria PAA 2019 na pauta da reunião do CAD e COU  

 

 
Magnífico Reitor 
 
 
 
Solicitamos que V. Mag. autorize inclusão na pauta do CAD e COU, a 

deliberação sobre o Plano Anual de Atividades 2019..  
Para tanto, encaminhamos, em anexo, os documentos que instruem a matéria 

em questão. 
 
 
Nas melhores intenções,  
colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos, 
 
 
 

 
Angelo Ricardo Marcotti 

Pró-reitor de Planejamento 
Portaria 116/2018 – REITORIA/UNESPAR 
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