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APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade Estadual do Paraná - Unespar apresenta a terceira edição do 

seu Relatório Anual de Atividades, organizado em atenção ao disposto no Parecer n° 

056/13, da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação, sobre o 

credenciamento da Unespar. 

No ano de 2015, juntamente com o Relatório das Atividades Acadêmicas e 

Administrativas, foram entregues, ao CEE, o Plano de Gestão Institucional, o Plano de 

Unificação Acadêmica, o Plano Institucional para melhoria dos cursos de Graduação da 

Unespar e o Plano Institucional Integrado de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e 

Cultura. Estes documentos trazem, em linhas gerais, as metas, os objetivos e as ações a 

serem desenvolvidas pela Unespar a fim de consolidar as estruturas universitárias no 

modelo multicampi, tomando como referência as recomendações do Parecer 053/2013 

do CEE para o seu credenciamento.    

Com base nos objetivos, metas e ações descritas nos Planos citados acima, o 

presente relatório apresenta as principais ações desenvolvidas pela Universidade no 

período de junho de 2015 a junho de 2016. Nele, os Conselheiros terão uma visão geral 

das principais atividades, os encaminhamentos das políticas institucionais, as ações no 

âmbito do Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Cultura, do Planejamento e Gestão, 

além das atividades desenvolvidas pelos campi da Unespar, de acordo com as políticas 

estabelecidas pelas Pró-reitorias. 

As ações aqui apresentadas buscam contribuir para a promoção e 

fortalecimento do ensino ofertado nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da 

UNESPAR, a partir de ações integradas de diagnóstico, avaliação, discussões, estudos e 

proposições coletivas, que visam a atender às necessidades de formação político-

pedagógica e de reflexão da prática docente, bem como de atendimento aos estudantes. 

Dentre as ações realizadas, destacamos, na área do Ensino de Graduação, os 

resultados preliminares do Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de 

Graduação da Unespar, coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
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Também no âmbito do ensino, a definição de políticas para a melhoria da qualidade do 

ensino, sobretudo no que se refere às propostas de ação para melhorar os índices de 

promoção e permanência nos cursos de graduação.  

Outro destaque importante é a implementação de políticas para o 

fortalecimento e criação de cursos de Pós-graduação stricto sensu na Unespar, que 

culminaram na aprovação de dois novos cursos para funcionamento em 2017: Mestrado 

Profissional em Ensino de História (ProfHistória), no campus de Campo Mourão; 

Mestrado Profissional em Filosofia  (Prof-Filo), no campus de União da Vitória. Neste 

ponto, observamos o cumprimento da recomendação do CEE quanto “a criação e a 

oferta de pelo menos 04 (quatro) cursos de Pós-graduação Stricto Sensu em nível de 

mestrado” (CEE/CES – PARECER 053, 2013, p.22). 

Na área dos recursos humanos, ressaltamos o aumento considerável de 

docentes em regime de dedicação exclusiva (TIDE), no quadro da Unespar. Da mesma 

forma, destacamos, também, o aumento significativo de professores Doutores, se 

comparado com o período do credenciamento da Universidade, o que demonstra o 

compromisso da Unespar com as políticas de capacitação e permanência docente, em 

atendimento às recomendações do CEE no Parecer para qualificar o corpo docente 

(CEE/CES – PARECER 053, 2013, p.16).  

Ainda destacamos, nesta apresentação, a criação da Comissão Própria de 

Avaliação da Unespar (CPA), vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), e 

a realização da primeira etapa do primeiro ciclo da autoavaliação institucional, em 2015. 

Tal ação, importante para o planejamento e avaliação das políticas institucionais, atende 

igualmente à recomendação do Parecer 53/2013, conforme apontado pela comissão 

verificadora no processo de credenciamento da Unespar. (CEE/CES – PARECER 053, 

2013, p.17) 

Na parte final do relatório, são elencadas as ações realizadas pelos campi para 

efetivação de políticas de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Unespar, em 

consonância com as políticas e ações definidas pelas pró-reitorias. 
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1 A UNIVERSIDADE 

 

1.1 Missão 

A Universidade Estadual do Paraná - Unespar tem por missão gerar e difundir 

o conhecimento científico, artístico-cultural, tecnológico e a inovação, nas diferentes 

áreas do saber, para a promoção da cidadania, da democracia, da diversidade cultural e 

do desenvolvimento humano e sustentável, em nível local e regional, estadual e nacional 

e internacional. 

 

1.2 Característica  

A Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR é uma instituição de ensino 

superior pública e gratuita, criada pela Lei Estadual n. 13.283, de 25 de outubro de 

2001, alterada pela Lei Estadual n. 13.385, de 21 de dezembro de 2001, Lei Estadual n. 

15.300, de 28 de setembro 2006 e pela Lei Estadual n. 17.590, de junho de 2013 e 

credenciada pelo Decreto n. 9538, de 05 de dezembro de 2013 – D.O.E.  

A Unespar é uma das sete universidades estaduais públicas do Paraná e 

repercute em seis grandes regiões do estado. Ela reúne sete Campi, com quinze Centros 

de Áreas e a Escola Superior de Segurança Pública, da Academia Policial Militar do 

Guatupê, distribuídos em todo território paranaense.  

Nos sete campi que integram a Unespar (Apucarana, Curitiba I, Curitiba II, 

Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória), estudam 10.617 estudantes, 

matriculados em 67 cursos de graduação, sendo 29 cursos de Bacharelado e 37 de 

Licenciatura. Os estudantes da Unespar são oriundos de diversos municípios do Estado, 

conforme evidencia o mapa a seguir:  
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Figura 1 - Matriculados na Unespar entre 2010 e 2015 – Municípios de origem. 

 

O Campus de Apucarana possui dois Centros de Área, o Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas e o Centro de Ciências Humanas e da Educação.  A região de 

Apucarana congrega nove municípios e uma população de 285.476 habitantes.  

O Campus de Campo Mourão, com os Centros de Ciências Sociais Aplicadas e 

Centro de Ciências Humanas e da Educação, está inserido na região da COMCAM - 

Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão - que congrega vinte e cinco 

municípios, com uma população de 323.304 habitantes.  

Na região Metropolitana de Curitiba, encontram-se o Campus de Curitiba I, 

com o Centro de Artes e de Ciências Humanas e da Educação, o Campus de Curitiba II, 

com o Centro de Artes e o Centro de Ciências Humanas, Educação e Saúde e a Unidade 

Especial Academicamente Vinculada à Unespar, a Escola Superior de Segurança 

Pública, da Academia Policial Militar do Guatupê. Estas unidades da Unespar atuam na 

região metropolitana de Curitiba que reúne vinte e seis municípios com uma população 

de 3.168.980 habitantes.  
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O Campus de Paranavaí conta com três Centros de Áreas, o Centro de Ciências 

Humanas e da Educação, de Sociais Aplicadas e o Centro de Ciências da Saúde. A 

região do campus de Paranavaí congrega vinte e nove municípios com uma população 

de 263.088 habitantes. 

O Campus de Paranaguá possui dois centros: o Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas e da Educação. A região de Paranaguá reúne sete 

municípios do litoral paranaense e conta com uma população de 256.933 habitantes.  

O Campus de União da Vitória possui dois Centros de Área: Centro de 

Ciências Exatas e Biológicas e Centro de Ciências Humanas e da Educação.  A região 

de União da Vitória abarca sete municípios e conta com uma população de 121.658 

habitantes. 

A Unespar, portanto, além de contar com estudantes de todos os municípios 

das seis regiões citadas, também recebe estudantes de outras regiões do estado do 

Paraná e de outros estados da federação, consolidando-se como universidade, pública 

estadual, de abrangência nacional. 

Além da graduação, a Unespar hoje, em sua estrutura, conta também com um 

Minter com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e dois Dinters com a 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Também estão em funcionamento quatro Programas de Pós-

Graduação stricto sensu em nível de Mestrado, devidamente aprovados pela CAPES, 

sendo um no campus de Paranavaí, dois no campus de Campo Mourão e um no campus 

de União da Vitória, em atenção às orientações do CEE, com a expectativa de criação 

de novos cursos de pós-graduação stricto sensu. 
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2  ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR: AÇÕES DA REITORIA 

 

2.1 Gabinete da Reitoria 

O gabinete da Reitoria compreende as ações desenvolvidas pelo Reitor e Vice-

Reitor, a Chefia de Gabinete, a Assessoria de Comunicação, a Assessoria dos Conselhos 

Superiores e o Escritório de Relações Internacionais. 

O trabalho do Gabinete da Reitoria realizado no período de vigência deste 

relatório seguiu o objetivo de fomentar a construção de políticas institucionais que 

levem a Unespar ao desenvolvimento de seu caráter de instituição social e ao 

cumprimento de sua missão de gerar e difundir o conhecimento científico, artístico 

cultural e a inovação. 

A criação da Unespar como Universidade Multicampi tem permitido sua 

atuação em áreas geograficamente dispersas contribuindo para o desenvolvimento das 

regiões em que está inserida. No entanto, sua organização Multicampi e Multirregional, 

com 67 cursos de Graduação, quatro cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, quase 

10.617 estudantes matriculados em 2016, 947 docentes e 147 agentes universitários, 

impõe sérios desafios para a gestão da Universidade.  

Por constituir-se a partir unidades situadas em contextos físico-territoriais 

diferentes e atenderem aos interesses das regiões em que atua, a gestão da Universidade 

implica no reconhecimento das dimensões históricas, culturais, políticas, sociais 

específicas de cada campus e, ao mesmo tempo, na promoção da integração dos espaços 

que a compõe a um projeto único de Universidade.  

Desta forma, desde 2014, quando as estruturas Universitárias começaram a ser 

implantadas, buscou-se estabelecer, nos espaços físico-geográficos de cada campus, o 

cumprimento das finalidades estatutárias da Unespar que apontam para sua missão 

universitária, ao mesmo tempo em que buscou a convivência com as realidades locais 

diferenciadas. 

O Desafio permanente na Gestão da Unespar é o de garantir a expansão e o 

desenvolvimento dos campi da Unespar com a consolidação de sua identidade 

institucional. Esse processo implica em clareza nos seus elementos estruturantes: 
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organização acadêmica e administrativa de base. Tais elementos visam a garantir a 

unidade institucional e o atendimento às demandas sociais locais que permitem à 

Universidade interagir e reagir às condições de desenvolvimento regional e local. 

Os elementos estruturantes da organização da Unespar, a saber, sua 

organização acadêmica e administrativa de base, tem como pressupostos fundamentais a 

defesa da universidade pública, gratuita e laica; a concepção da mesma como uma 

instituição social cujo objetivo é atender às demandas sociais; a indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão e cultura como pilares de todo o trabalho 

institucional; bem como a gestão democrática, descentralizada e compartilhada pelo 

coletivo acadêmico, assentada na garantia constitucional da autonomia universitária, 

conforme prevê nosso Plano Institucional de Unificação Acadêmica, de 2015.  A partir 

destes princípios, foram realizadas as seguintes ações estratégicas no período que 

compreende este relatório: 

 

a) Acompanhamento das ações das Pró-reitorias, das Assessorias e das 

unidades que integram a Administração intermediária da Universidade. 

A chefia de gabinete da reitoria em sua função de apoio às ações da Reitoria 

tem participado das reuniões de Gestão da Universidade – superior e intermediária – 

com objetivo de articular as várias instâncias de decisão da Universidade, auxiliando na 

construção e na execução das políticas institucionais que levem ao cumprimento do 

caráter e missão institucional da Unespar. 

 

b) Fortalecimento da atuação dos órgãos colegiados superiores na definição 

das macro políticas institucionais, por meio da regulamentação e 

funcionamento dos órgãos colegiados da Unespar.  

Além da participação em reuniões de gestão, a chefia de gabinete e Assessorias 

têm acompanhado as Reuniões dos Conselhos Superiores da Universidade nas quais 

foram aprovados os regulamentos que institucionalizam os mecanismos democráticos 

de participação da comunidade interna e externa. 
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No período de junho de 2015 a maio de 2016 foram realizadas reuniões 

administrativas entre os integrantes da Gestão Superior e Intermediária da Universidade. 

Especificamente para o ano 2016, foi organizado calendário para as diversas atividades 

a serem desenvolvidas pelo gabinete da Reitoria, envolvendo os integrantes da Gestão 

Superior e Intermediária da Unespar. A organização do calendário das atividades da 

Reitoria permitiu melhor organização das ações do Gabinete pensando as atividades da 

Gestão da Universidade de forma mais ampla. 

As reuniões Administrativas organizadas pelo Gabinete da Reitoria aconteceram 

de forma itinerante junto às datas de Realização dos Conselhos Superiores, o que 

permitiu a participação dos Diretores de Campus e Pró-Reitores ao mesmo tempo em 

que garantiu a presença da Gestão da Universidade em cada campus. 

Com a organização do Calendário, os Conselhos Superiores passaram a ter suas 

datas definidas para o ano todo permitindo um prazo maior para envio de intenção de 

pauta à Secretaria dos Conselhos e garantindo melhor funcionamento das Câmaras do 

COU e do CEPE. Além disso, garantindo maior agilidade e transparência, o site da 

Unespar passou a contar, em 2016, com a “Pauta On-line” o que permite acesso a toda 

comunidade universitária, às matérias a serem debatidas nos Conselhos Superiores, 

como também do “Calendário On-line”, com as atividades da Reitoria em que constam 

as reuniões administrativas, reuniões dos Conselhos Superiores e demais atividades 

(Anexo 1). 

Essas ações estão em consonância com o Plano de Gestão Institucional, elaborado 

em 2015, conforme a recomendação do CEE expressa no Parecer 056/2013, para o qual 

se prevê a definição de cronograma, local e demais condições para a realização das 

reuniões dos órgãos colegiados superiores.  

No mês de novembro de 2015 foram organizados dois encontros: um no campus 

de Paranavaí (12/11) e outro no campus de Curitiba 1 – Embap (05/11). Nestes 

encontros foram discutidas questões relativas à autonomia Universitária integrando a 

Unespar no conjunto das discussões no Estado. Os encontros contaram com a 

participação de docentes, estudantes, e dirigentes dos campi da Unespar. 
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2.1.1 Escritório de Relações Internacionais – ERI 

 

Com objetivo de inserir a UNESPAR no cenário acadêmico internacional, a 

Reitoria da Unespar propôs ao Conselho Universitário, ocorrido em julho de 2016, em 

Curitiba, a criação do Escritório de Relações Internacionais (ERI) como órgão 

suplementar da Reitoria.  

Esse Escritório tem a função de desenvolver ações de cooperação internacional e 

promover o intercâmbio cultural e científico de estudantes, docentes e funcionários da 

Unespar com instituições estrangeiras. 

As atividades desenvolvidas no período de vigência deste relatório se referem ao 

objetivo principal do ERI com ações voltadas para: 

a) o estabelecimento de normas e procedimentos para a mobilidade internacional 

de professores, pesquisadores, funcionários e estudantes da Unespar; 

b) a recepção de delegações internacionais nos campi e na Reitoria; 

c) a promoção e a disseminação de uma cultura de internacionalização nos campi 

da Unespar. 

Para isso, as atividades relacionadas neste relatório foram desenvolvidas no 

sentido de firmar convênios com entidades em diversos países do mundo, oferecendo 

oportunidades de intercâmbio nas diversas áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo, a 

Unespar, por meio do ERI, tem garantido presença nas discussões sobre 

internacionalização do Ensino Superior tanto no âmbito do Sistema Estadual de Ensino 

Superior quanto junto às Universidades públicas Brasileiras por meio da ABRUEM. 

Seguem as ações: 

1- Integração da UNESPAR, em âmbito Nacional e Internacional, através da 

representatividade na Associação Brasileira de Educação Internacional - 

FAUBAI;  

2- Participação na Câmara de Internacionalização e Mobilidade da ABRUEM;  
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3- Participação na Câmara de Internacionalização da APIESP e do Fórum de 

Assessores de Relações Internacionais das Universidades Estaduais do 

Paraná. 

4- Auxílio na construção de políticas de internacionalização para o Estado do 

Paraná, por meio da SETI. 

5- Participação na Plenária da Rede Zicosur Universitário. 

6- Aprovação do projeto, sob TC na UGF/SETI, para mobilidade internacional 

na Rede Zicosur Universitário. A primeira ação deste projeto foi o 

acolhimento no primeiro semestre de 2016, de duas estudantes da UADER - 

Unviersidad Autónoma de Entre Ríos. 

7- Realização de visita técnica à UNA - Universidad Nacional de las Artes; à 

UNNE - Universidad Nacional del Noroeste e à Universidad Nacional 

Arturo Jaurette, todas na Argentina. 

8- Participação do Seminário de Integração Regional e a Educação Superior no 

marco do Mercosul e Zicosur - Corrientes/Argentina. 

9- Estabelecimento convênios com universidades da América Latina, América 

Central e Caribe e da Europa. 

10- Estabelecimento projetos com instituições nacionais de interesse 

internacional, como o Memorial da América Latina. 

11- Recepção, em conjunto com a SETI, das delegações da Austrália, China, 

Japão e Holanda. 

12- Coordenação da primeira etapa do Programa O Paraná Fala Idiomas - 

Projeto "O Paraná fala Inglês”, vinculado à UGF/SETI e desenvolvido nos 

campi de Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória. 

13- Representação da SETI e das sete Universidades Estaduais do Paraná na 

maior feira e congresso de Educação Internacional do mundo - NAFSA - 

Association of International Education, realizada em Denver, EUA. 
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14- Produção de material promocional em língua inglesa e espanhola - catálogo 

da UNESPAR e da SETI - ambos em associação com a Assessoria de 

Comunicação da Unespar.  

15- Auxílio na construção e desenvolvimento de projetos internacionais. 

16- Coordenação da gestão das bolsas do Programa de Bolsas Ibero-Americanas 

do SANTANDER.  

17- Coordenação da primeira etapa do Edital de Mobilidade Internacional com 

Utah/EUA. 

18- Promoção do Edital do Projeto de Mobilidade Internacional UNESPAR - 

DocNomads/ULHT. 

19- Apoio à participação de docentes no Programa Research Connect - 

UEM/British Council. 

20- Coordenação da visita da Consulesa de Cuba e da representante da ICORN - 

International Cities of Refuge Network à Unespar. 

2.1.2 Assessoria de Comunicação - ASCOM 

A Assessoria de Comunicação da Unespar, considerando as atribuições que são 

próprias do setor, atuou no sentindo de garantir a circulação de informações 

relacionadas à instituição, assegurar a transparência na divulgação das atividades e 

consolidar a imagem da universidade na comunidade.  

Desta forma, o trabalho foi organizado e realizado visando proporcionar unidade 

visual e linguística, interação entre o público interno e externo, e acesso ao Ensino 

Superior. As atividades da Assessoria de Comunicação se dividem em: comunicação 

interna e comunicação externa. 

 

A- Comunicação Interna 

Para estabelecer uma maior proximidade com a comunidade interna e mantê-la 

informada sobre as atividades da instituição, algumas ações passaram a ser 

desenvolvidas periodicamente pela Assessoria de Comunicação. 



 
 
  
 
 
 
 

 

15 
 

No período de abrangência deste Relatório, foram editados dois boletins 

eletrônicos e com propostas diferentes. No A PAR, que possui periodicidade 

quinzenal/mensal, tem sido apresentado um resumo das principais atividades da 

Unespar (Anexo 2). O Giro na Unespar divulga semanalmente uma espécie de agenda 

de eventos a serem realizados pela universidade nos diferentes campi (Anexo3). 

Comunicados e notícias isoladas também foram enviados com frequência por e-

mail para informar sobre editais, pesquisas e ações administrativas que são de 

importância para a comunidade interna. 

Grandes eventos acadêmicos e de gestão realizados pela Unespar receberam 

orientações, foram organizados, revisados e executados pela Assessoria de 

Comunicação no que diz respeito aos cerimoniais e na cobertura jornalística – notícias e 

fotografias. A aplicação da marca da universidade em materiais impressos e eletrônicos 

também foi revisada pela Assessoria de Comunicação sempre que solicitado. 

A criação de materiais visuais de ações específicas também passou pelo setor. 

Pensando na conscientização da comunidade interna, foram produzidas as campanhas 

digitais (Anexo 4) sobre a importância de adotar medidas para ajudar a combater a 

proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika e com dicas para 

evitar a transmissão da gripe. Também foram desenvolvidas peças para divulgação das 

pesquisas de Comunicação realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) e 

do Programa de Saúde do Trabalhador realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(Progesp), bem como para divulgação de chamadas internas e programas da 

universidade. 

 

B - Comunicação Externa 

As ações de comunicação externa são importantes para auxiliar na fixação, 

construção e consolidação da imagem da Unespar junto à sociedade civil. Dentre as 

realizadas, a principal é a produção noticiosa. Os textos são publicados no site oficial da 

universidade em www.unespar.edu.br (Anexo 5), além disso, considerando a 

http://www.unespar.edu.br/
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importância são enviados em forma de release aos veículos de comunicação das cidades 

onde existem campi, bem como para a imprensa regional e estadual (Anexo 6). 

Outras formas de atingir tanto o público externo quanto o interno é o 

compartilhamento de informações da universidade pela página no Facebook que pode 

ser acessada em www.facebook.com/UnesparOficial (Anexo 7). Além de informar 

sobre as principais atividades da reitoria, pró-reitorias, campi e cursos, o canal tem 

possibilitado a constante interação com os internautas que acompanham o perfil. Na 

medida em que comentam ou fazem perguntas públicas estabelece-se um diálogo e 

também são respondidas as mensagens enviadas no modo privado. 

Um serviço importante para a divulgação da Unespar é relacionamento que a 

instituição mantém com a imprensa (Anexo 8). Desta forma, a Assessoria de 

Comunicação atende as demandas dos veículos de comunicação com respostas para os 

diferentes assuntos pautados pelos profissionais, agendamento de entrevistas e 

intermediação de contato entre os veículos de comunicação e as fontes como 

autoridades acadêmicas, professores e estudantes. 

Desde a unificação do processo de seleção de novos acadêmicos, a Assessoria de 

Comunicação também responde pela coordenação e planejamento das ações de 

divulgação da campanha do vestibular (Anexo 9) em conjunto com a Comissão Central 

do Concurso Vestibular (CCCV). O trabalho compreende o acompanhamento desde a 

concepção da campanha até a logística de distribuição entre os campi e na imprensa. 

 

2.2 Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) 

 

As ações referentes ao ensino de graduação foram definidas e coordenadas pela 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD. Tais ações têm como base as 

grandes políticas definidas pela Pró-Reitoria, conforme apresentado no Plano 

Institucional de Melhoria dos cursos de Graduação e explicitadas a seguir: 

Política: Melhoria da Qualidade do Ensino – Reestruturação Curricular: 

Aproximar PPC’s dos cursos afins e reestruturar PPC’s dos cursos de oferta única 

http://www.facebook.com/UnesparOficial
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A PROGRAD lançou oficialmente o “Programa de Reestruturação dos Cursos 

de Graduação da Unespar” em agosto de 2015, envolvendo a comunidade acadêmica 

de seus 07 (sete) campi, que passaram a analisar e discutir todos os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) da universidade. 

O objetivo é propiciar as condições teóricas e materiais para a articulação da 

comunidade universitária no sentido de reestruturar os cursos no nível de graduação da 

Unespar, a fim de assegurar a possibilidade de mobilidade e ampla formação estudantil, 

ampliando o acesso e a permanência na educação superior, melhorando a qualidade dos 

cursos e assegurando o melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes, respeitadas as peculiaridades e diversidades de cada campus e região. 

O Programa foi estruturado em etapas distintas a fim de propiciar um trabalho 

consistente e permanente, que possibilite um repensar das atuais propostas pedagógicas 

e curriculares existentes, no sentido de identificar lacunas, limites e defasagens 

existentes nos 67 (sessenta e sete) Cursos de Graduação da Unespar e realizar 

proposições condizentes com as demandas e necessidades sociais. 

 

Nº ETAPAS DO PROGRAMA PREVISÃO DE DURAÇÃO  

1. Avaliação diagnóstica Agosto a novembro de 2015 

2. Encerramento, sistematização e divulgação dos 

diagnósticos obtidos 

Dezembro a fevereiro de 2016 

3. Proposições curriculares e debates Março a dezembro de 2016 

4. Reestruturação dos PPC’s e currículos  A partir de 2016 

 

A etapa da avaliação diagnóstica foi organizada por intermédio de atividades 

realizadas sempre em duas edições, para atender os campi do norte e do sul, com 

palestras e estudos coletivos e por colegiados. Foram realizados os seguintes eventos e 

encontros, além das reuniões específicas em cada Colegiado de Curso: 

 I Encontro Geral do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da 

Unespar: dias 27 e 28 de agosto de 2015, em Paranavaí e Curitiba, 

respectivamente; 
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 1º Encontro de Cursos Afins do Programa de Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da Unespar: dias 14 e 16 de setembro de 2015, em Campo Mourão e 

em Curitiba, respectivamente; 

 1ª Reunião de Trabalho com Coordenadores dos GT’s do Programa de 

Reestruturação dos Cursos de Graduação da Unespar: dias 20 e 22 de outubro, 

em Paranavaí e Curitiba, respectivamente; 

 II Encontro Geral do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da 

Unespar: dias 09 e 10 de novembro de 2015, em Apucarana e em Curitiba, 

respectivamente; 

 Aplicação dos Diagnósticos da Graduação junto aos Estudantes de todos os 

campi: dezembro de 2015 a fevereiro de 2016;  

 III Encontro Geral do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação 

da Unespar: dias 17 e 18 de março de 2016, em Campo Mourão e Curitiba, 

respectivamente. 

No âmbito deste evento, iniciou-se também a etapa de proposições e debates 

curriculares, que estão em andamento, com a realização dos seguintes eventos e 

atividades, além das reuniões específicas em cada Colegiado de Curso: 

 III Encontro Geral do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação 

da Unespar: dias 17 e 18 de março de 2016, em Campo Mourão e Curitiba, 

respectivamente; 

 2º Encontro de Cursos Afins do Programa de Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da Unespar: dias 12 e 15 de abril de 2016, em Paranavaí e Curitiba, 

respectivamente. 

Na sequência, o cronograma prevê a realização de novos encontros e reuniões de 

trabalhos coletivos, destinados aos cursos afins e aos de oferta única, com o intuito de 

dar continuidade às ações do Programa de Reestruturação, que foi estruturado com a 

perspectiva de implantação das mudanças a médio e longo prazo. 

A primeira etapa do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da 

Unespar, a dos diagnósticos, envolveu toda a comunidade acadêmica e procurou 
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identificar a atual situação dos Cursos de Graduação da Unespar. O diagnóstico foi 

orientado e elaborado a partir da análise de três aspectos: 

 Administrativo-legais: procurou traçar um diagnóstico das fragilidades e 

problemas em relação à adequação dos PPC’s às Diretrizes Curriculares 

Nacionais e à legislação brasileira; 

 Infraestruturais: detectou as carências e providências mais urgentes para 

assegurar a melhoria das condições de ensino da Unespar, o que subsidiará as 

futuras políticas de captação de recursos e investimentos da Unespar; 

 Pedagógicos: identificou as principais demandas pedagógicas da Unespar, a fim 

de subsidiar futuras ações e Programas para a melhoria da qualidade de ensino. 

Esta etapa teve a duração de 06 meses, de agosto de 2015 a março de 2016, e foi 

viabilizada por intermédio de cinco encontros com a comunidade acadêmica, 

diversificados no seu formato e com propostas de trabalho específicas para dar conta de 

atender todos os aspectos previstos para uma ampla avaliação das condições reais de 

oferta dos 67 Cursos de Graduação da Unespar. 

Foram mobilizados representantes de todos os Cursos, ao menos o Coordenador e 

um professor do Núcleo Docente Estruturante (NDE), além dos Diretores de Centro, 

Chefes de Divisão de Graduação e Representantes dos Estudantes de todos os campi. 

Em termos numéricos, essa foi a participação efetiva em cada encontro e atividade 

organizada pela PROGRAD: 

 

EVENTO QUANTIDADE DE 

PARTICIPANTES 

I Encontro Geral do Programa de Reestruturação 164 

1º Encontro de Cursos Afins 77 

1ª Reunião de Trabalho com Coordenadores dos GT’s 43 

II Encontro Geral do Programa de Reestruturação 125 

III Encontro Geral do Programa de Reestruturação 128 

 

A partir das atividades acima identificadas e dos questionários aplicados aos 

estudantes foram obtidos relatórios e dados avaliativos produzidos pela comunidade 
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acadêmica da cada Curso de Graduação e que, reunidos com as informações que a 

PROGRAD já vinha levantando nas visitas in loco aos sete campi da Unespar, 

produziram um rico e amplo material que permitiu diagnosticar as condições reais de 

ensino atualmente existentes na Unespar. Foram obtidos os seguintes relatórios e 

materiais produzidos pela comunidade universitária: 

 

 

Com base nesses dados foi elaborado e apresentado à comunidade acadêmica um 

Diagnóstico Geral dos Cursos de Graduação, que sistematizou os resultados a partir de 

três dimensões: a pedagógica, a do corpo docente e de infraestrutura. Em linhas gerais e 

de modo sintético, estão aqui expostos os principais desafios para superação e demandas 

a serem atendidas no âmbito da reestruturação dos PPC’s em curso na Unespar: 

 Ausência de definição epistemológica, filosófica, política e pedagógica em boa 

parte dos PPC’s dos Cursos de Graduação; 

 Ausência de conteúdos relativos a questões sociais, ambientais, culturais, 

acessibilidade, direitos humanos em muitos Cursos; 

 Ausência de definição da articulação e das políticas de ensino, pesquisa e 

extensão em vários Cursos; 

 PPC’S sem clareza na identificação do perfil do profissional ou este é incoerente 

com currículo; 

 Licenciaturas com características, perfis e currículos de Bacharelados; 
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 PPC’s com disciplinas desatualizadas e descontextualizadas em relação ao perfil 

do egresso; 

 Descumprimento das exigências mínimas das DCN’s em alguns Cursos; 

 Necessidade de ajustes, tanto legais quanto pedagógicos, foi detectada por todos 

os Cursos; 

 Presença de conteúdos, disciplinas e matrizes que não atendem necessidades dos 

estudantes nem à realidade socioeconômica regional; 

 Falta nas matrizes curriculares contemplar flexibilidade, acessibilidade, 

pedagógica e atitudinal, interdisciplinaridade, articulação da teoria com a 

prática, além da pesquisa e extensão; 

 Metodologia nos PPC’s: incoerente com atividades pedagógicas ou totalmente 

ausente;   

 Metodologias de ensino: demandas de melhorias por parte dos estudantes; 

 Avaliação: procedimentos previstos e utilizados nos processos de ensino-

aprendizagem devem atender à concepção do curso definida no PPC – ausente; 

 Maioria não realiza avaliação e acompanhamento sistemático dos PPC’S;  

 Estágios obrigatórios: alguns sem orientação e supervisão, inclusive nas 

licenciaturas, sem relação teoria e prática, não cumprem CH, sem relação com 

educação básica em alguns cursos; 

 Ausência em PPC’s de atividades de apoio aos discentes: extraclasse e 

psicopedagógico, de nivelamento e de acessibilidade.  

Os Cursos Afins apresentaram propostas diversificadas nessa etapa, para o 

enfrentamento dos desafios de aproximação curricular, procurando manter um núcleo 

comum nos primeiros anos e depois diversificar para atendimento das habilitações, 

especificidades, demandas locais. 

O Diagnóstico completo, que inclui também a dimensão do corpo docente e da 

infraestrutura, foi exposto e discutido no evento realizado em março de 2016, o III 

Encontro Geral do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da 

Unespar, momento em que se encerrou a etapa diagnóstica e foi dado início à atual fase 
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do Programa de Reestruturação, a das Aproximações, Proposições e Readequações 

Curriculares e dos PPC’s de todos os Cursos de Graduação da Unespar. 

A etapa atual está em andamento e visa aprofundar os estudos teóricos para 

fundamentar a proposição de novas matrizes curriculares e percursos formativos no 

interior dos diversos cursos e campi. Nesta fase a participação de todos os envolvidos 

no processo está sendo assegurada, pois é imprescindível para a construção, definição e 

avaliação das propostas elaboradas no âmbito deste Programa. 

Foram promovidos eventos coletivos a fim de assegurar a discussão intra e entre 

os cursos, subsidiando teórica e metodologicamente os participantes para a análise e a 

elaboração dos PPC’s dos Cursos de Graduação.  A orientação inicial foi no sentido de 

partir das questões diagnosticadas para construir novas propostas formativas em cada 

Curso de Graduação, condizentes com a realidade da Unespar e de seus estudantes. 

Alguns princípios fundamentais serviram de orientação preliminar para as discussões: 

 A concepção de universidade como instituição social, pública, gratuita, laica 

e autônoma;  

 A garantia de socialização e produção de conhecimentos socialmente 

relevantes para nossa comunidade;  

 A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão como 

fundamento metodológico do ensino universitário;  

 A luta pela garantia de acesso e permanência dos estudantes no ensino 

superior;  

 O compromisso ético-político com a busca por uma formação integral, 

humana e profissional, que contribua para o processo de emancipação social. 

O trabalho tem sido conduzido e realizado com base em leituras e estudos teóricos 

que possibilitem o repensar das funções da universidade pública e de seus objetivos, a 

fim de orientar a construção específica das propostas de cada curso. 

No âmbito do 2º Encontro de Cursos Afins do Programa de Reestruturação dos 

Cursos de Graduação da Unespar, realizado nos dias 12 e 15 de abril de 2016, em 

Paranavaí e Curitiba, respectivamente, que contou com a participação de 88 
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representantes docentes e discentes, foi possível iniciar a sistematização dos PPC’s em 

seus aspectos conceituais e contextuais. A mesma atividade foi realizada nos Cursos de 

Oferta única, em seus respectivos Colegiados. 

A orientação proposta pela PROGRAD busca assegurar que integração e 

articulação orgânica entre os PPC’s a serem elaborados pelos Cursos de Graduação e os 

documentos institucionais que expressam a política mais ampla da Unespar, 

especialmente o PDI e o PPI, a fim de consolidar a construção da identidade 

universitária da Unespar junto à comunidade paranaense em suas diversas áreas de 

atuação, atendendo às expectativas e demandas sociais. 

O Programa tem continuidade no ano de 2016, com outros eventos e atividades 

coletivas previstas, que envolvem estudos, debates, palestras e apresentações das 

propostas elaboradas no âmbito dos 67 Cursos de Graduação da Unespar. Espera-se 

assim possibilitar que esse processo de longo prazo possa garantir mudanças efetivas e 

significativas no âmbito da Graduação, ampliando as possibilidades de acesso e 

permanência dos estudantes na universidade, com um ensino de qualidade, cumprindo 

assim a função e a responsabilidade social da Unespar.   

 

Política: Fortalecimento do Ensino da Graduação e Apoio ao Estudante - Melhoria 

da Qualidade do Ensino – Apoio a Práticas de Inclusão e Diversidade 

A Unespar já realiza ações específicas em todos os seus  sete campi para garantir 

o ingresso e a permanência das pessoas com necessidades especiais e para o 

atendimento da diversidade humana. Estas ações são desenvolvidas por intermédio de 

Grupos de Estudos e Pesquisas, Formações Pedagógicas, Equipes Multidisciplinares, 

Centros de Atendimento e Apoio Pedagógico, Projetos, publicações e eventos. 

As organizações existentes em cada campus passam atualmente por um processo 

de reestruturação com o objetivo de unificar e potencializar suas ações para consolidar 

as políticas de inclusão da Unespar por meio da implantação do Centro de Acesso, 

Inclusão e Permanência da Diversidade Humana no Ensino Superior – CEDH.  
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O planejamento do CEDH é uma ação coletiva que foi instituída a partir de uma 

Reunião realizada em Curitiba, em dezembro de 2015, com um Grupo de Trabalho 

composto por representantes de cada campus, indicados pela comunidade acadêmica.  

No primeiro semestre de 2016 este Grupo de Trabalho realizou reuniões 

presenciais e por meios eletrônicos, realizando levantamentos das demandas reais de 

cada campus e das ações já existentes na universidade, a fim de assegurar a 

consolidação, a implementação e o fortalecimento das ações já existentes nessa área.  

Como resultado das discussões, foi elaborado o Projeto de Criação e o 

Regulamento Interno do CEDH, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação- PROGRAD, 

aprovado na Sessão do Conselho Universitário - COU da Unespar, no segundo semestre 

de 2016. 

O CEDH tem como missão desenvolver ações que promovam a Educação em 

Direitos Humanos em prol do acesso, inclusão e permanência da diversidade humana, 

em especial de grupos vulneráveis e/ou socialmente excluídos como processo de 

inclusão educacional e social.  

O objetivo geral do CEDH é coordenar, articular e organizar ações de apoio a 

necessidades de grupos vulneráveis e/ou socialmente excluídos para o acesso, inclusão e 

permanência desses grupos no ensino superior, promovendo o desenvolvimento de 

perspectivas educacionais e sociais inclusivas e uma cultura de valorização da 

diversidade e defesa dos direitos humanos na UNESPAR.  

 

Política: Melhoria da Qualidade do Ensino – Propostas de ação para promoção e 

permanência nos Cursos de Graduação 

Houve, no período, a implantação efetiva do “Programa de Monitoria dos Cursos 

de Graduação da Unespar”, baseado no “Regulamento do Programa de Monitoria 

Acadêmica” aprovado na Resolução nº 002/2015 – CEPE/Unespar, de 25 de abril de 

2015; 

Foi lançado o Edital nº 01/2015 PROGRAD para a inscrição e seleção de Projetos 

de Docentes ao Programa de Monitoria Acadêmica da Unespar. Foram recebidos 85 
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projetos nesta edição e efetivamente implantados 68 projetos, sendo 30 com monitores 

bolsistas e 38 com monitores voluntários. O Programa foi custeado com recursos 

previstos no orçamento da PROGRAD – Fonte 250. 

A Monitoria tem o objetivo de oportunizar ao Acadêmico Monitor a experiência 

com o processo de ensino e aprendizagem, bem como o aprofundamento nos 

conhecimentos teórico-práticos da disciplina, favorecendo a compreensão e 

complementação de seus estudos. Também contribui para a melhoria da qualidade do 

processo de ensino aprendizagem na Graduação, apoiando o aprendizado dos discentes 

dos Cursos de Graduação que apresentem maior grau de dificuldade em 

disciplinas/unidades curriculares e/ou conteúdos. Espera-se assim contribuir para 

diminuir os índices de evasão e repetência nos Cursos da Unespar. 

Sua implantação foi realizada com o cronograma adaptado ao novo calendário 

acadêmico, respeitando o período de greve do ano de 2015, priorizando os Cursos e 

Disciplinas com maiores índices de repetência. Seus resultados pedagógicos foram 

devidamente avaliados no final do período de sua implantação.  

No dia 23 de maio de 2016, foi lançado o novo Edital de Monitoria Acadêmica 

(Edital nº 03/2016-PROGRAD), para o segundo semestre de 2016. Foi mantido o 

número de monitorias com bolsas, devido à disponibilidade orçamentária e financeira 

disponível, sendo ofertadas 30 bolsas, e ampliou-se a disponibilidade de monitorias 

voluntárias, tendo em vista os ótimos resultados obtidos. 

O Edital nº 01/2015 PROGRAD propiciou que 68 Projetos de Monitoria 

Acadêmica fossem efetivamente implantados e executados no ano letivo de 2015, 

atendendo aos sete campi da Unespar.  

Projetos de Monitoria/2015 

Projetos recebidos 68 

Docentes envolvidos 46 

Disciplinas atendidas 61 

Cursos que enviaram projeto 22 

Projetos que envolveram mais de uma disciplina 14 
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Houve pouca desistência no decorrer do processo (6% monitores bolsistas e 11% 

monitores voluntários), sendo que as causas foram em decorrência da opção dos 

estudantes por uma bolsa em outro programa ofertado na universidade (PIBIC, PIBID, 

etc.). 

Foi realizada avaliação ao final do Programa de Monitoria do ano letivo de 2015, 

cujos resultados demonstraram o reconhecimento das licenciaturas e dos bacharelados 

quanto a sua importância para a melhoria de ensino na Graduação. Também foi 

ressaltado que a Monitoria contribuiu para o ingresso de estudantes participantes em 

cursos de pós-graduação, além de propiciar o desenvolvimento de habilidades de 

expressão e relacionamento com as pessoas.  

Os estudantes monitores das licenciaturas ressaltaram que o Programa de 

Monitoria lhes proporcionou a qualificação para docência, o aprofundamento dos 

conteúdos já estudados, além de familiarizá-los com o aprimoramento da didática e 

planejamento de aulas.  

Os estudantes monitores dos bacharelados, por sua vez, destacaram a importância 

em sua formação da experiência na docência, a contribuição das atividades realizadas 

para o aprofundamento dos conteúdos já estudados e a contribuição do Programa para a 

permanência dos estudantes na universidade. 

 

Política: Melhoria da Qualidade do Ensino – Propostas de ação para apoio à 

aquisição de equipamentos e acervos bibliográficos dos Cursos de Graduação 

A partir das demandas identificadas nos 67 cursos de graduação da Unespar e de 

acordo com a previsão orçamentária da PROGRAD para o ano letivo de 2016, foi 

planejado o atendimento de algumas de suas necessidades emergenciais no que se refere 

aos acervos bibliográficos e equipamentos para utilização em Laboratórios de Ensino. 

Foi lançado, em 07 de março de 2016, o Edital 001/2016 PROGRAD para 

aquisição de acervo bibliográfico, com o objetivo de atualizar e ampliar os acervos 

bibliográficos da UNESPAR voltados para os cursos de graduação. Espera-se, assim, 
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garantir as condições necessárias de aprendizagem dos estudantes, fomentando a 

melhoria da qualidade de ensino e dando suporte às atividades de pesquisa e extensão. 

Neste Edital, foram contemplados os Cursos de Graduação que estivessem em 

processo de implantação e/ou que fossem receber o primeiro reconhecimento no ano de 

2016. A solicitação do acervo bibliográfico atendeu às necessidades das ementas e dos 

programas de cada Curso, conforme disposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e 

nos respectivos Planos de Ensino.  

Também estão previstos para o segundo semestre o atendimento das demandas 

dos Laboratórios de Ensino dos Cursos de Ciências Biológicas e de Química, situados 

em 03 campi distintos da Unespar. Com esta finalidade, já foi feito o pedido de compra 

de reagentes e vidrarias para os mesmos, bem como o conserto dos microscópios e lupas 

danificados.  

 

Política: Instituir um sistema de informações unificado 

 

 Criação do banco de dados relacionados a informações de estudantes em 

formato BI: https://goo.gl/gZg2zU    (Anexo 10). A criação deste banco de 

dados é importante para aprimorar as políticas universitárias ancorando-se em 

dados objetivos da realidade acadêmica e institucional.  

 Implantação do campus de União da Vitória no SIGES, ampliando de 80% para 

98% dos estudantes da Unespar num único sistema acadêmico.  

No início do ano de 2016, o campus de União da Vitória matriculou todos os 

ingressantes no SIGES e começou os trabalhos de migração dos estudantes matriculados 

no sistema antigo para o novo sistema. Até o mês de setembro de 2016, 

aproximadamente 75% dos estudantes do referido campus foram migrados. Desta 

forma, aproximadamente 97% dos estudantes da Unespar já estão unificados no sistema 

SIGES. 

A Diretoria de Registros Acadêmicos/PROGRAD aplicou um questionário com 

32 questões aos ingressantes do ano letivo de 2016, para a obtenção de dados sociais, 

https://goo.gl/gZg2zU
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econômicos e educacionais com o objetivo de subsidiar a geração de informações sobre 

o perfil dos estudantes da Universidade Estadual do Paraná. Os dados apresentados são 

o resultado de 3.435 questionários respondidos no ato da matrícula, que correspondem a 

aproximadamente 96% das 3.374 vagas ofertadas na Unespar pelos processos seletivos 

de ingresso do Vestibular e SISU (ENEM). O cruzamento de dados pode ser feito pelas 

variáveis campus, curso, grau acadêmico, turno e ingresso, em valores absolutos e 

percentuais. 

 

2.3 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

 

A política para a pesquisa na Unespar está voltada para a geração de 

conhecimento e tecnologia em todos os campos do saber e sua disseminação em padrões 

elevados de qualidade, seja por meio do ensino, publicações técnicas e científicas, ou 

outras formas de divulgação, e que atendam às demandas sociais locais, regionais e 

nacionais. Esses objetivos serão atingidos pelo fortalecimento da pesquisa, com ênfase 

na consolidação de Grupos de Pesquisa, entendidos como células iniciais para a 

definição e fortalecimento das áreas de pesquisa, mas também desenvolvida em projetos 

individuais. A pesquisa deve estar contemplada na trajetória de formação acadêmica dos 

discentes como atividade acadêmica complementar. Para tanto, a Unespar busca 

constantemente uma maior participação dos acadêmicos em atividades de pesquisa, no 

âmbito dos Centros.  

A verticalização do ensino é uma das metas prioritárias da Unespar e exigência 

do CEE para o recredenciamento da Unespar. Os cursos lato sensu visam a atender 

demandas específicas. Os programas de Pós-graduação stricto sensu são 

imprescindíveis na busca de excelência acadêmica e devem fortalecer os grupos de 

pesquisa e qualificação dos egressos. Com relação ao caráter específico da Unespar, é 

necessário pensar estratégias que integrem sua realidade multicampi. A localização 

estratégica dos seus campi, distribuídos amplamente pelo Estado do Paraná, por um 
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lado exige políticas de ação integradoras, e por outro permite o trabalho pelo 

desenvolvimento do Estado como um todo. 

As políticas de Pesquisa e Pós-graduação desenvolvidas na Unespar, desde seu 

credenciamento e, em especial no período de vigência deste relatório foi sintetizada 

num encarte entregue aos participantes do Seminário de Pesquisa da Unespar realizado 

em outubro de 2016, no campus de Paranavaí, aqui anexado. (Anexo 11).  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, ao longo do segundo 

semestre de 2015 e do primeiro semestre de 2016, definiu e executou uma série de ações 

com o intuito de melhorar o escopo da pesquisa institucional, bem como incentivar a 

criação de novos programas de pós-graduação. Tais ações tiveram como base as grandes 

políticas que a PRPPG elegeu para orientar o seu trabalho, conforme será apresentado a 

seguir: 

 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica 

Visando ao fortalecimento da Iniciação Científica no âmbito da Unespar, a 

PRPPG realizou três grandes ações:  

 

1. Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica e Iniciação Científica 

Júnior: 

 Acompanhamento no processo de recomposição do Comitê Assessor Local 

de Iniciação Científica (CALIC) e dos Comitês Assessor de Campus. 

 Realização de Processo de Seleção unificado de Iniciação Científica, 

mediante utilização de sistema eletrônico. 

 Realização do I Encontro de Iniciação Científica da Unespar e avaliação do 

PIC/Unespar junto ao CALIC e Comitê Externo de IC. 

 Reuniões nos campi para esclarecimentos e divulgação da importância do 

Programa de Iniciação Científica. 

 Definição de local e organização do II Encontro de Iniciação Científica da 

Unespar. 
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2. Destinação de recursos para realização da pesquisa em nível de Iniciação 

Científica: 

 Edital para concessão de recursos para equipamentos e custeio (participação do 

aluno de IC em eventos científicos). 

3. Ampliação de cota de bolsas de Iniciação Científica 

 Ampliação de cota de bolsas pleiteadas junto ao CNPq e Fundação 

Araucária. 

 

Política: Criação e consolidação de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

Em relação à criação e consolidação de cursos de pós-graduação stricto sensu,  

A PRPPG realizou cinco ações específicas: 

1. Destinação de recursos para os cursos de Mestrado existentes (Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento – PPGSeD/Campo 

Mourão; Programa de Pós-Graduação Formação Docente Interdisciplinar – 

PPIFOR/Paranavaí. 

 Concessão de bolsas de mestrado com recursos institucionais e Edital de 

apoio a Pesquisa Básica e Aplicada. 

 Captação de recursos junto às agências de fomento (Fundação Araucária, 

CAPES), destinadas a custeio, capital e bolsas. 

 Concessão de recursos financeiros institucionais para apoio à 

participação de docentes e discentes em eventos científicos. 

 Apoio para internacionalização dos Programas de Pós-Graduação, 

viabilizando intercâmbio bilateral de estudantes e docentes. 

 Estudo e planejamento junto ao Escritório de Relações Internacionais 

(ERI) para publicação de Edital viabilizando intercâmbio docente e 

discente junto a IES Internacionais. 

 Realização de ações de intercâmbio docente junto à Universidad de Los 

Lagos – Chile e Universidade de Holgin – Cuba. 
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 Promoção de Curso de Língua Estrangeira (Inglês) para docentes e 

discentes vinculados aos PPGs em funcionamento. 

 Reuniões para planejamento e incentivo à criação de curso de doutorado. 

2. Acompanhamento dos Grupos de Trabalho para Criação de Cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu: 

 Realização da VI Edição do Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Unespar, como fórum de debate e formação relacionada à Pós-Graduação. 

 Reuniões de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos GTs-PPGs. 

 Concessão de recursos financeiros para realização de consultorias externas 

junto aos Grupos de Trabalho, bem como para participação dos membros em 

reuniões e fóruns. 

 Apoio à elaboração de proposta de cursos novos e preenchimento de APCN. 

 Edital de Pesquisa Básica e Aplicada para concessão de recursos de capital 

para os GTs-PPGs. 

3. Ações de apoio à pesquisa por meio de Editais: 

 Edital de apoio à publicação: coletâneas científicas. 

 Edital de apoio à publicação: revisão e tradução de artigos científicos. 

a. Demandas junto às agências de fomento, fóruns e órgãos de avaliação da 

Pós-Graduação. 

 Participação e discussão das demandas da Unespar junto a fóruns da Pós-

Graduação: CPPG, FOPROP, FAP, CAPES. 

 Acompanhamento e discussão das políticas nacionais de Pós-Graduação. 

4. Aprovação de novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu junto à 

CAPES. 

 Acompanhamento da elaboração e submissão do APCN. 

 Acompanhamento da organização do novo curso e suporte para início das 

atividades. 
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Política: Ampliação da pesquisa 

A fim de promover a ampliação da pesquisa na Unespar, a PRPPG realizou quatro 

ações estratégicas: 

1. Incentivo à pesquisa: 

 Edital de apoio à pesquisa Básica e pesquisa Temática, com recursos 

institucionais e da Fundação Araucária destinados a custeio e capital. 

 Incentivo e orientações para captação de recursos de pesquisa por meio de 

editais vinculados a agências de fomento externas. 

 Organização e orientações quanto à estruturação, importância e funcionamento 

dos Grupos de Pesquisa da Unespar. 

 Mapeamento das pesquisas e área de atuação dos docentes/Grupos de Pesquisa 

da Unespar. 

2. Incentivo às ações de cooperação e intercâmbio entre instituições nacionais e 

internacionais: 

 Discussão, estudo e formação dos pesquisadores para criação de redes de 

pesquisa com outras instituições e Grupos de Pesquisa consolidados. 

 Visitas a instituições consolidadas e estabelecimento de convênios nacionais 

e internacionais para realização de intercâmbios de pesquisadores e 

estudantes (Universidad de Los Lagos – Chile e Universidade de Holgin – 

Cuba). 

3. Fortalecimento da produção qualificada e disseminação do conhecimento: 

 Edital com recursos próprios e de agências de fomento para apoio à 

participação de docentes em eventos científicos nacionais e internacionais 

para apresentação de resultados de pesquisa. 

 Editais de apoio à publicação científica: coletâneas, tradução e revisão de 

artigos científicos a serem publicados em periódicos qualificados. 

4. Acompanhamento dos Convênios firmados junto a Agências de Fomento: 
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 Acompanhamento e suporte aos coordenadores de Convênios firmados junto 

a Agências de Fomento (projetos de pesquisa), na execução, aquisição de 

equipamentos e materiais de custeio, bolsas, etc. 
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2.4 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 

A Pró-Reitoria de Extensão - PROEC definiu políticas visando ao 

fortalecimento das práticas extensionistas na universidade. A seguir, serão apresentadas 

as ações realizadas pela Pró-reitoria, com base nas políticas estabelecidas: 

 

Política: Qualificação dos projetos e programas de acordo com a Política Nacional 

de Extensão Universitária 

1- Reuniões da PROEC com professores extensionistas e integrantes da 

administração intermediária da Universidade, nos campi. 

A PROEC realizou uma série de reuniões nos campi, a fim de promover 

discussões sobre o fortalecimento da extensão universitária em sua indissociabilidade 

com o Ensino e a Pesquisa. Nas reuniões foram abordados temas sobre a inclusão 

social: as minorias, a diversidade, a democracia, a maior vinculação social da 

Universidade com a sociedade local, regional, nacional e na América Latina, para 

melhoria das propostas extensionistas, de acordo com a Política Nacional de Extensão 

Universitária. 

 

Política: Fortalecimento da extensão universitária 

1- Normatização de processos e acompanhamento de projetos vinculado à órgãos 

de fomento – Fundação Araucária e UGF/SETI. 

 Emissão da Instrução Normativa n° 001, 002 e 003/2015 – DEX/UNESPAR, 

referente à execução dos projetos vinculados ao USF; execução das bolsas 

PIBEX e Bolsa Permanência. 

2- Acompanhamento da execução dos projetos estratégicos vinculados aos 

seguintes programas: Programa Incubadora dos Direitos Sociais – Patronato 

(USF/SETI); Programa Bom Negócio Paraná (USF/SETI); Programa de 

Apoio Institucional para Organização de Eventos Técnicos-Científicos 

(Fundação Araucária); Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da 

Juventude – NEDDIJ (USF/SETI); Bolsa Produtividade em Desenvolvimento 
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Tecnológico/Extensão (Fundação Araucária); Programa Institucional de Bolsas 

de Extensão Universitária – PIBEX (Fundação Araucária); PROEXT (SEURS). 

3- Análise de propostas Extensionistas e Culturais: Atos de aprovação e parecer de 

aprovação de relatórios. 

4- Discussão sobre o processo de curricularização da extensão e da cultura nos 

cursos de graduação da Unespar, segundo o Plano Nacional de Educação. 

Política: Atendimento estudantil 

1- Fortalecimento das instâncias e da representatividade do movimento estudantil 

da Unespar: 

 Mapeamento do movimento estudantil, bem como localização dos 

representantes estudantis. 

 Reuniões periódicas nos campi para conscientização e apoio ao movimento 

estudantil, bem como fomento à criação de representações, onde não existem 

movimentos estudantis organizados. 

 Manutenção e apoio ao Fórum dos Estudantes da Unespar. 

2- Ampliação e consolidação do Programa Hospedagem Solidária. 

 

Política: Incentivo à Cultura na Unespar 

1- Planejamento de atividades culturais: 

 Reuniões com representante da Escola de Gestão do Governo do Estado para 

ações e projetos conjuntos. 

 Participações reuniões de planejamento INTERARTE 2 – Campus II 

 Produção de palestra e minicurso do fotógrafo Marcos Hermes “Vivendo da 

fotografia e da música no Brasil”.  

 Convênio com UFPR/TV para realização de Programa de entrevistas. 

 Lançamento do livro CINEMA E CORDEL – JOGO DE ESPELHOS de Sylvie 

Debs, escritora francesa, representante no Brasil do ICORN, pelo Projeto 

CABRA. 
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2-  Estabelecimento de convênios com órgãos governamentais, empresas e 

organizações da sociedade civil, para o desenvolvimento de programas culturais 

de interesse mútuo e impacto social. 

3- Estímulo à cooperação e integração Artística e Cultural entre os campi, setores, 

unidades, seções na execução das atividades meio e fim da universidade: 

 Apoio à circulação de pelo menos um grupo de cada linguagem artística (teatro, 

música, música popular e dança), orquestra sinfônica e coral nos campi.  

 Apoio a participação com grupos artísticos, em eventos culturais realizados 

pelas secretarias municipais de cultura das cidades-sede dos campi Unespar, 

com deslocamento de grupos de Curitiba e de grupos do interior para a capital. 
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2.4 Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 

 

A Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN realizou as seguintes ações, no 

período de vigência do presente relatório: 

 

1- Padronização e unificação dos procedimentos para elaboração da programação 

orçamentária tanto da reitoria como dos campi, consolidando-se assim um 

orçamento único. 

2- Padronização e unificação dos procedimentos para elaboração do plano de ações 

programáticas das unidades da reitoria e dos campi, de forma a se consolidar um 

planejamento geral de toda a universidade. 

3- Acompanhamento trimestral da execução do Plano Anual de Atividades das 

unidades da reitoria e dos campi. 

4- Coleta de dados dos campi e das unidades da reitoria para a Seti e para a Sefa - 

em vista à elaboração do PPA do Estado. 

5- Elaboração de relatório sobre estudo a respeito da frota da Unespar. 

6- Estudo sobre a evolução orçamentária da Unespar 2005 a 2015. 

7- Realização de levantamento para projeção de impacto na folha de pagamento 

causado por aposentadorias e afastamentos para capacitação docente a partir de 

2016. 

8- Estudos para implantação de soluções em sistemas de informação na 

universidade: 

 Levantamento de demandas para posterior implantação de sistema de protocolo 

“on line” integrado. 

 Estudo sobre viabilidade de implantação de serviço de emissão de certificados 

“on line”. 

 Encaminhamentos administrativos para aquisição de sistema integrado para as 

bibliotecas da Unespar. 

9- Consolidação da Comissão Própria de Avaliação (CPA): 
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 Criação e implantação da CPA da Unespar, bem como das CPAs locais em cada 

campus da universidade, conforme Portaria n.º 354-2016 - Reitoria-

Unespar.pdf . 

 Regulamentação das ações da CPA e do processo de avaliação institucional, 

mediante regulamento próprio, conforme Resolução nº 005-2015 REITORIA 

Regulamento CPA. pdf . 

 Elaboração do Plano de Autoavaliação Institucional da Unespar – 2015. 

 Realização da primeira etapa do primeiro ciclo de autoavaliação institucional – 

2015. 

 Elaboração do relatório da primeira etapa do primeiro ciclo de autoavaliação 

institucional. 

10- Revisão no organograma institucional e adequações. 

  

http://www.unespar.edu.br/institucional/atos-oficiais/reitoria/portarias/2016/portaria-n-o-354-2016-reitoria-unespar.pdf/@@download/file/Portaria%20n.%C2%BA%20354-2016%20-%20Reitoria-Unespar.pdf
http://www.unespar.edu.br/institucional/atos-oficiais/reitoria/portarias/2016/portaria-n-o-354-2016-reitoria-unespar.pdf/@@download/file/Portaria%20n.%C2%BA%20354-2016%20-%20Reitoria-Unespar.pdf
http://www.unespar.edu.br/noticias/reitoria-regulamenta-comissao-propria-de-avaliacao/resolucao-no-005-2015-reitoria-regulamento-cpa.pdf/@@download/file/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%20005-2015%20REITORIA%20Regulamento%20CPA.pdf
http://www.unespar.edu.br/noticias/reitoria-regulamenta-comissao-propria-de-avaliacao/resolucao-no-005-2015-reitoria-regulamento-cpa.pdf/@@download/file/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%20005-2015%20REITORIA%20Regulamento%20CPA.pdf
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2.5 Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PRAF) 

 

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças atuou para o atendimento às 

recomendações do Parecer 053/2013 quanto à garantia da Sustentabilidade Financeira 

da Universidade, por meio da priorização da função acadêmica dos campi. Isso significa 

implementar um modelo de gestão financeira e administrativa em que as formas de 

organização financeira e administrativa sejam  operacionalizadas a partir da Pró-

Reitoria. 

Para tal a PRAF tem cuidado de estabelecer processos de aprendizado 

organizacional, tanto em sua dimensão operacional (uso dos recursos) como em sua 

dimensão estratégica (realocação dos recursos) de modo a atender os objetivos definidos 

pelas macro políticas institucionais.  

Isto não significa desconsiderar as especificidades de cada campus, tais como: 

número de alunos, número de servidores, estrutura física, tempo de existência, 

orçamento, cursos ofertados, localização, arranjos produtivos locais, política e cultura, 

dentre outros.  

A autonomia administrativa financeira, dos campi da Unespar, nos limites das 

macro políticas institucionais da Unespar, aplica-se de modo a atender as peculiaridades 

de cada unidade, sob os princípios da gestão pública: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento de 

critérios técnicos e objetivos, de diretrizes e regulamentação de processos, com o fim de 

dar transparência e unidade às ações entre campus e Reitoria. 

No âmbito administrativo-orçamentário, a PRAF tem trabalhado para a criação de 

diretrizes orçamentárias, de estruturas de governança para a otimização dos processos e 

resultados. Tem buscado, assim, organizar-se tecnicamente para qualificar o 

planejamento anual e a execução de seus projetos prioritários dentro de seus limites 

orçamentários e, também, para conseguir planejar o atendimento, a médio e longo 

prazo, das necessidades institucionais. 
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As ações continuamente desenvolvidas no período de abrangência deste relatório 

são as seguintes: 

 Coordenação e execução de atividades relacionadas com o sistema de 

administração financeira da Universidade.  

 Apoio às ações e metas de todas as Pró-Reitorias.  

 Elaboração de sistemas de avaliação de desempenho e execução financeira e 

orçamentária da Universidade.  

 Finalização de implantação de banco de dados de modelos de editais referentes 

às rotinas da PRAF.  

 Reestruturação da central de compras para registro de preços de 

produtos/serviços para todas as unidades.  

 Coordenação e execução das atividades relacionadas com o sistema contábil da 

Universidade.  

 Implantação do Sistema de Gestão de Frotas (SGF) que atenderá todas as 

constatações e recomendações indicadas, através do sistema Urbem.  

 Descentralização dos processos e métodos para maior agilidade na gestão das 

Unidades Universitárias.  

 Elaboração de fluxos de processos administrativos e financeiros.  

 Apresentação de relatórios e demonstrações contábeis e financeiras da 

Universidade.  

 Implantação e operacionalização do sistema de gestão de compras, patrimônio e 

convênios. 

 Administração do patrimônio e dos recursos materiais da Universidade. 

 Análise do comportamento de receitas e despesas, o estabelecimento de limites 

de gasto, o controle de excessos de arrecadação e das tendências financeiras da 

reitoria e dos campi. 

 Criação de um canal de comunicação efetiva para divulgação das ações e 

resultados das compras e licitações.  
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 Padronização de produtos/serviços de uso comum em todas as unidades através 

do sistema GMS. 

 Desenvolvimento e implantação de um sistema de planejamento da execução 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial coordenado pela administração 

central. 

 Desenvolvimento e aplicação de métodos de uso compartilhado de recursos 

físicos e administrativos nos campi.  

 Elaboração de relatórios de análise do desempenho financeiro das unidades 

gestoras, dos programas orçamentários e da Universidade, como um todo.  

 Realização de reuniões com as DAF's para padronizar procedimentos das áreas 

administrativas e financeiras da Universidade. 

 Padronização dos serviços de vigilância nos campi. 

 Implantação e gerenciamento de um sistema de controle de serviços 

terceirizados da Universidade.  

 Desenvolvimento de ações para treinamentos e orientações contábeis, 

administrativas e financeiras a todos os campi. 

 

2.7 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento (PROGESP) 

 

A PROGESP tem atuado no sentido de padronizar os processos seletivos na 

Universidade, seja para concurso público ou teste seletivo para docentes e agentes 

universitários, proporcionando maior transparência e promovendo a correção gradativa 

de distorções na distribuição de pessoal entre os distintos campi. 

 Além disso, a PROGESP tem acompanhado o processo de distribuição das 

atividades docentes, bem como oportunizado a formação dos servidores, com intuito de 

atualizar, desenvolver e formar quadros humanos qualificados em todas as áreas de 

atuação da Universidade, de forma a garantir um processo de melhoria de desempenho 

institucional. Para isso tem estabelecido uma rotina de planejamento junto aos diretores 

de centro de área de forma a antecipar as necessidades de contratação de docentes para 
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os cursos de graduação e Pós-graduação stricto Sensu da Unespar. Tais processos e 

procedimentos da PROGESP garantiu a diminuição das distorções até então existentes 

do numero de docentes entre os campi da Unespar. Desta forma, tem sido possível o 

investimento em atividades de pesquisa e extensão, tendo como resultado, por exemplo,, 

a aprovação do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia no Campus de 

União da Vitória e Profissional em Ensino de História no campus de Campo Mourão.  

Ressaltamos que a aprovação de tais cursos só foi possível graças às ações da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação em articulação com a PROGESP com 

planejamento de ações de longo prazo, como a contratação e a melhoria na qualificação 

dos docentes da Universidade.  

Com objetivo de atender as demandas de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade a PROGESP desenvolveu suas ações, no período deste relatório, no 

sentido de garantir a permanência docente com a padronização e a concessão do Regime 

de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE), e com incentivo à qualificação 

docente por meio da concessão de licença. De forma linear, foi estabelecida a concessão 

de licença capacitação para mestrado e doutorado para todos os docentes interessados, 

obedecendo aos percentuais estabelecidos em lei. 

Outra ação importante da PROGESP foi o estabelecimento do requisito mínimo 

de titulação para concurso público docente. Por meio de deliberação do CAD, foi 

estabelecido como requisito mínimo para concurso público docente a titulação de 

doutorado. Tais ações resultaram  num aumento do número de docentes com título de  

doutores nos quadros na Universidade, como pode ser evidenciado  nos a seguir que 

trazem os números relativos aos docentes e sua formação em 2012 e 2016. 
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UNESPAR – DOCENTES 2012 – Titulação e tipo de Contrato 

 

 

UNESPAR – DOCENTES 2016 – Titulação e tipo de Contrato 
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3. ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA E BÁSICA: AÇÕES DOS CAMPI 

DA UNESPAR 

 

Na relação Reitoria e Campus, à primeira, por meio de suas Pró-Reitorias, cabe 

o papel de estabelecer as políticas para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas da Universidade. Tais políticas, implementadas por meio do trabalho 

articulado das Pró-Reitorias e dos setores da Administração intermediária dos campi, 

devem seguir os princípios básicos da Gestão Universitária, a saber: a concepção de 

universidade como instituição social, pública, gratuita, laica e autônoma; a garantia de 

socialização e produção de conhecimentos socialmente relevantes para nossa 

comunidade; a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão como 

fundamento metodológico do ensino universitário; a luta pela garantia de acesso e 

permanência dos estudantes no ensino superior e o compromisso ético-político com a 

busca por uma formação integral, humana e profissional, que contribua para o processo 

de emancipação social. 

Com base nos princípios acima descritos, e nos Planos Institucionais da 

Universidade destacamos, em cada campus, as atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, que, nos limites deste relatório, expressam as políticas emanadas pelas Pró-

Reitorias fim da Unespar, respeitadas a autonomia e as especificidades de cada unidade. 
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3.1 Campus de Apucarana 
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ENSINO 

1- Criação de grupos de trabalho para discussões das questões relativas às 

demandas dos centros de área - criação de comissões como ascensão de nível, 

estágio probatório, GT que discute distribuição de vagas de concursos e estuda 

possibilidades, estratégias e bases para expansão de vagas efetivas do campus, 

entre outras, em vistas ao atendimento aos cursos de graduação do campus e à 

melhoria do ensino. 

2- Criação, estruturação e regulamentação da Brinquedoteca no espaço acadêmico. 

3- Representação do campus de Apucarana na Comissão Universidade para os 

Índios. 

4- Participação no Programa de vestibular indígena, inclusive com o ingresso de 

uma aluna na 1ª série do curso de Pedagogia. 

5- Implantação e regulamentação do laboratório de práticas pedagógicas, para 

atender estudantes do curso de Pedagogia, como também de outras licenciaturas. 

6- Fortalecimento das políticas de inclusão, inclusive, com a adequação de 

materiais para os estudantes com deficiência visual, adaptação e adequação de 

estratégias para participação dos estudantes nas aulas. 

7- Fortalecimento das atividades com o Núcleo Regional de Educação Básica 

Estadual e com a Autarquia municipal de Educação, em vistas à realização de 

estágios obrigatórios e não obrigatórios nas mais diferentes escolas da educação 

básica estadual e municipal, de toda região.  

 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1- Apoio e acompanhamento dos 62 projetos de pesquisa de docentes, distribuídos 

quantitativamente nas seguintes grandes áreas de conhecimento: 26 em Ciências 

Sociais Aplicadas; 21 em Linguística, Letras e Artes; 11 em Ciências Humanas.  

2- Apoio e acompanhamento dos Projetos de Iniciação Científica aprovados para 

vigência entre 08/2015 e 07/2016, sendo 16 projetos com bolsa e 10 sem bolsa, 

distribuídos quantitativamente nas seguintes áreas de conhecimento: 13 em 
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Ciências Sociais Aplicadas; 7 em Ciências Humanas; 4 em Linguística, Letras e 

Artes; 2 em Ciências Exatas e da Terra. 

3- Apoio ao Grupo de trabalho para mestrado em Letras.  

 

EXTENSÃO E CULTURA 

1- Incentivo às políticas de extensão: 

 Acompanhamento e apoio para provação de 18 projetos de extensão 

coordenados por docentes, distribuídos quantitativamente nas seguintes 

grandes áreas de conhecimento: 13 em Ciências Sociais Aplicadas; 2 em 

Linguística, Letras e Artes; 2 em Ciências Exatas e da Terra e 1 em Ciências 

Humanas. 

 Acompanhamento e apoio para provação do projeto “TUREDUC- Turismo e 

Educação Ambiental nas Escolas Públicas de Apucarana”, no Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão Universitária-PIBEX, com vigência 

entre 09/2015 e 10/2016, com 2 bolsistas, distribuídos nas áreas de 

conhecimento de ciências sociais aplicadas. 

 Acompanhamento e apoio para provação de 03 projetos no Programa 

Universidade sem Fronteiras (USF/SETI): “Marketing Cooperativo: A 

Universidade Mudando a Comunicação da Feirinha de sua cidade”; 

“Patronato”; “Programa Bom Negócio Paraná”. Os projetos juntos contam 

com 11 bolsistas. 

 Apoio ao desenvolvimento das atividades do PDE (cursos e orientações).  

2- Realização de atividades e eventos de extensão e cultura: 

 V Torneio de Xadrez – realizou-se no dia 21 de outubro de 2015 nas 

dependências do DCE José Brazil Camargo, com participação de 70 

enxadristas, entre acadêmicos e comunidade externa.  

 Universitário Sangue Bom – conscientização e realização de campanhas de 

doação de sangue. 
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 X Trote Cultural e Solidário – Estimular a integração sadia e responsável dos 

calouros no ambiente universitário e promover práticas social e 

ambientalmente responsáveis pelos acadêmicos. Realizou-se no período de 

23 a 31 de maio com gincana de arrecadação de 1219 itens distribuídos em 

alimentos, produtos de higiene e limpeza, cobertores e meias, que foram 

entregues à acadêmica carente, servidores terceirizados e mais 6 instituições 

de caridade. Contou com a participação de aproximadamente 300 

acadêmicos ingressantes. 

 I Colóquio de Estudos Afro-Brasileiros e Africanos- evento vinculado ao 

projeto de extensão CEAFRO- Centro de Estudos Afro-Brasileiros e 

Africanos, realizado nos dias 05 e 06 de novembro de 2015. 

 Oficina Interdisciplinar: brincadeira e cultura-vivência das brincadeiras de 

rua no século XXI – com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos dos 

cursos de Turismo, Pedagogia, Letras/Português da UNESPAR-Campus de 

Apucarana, informações e reflexões sobre a vivência das brincadeiras de rua 

no contexto escolar no século XXI, tendo a visão interdisciplinar entre as 

áreas do conhecimento que englobam a didática, psicologia, recreação e 

cultura. Realizou-se no dia 23 de outubro de 2015. 

 Faces da Realidade - Exposição de fotos – Com o objetivo de apresentar a 

sociedade acadêmica e outra o olhar do acadêmico de Serviço Social com 

relação aos reflexos da “Questão Social” na sociedade contemporânea, 

realizou-se no dia 02 de dezembro de 2015. 

 Conselho de Classe: uma Instância Colegiada de Consolidação do Processo 

de Ensino e Aprendizagem – curso de extensão realizado em dezembro de 

2015, com o objetivo de analisar o Conselho de Classe e suas implicações na 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem, com a participação de 

professor PDE e estudantes do colégio Estadual Nilo Cairo de Apucarana. 

 I Mostra de Estágio das Licenciaturas – proporcionou aos acadêmicos das 

Licenciaturas a socialização e troca de experiências e de conhecimentos 
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adquiridos acerca da prática de docência na educação básica pública, quando 

da realização de estágio supervisionado curricular no ano de 2016. Realizou-

se nos dias 05 e 06 de maio. 
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3.2 Campus de Campo Mourão 
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ENSINO 

 

1- Execução e acompanhamento dos projetos de monitoria acadêmica do campus, 

contemplados no edital da PROGRAD. Incentivo aos cursos para proposição de 

novos projetos. 

2- Organização dos estágios acadêmicos (obrigatórios e não-obrigatórios). a) 

sistematização e organização de banco de dados; b) acompanhamento dos 

contratos de estágio obrigatório e não-obrigatório; c) formalização de seguro de 

vida para os estagiários (estágio obrigatório).  

3- Elaboração de projeto de pesquisa para buscar estratégias de ações para 

permanência dos estudantes nos cursos de graduação. 

 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1- Incentivo à Iniciação Científica e Iniciação Científica Jr. 

 Acompanhamento do processo de Iniciação Científica (IC) e IC Jr do 

campus, visando incentivar a participação de estudantes de Graduação e 

da Educação Básica em projeto de pesquisa. 

 Acompanhamento dos editais de IC e IC Jr em conjunto com o Comitê 

Assessor de Campus e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 

divulgação para estudantes e docentes do Centros de Área. 

 Divulgação da IC Jr para a Educação Básica. 

2- Apoio aos Grupos de Pesquisa em atuação na Instituição e ajustes ao novo 

Diretório de Grupos de Pesquisa – Capes. 

3- Informações aos docentes sobre os editais de projetos financiados pelo CNPq, 

Fundação Araucária, FINEP, PRPPG e outros órgãos de fomento. 

4- Publicação de livros - Incentivo à publicação de livros e coletâneas, mediante 

divulgação junto aos docentes quanto à existência dos editais de órgãos de 

fomento ou da PRPPG destinados à publicação científica. 
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5- Apoio à implantação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino 

de História (ProfHistória). 

 

EXTENSÃO E CULTURA 

1- Apoio para participação em eventos - Estímulo e incentivo à participação de 

docentes e discentes em eventos de Extensão em nível regional nacional e 

internacional, inclusive com a liberação de recursos financeiros.  

2- Apoio para a implantação de bolsas PIBEX e Bolsas Permanência - Apoio e 

orientações aos professores na elaboração de propostas para selecionar bolsistas 

para o PIBEX e para o programa de Bolsa Permanência. Foram concedidas 5 

bolsas PIBEX e 3 bolsas Permanência. 

3- Projetos Universidade Sem Fronteira (USF) - Incentivo e apoio na elaboração 

das propostas previstas na chamada da Fundação Araucária para projetos do 

USF. Foram contemplados 05 projetos USF nas áreas de Cultura, Meio 

Ambiente, Agricultura Familiar, financiados pelo Fundo Paraná, SETI, 

Patronato, da área de Direito e Justiça e Bom Negócio Paraná. 
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3.3 Campus Curitiba I 
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ENSINO 

1- Ações para a melhoria da qualidade do ensino: 

 Normatização dos estágios curriculares dos Cursos: Bacharelado de 

Composição e Regência, Licenciatura em Música, Bacharelados e 

Licenciaturas em Artes Visuais, conforme regulamento aprovado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

 Reuniões com o campus Curitiba II para discutir a unificação dos cursos de 

Licenciaturas, em atendimento ao PDI e PPPI da UNESPAR. 

 Recepção acadêmica com o objetivo de acolher estudantes calouros e 

veteranos e passar informações sobre questões acadêmicas e sobre os 

programas institucionais. 

2- Avaliação dos cursos de graduação – Realização de reuniões com a Comissão 

Local de Avaliação, com os Colegiados de Curso e com o Centro Acadêmico, 

para organizar as demandas da Comissão Geral de Avaliação da UNESPAR a 

respeito da proposta de avaliação dos cursos de graduação. Também foi 

realizada avaliação online de alguns aspectos do ensino com a participação dos 

estudantes. 

3- Reestruturação dos Cursos de Graduação: Bacharelado e Licenciatura - Foram 

organizadas Reuniões por disciplinas/núcleo comum/núcleo 

especifico/habilitações, visando manter a excelência de nossas atividades de 

ensino. 

4-  Ações para criação e implementação do Curso de Bacharelado em Museologia. 

 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1- Reformulação da Política de Gerenciamento dos Grupos de Pesquisa do campus, 

por meio de assessoria. 

2- Incentivo à criação de Grupos de Pesquisa com potencial para constituir Linhas 

de Pesquisa nos Programas de Mestrado em Música e em Artes Visuais, o que 

culminou com a criação do Grupo de Pesquisa “Estudos em Musicologia”. 
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3- Auxílio aos docentes na elaboração e proposição de novos projetos de pesquisa 

com financiamento por agências de fomento. 

4- Inserção dos Grupos de Pesquisa nos eventos de pesquisa da universidade -  

participação dos Grupos de Pesquisa Música Cultura e Sociedade e também do 

Núcleo de Música Nova em eventos da Instituição. 

5- Elaboração de proposta para criação do Programa de Pós-Graduação em Música 

– Stricto Sensu.  

6- Oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu: Poéticas Visuais (2015); Poéticas 

Visuais (2016); Arranjo, Criação e Produção Musical (2016). 

 

EXTENSÃO E CULTURA 

1- Projeto Música no Bairro - projeto de extensão envolvendo estudantes dos 

cursos de Licenciatura em Música, voltado ao público em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, residente na região metropolitana de 

Curitiba. 

2- Projeto Música na Igrejinha - A série de concertos Música na Igrejinha envolve 

músicos de destaque da cidade e acontece preferencialmente no segundo sábado 

de cada mês. 

3- Programa Institucional de Extensão em Música (PIEM) - Este Programa é 

composto por três projetos dos Cursos de Formação Musical I, II, III, os quais se 

apresentam como campo de estágio para os estudantes dos cursos de 

Licenciatura em Música e Bacharelado em Instrumento. 
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3.4. Campus Curitiba II 
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ENSINO 

1- Permanência estudantil – ampliação de disciplinas optativas da música, projetos 

suplementares e de extensão. 

2- Criação de salas para supervisão e orientação de estágios e TCCs e atendimento 

a estudantes. 

3- Criação da Comissão de Acessibilidade para Ingresso no Ensino Superior. 

4- Melhoria na comunicação institucional - Adesão ao sistema de comunicação, via 

identidade visual e ao sistema de e-mail institucional corporativo. Criação de 

uma página no facebook, com atualizações frequentes, para divulgar as 

atividades dos cursos e oportunidades para a comunidade. 

 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1- Incentivo à pesquisa  docente – criação da Comissão Institucional de Pesquisa 

(CIP). Acompanhamento de 75 projetos de pesquisa em andamento, sendo 66 

projetos vinculados ao TIDE. 

2- Criação de grupos de pesquisa – criação de 11 Grupos de Pesquisas, 

devidamente certificados e registrados no CNPq.  

3- Elaboração de propostas para implantação de Programas de Pós-graduação 

stricto sensu Mestrado em Cinema e Áudio Visual e Mestrado Profissionalizante 

em Artes (PROFIARTE). 

4- Reestruturação das revistas: Revista InCantare, Revista Mosaico e Revista 

Científica.  

5- Projeto editorial (Coleção Tcne) - publicação das pesquisas dos professores do 

campus. 

6- Incentivo à capacitação docente – Atualmente, há 15 professores com projeto de 

pesquisa cadastrado para fins de capacitação docente, sendo 01 para mestrado, 

13 para doutorado e 01 para pós-doutorado. 
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EXTENSÃO E CULTURA 

1- Apoio à execução 51 projetos de extensão em 2015/2016, distribuídos pelos 8 

colegiados do campus: 14 projetos das artes visuais; 6 projetos da música; 6 

projetos do teatro; 3 projetos das artes cênicas; 2 projetos de música popular; 8 

projetos de musicoterapia; 4 projetos de cinema e vídeo e 8 projetos da dança. 

Desses projetos, 34 foram propostos pelos cursos de licenciatura e 17 pelos de 

bacharelado em artes. 

2- Criação do Programa de Acessibilidade da Unespar por parte da comunidade 

acadêmica e da sociedade em geral. 
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3.5 Campus de Paranaguá 
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ENSINO 

1- Reformulação do Projeto Pedagógico – Criação de Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) como parte do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da 

UNESPAR para discutir o currículo dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Pedagogia, bem como propor sua atualização.   

2- Elaboração de regulamento próprio para atividades complementares do curso de 

Matemática. 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1- Convênios de pesquisa – Foram firmados convênios de pesquisa com a 

Fundação Araucária, Fundação Boticário, CNPq, Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, empresa de consultoria Acquaplan, Seti e prefeituras de Pontal do 

Paraná e Paranaguá. 

2- Apoio ao fortalecimento dos grupos de pesquisa no campus. 

3- Apoio à Participação de docentes do campus em dois grupos de trabalho para 

criação de programas de pós-graduação stricto sensu, o Grupo de mestrado em 

Letras (sede em Apucarana) e o Grupo de mestrado em Cinema (sede em 

Curitiba). 

4- Elaboração de proposta e encaminhamento à Capes de mestrado acadêmicos em 

Meio Ambiente Costeiro, área de concentração em Ciências Ambientais. 

5- Incentivo à capacitação docente. 

EXTENSÃO E CULTURA 

1- Projetos de extensão: Couro de Peixe – Pontal do Paraná e Paranaguá - 

vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras; Certificação de 

Orgânicos; Fauna Oleada.  

2- Participação no Programa de Iniciação à Docência (PIBID) e no Programa de 

Desenvolvimento Educacional. 

3- Promoção de eventos de extensão visando à participação da comunidade 

acadêmica e da comunidade (Orientação sobre Imposto de Renda; Feira do 
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Empreendedor; Simplificando a Gramática; Encontro Nacional das 

Licenciaturas – ENALIC). 
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3.6 Campus de Paranavaí 
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ENSINO 

1- Recepção Acadêmica: a atitude de acolhimento por parte dos diretores de 

centros de área, coordenadores de curso e corpo docente. 

2- Ações do Programa de Reestruturação Curricular: Oficina de sensibilização e 

capacitação docente sobre o currículo integrado; Consultoria para a Implantação 

do Bacharelado em Educação Física (fase 2): Discussão e análise da matriz 

curricular. 

3- Realização de projetos de ensino: jornadas acadêmicas, seminários e semanas de 

estudos, aula inaugural, grupos de estudos. 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1- Realização do V Encontro de Iniciação Científica do campus de Paranavaí 

(2015). 

2- Acompanhamento dos grupos de pesquisa: Estudos das teorias e práticas 

pedagógicas na perspectiva crítica; Estudos e pesquisas em educação especial 

inclusiva; Estudos e pesquisa em educação e diversidade do campo; Estudos e 

pesquisa em economia do trabalho, educação e desenvolvimento regional. 

3- Acompanhamento de projetos de pesquisa dos docentes do campus, inclusive os 

vinculados ao TIDE. 

EXTENSÃO E CULTURA 

1- Atendimento à comunidade: Atividades motoras para crianças de 4 e 5 anos do 

CMEI Maria Madalena F. Souza; PAFiDH – Programa de Aptidão Física, Saúde 

e Desempenho Humano; Iniciação ao atletismo, rendimento, condicionamento 

físico e saúde; Patronato; Bom Negócio Paraná; NEDDIJ – Núcleo de Estudos e 

Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude; Projeto Curta o “Curta” 

(exibição de filmes curta-metragem); Projeto Tecendo Histórias (atendimento a 

famílias do Conjunto Habitacional Ettore Geovani). 

2- Projeto Educação permanente para a prevenção de doenças crônicas, que dispõe 

de bolsa permanência. 
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3.7 Campus de União da Vitória 
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ENSINO 

1- Projetos suplementares dos colegiados de Matemática e de Ciências Biológicas: 

realização de cursos de: “Construção de conceitos físicos utilizando atividades 

experimentais: a física do cotidiano” “O desenvolvimento de competências 

Matemáticas”, “Pré-cálculo” e “Ecologia e Biodiversidade da fauna aquática e 

terrestre em Floresta Ombrófila Mista- região sul do Brasil” aos acadêmicos de 

todo o campus, com o objetivo e fornecer suporte ao entendimento de conceitos 

fundamentais e ampliar a compreensão de conceitos mais específicos. 

2- Criação do NAP- Núcleo de Apoio Pedagógico - projeto interdisciplinar de 

apoio ao acadêmico do campus. 

3- Regulamentação do Conselho do Centro de Ciências Exatas e Biológicas. 

4- Criação da Central de Estágio para atender as demandas do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação e Centro de Ciências Exatas e Biológicas. 

5- Aprovação de projetos de monitoria acadêmica, visando ao combate à evasão. 

6- Encontros com representação estudantil. 

7- Espaço físico no campus para instalação do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE). 

8- Projeto Moradia Estudantil: Convênio estabelecido entre o campus e as 

Prefeituras de União da Vitória e Porto União. Uma casa é custeada pelas 

prefeituras e nela abrigam-se estudantes do campus. 

9- Terreno para nova sede do campus: realização do registro de propriedade do 

imóvel e início do processo de elaboração do projeto arquitetônico. 

10- Finalização do processo de doação do terreno do Observatório pela prefeitura de 

União da Vitória ao campus.  

11- Laboratório de Análises de Água: Readequação do espaço físico com reformas e 

início do processo de renovação do convênio com a Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná. 
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PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

1-  Implantação do Mestrado Profissional em Filosofia- PROFILO. 

2-  Elaboração de proposta de mestrado acadêmico em Ensino. 

3-  Acompanhamento e suporte aos grupos de pesquisa do campus. 

4-  Orientações aos docentes sobre convênios de pesquisa com o setor privado. 

5- Informações aos docentes referentes aos editais de projetos financiados pela 

Fundação Araucária, CNPq, FINEP e outros órgãos de fomento à pesquisa. 

  

EXTENSÃO E CULTURA 

1- Instituição do Programa de Iniciação à Bolsa Permanência. 

2- Incentivo à participação dos professores com projetos de extensão nas chamadas 

PIBEX – Programa de Bolsa de Iniciação à Extensão e USF – Universidade sem 

Fronteiras. 

3- Criação de Comissão Interna de Extensão Universitária no campus. 

4- Programa Paraná Fala Inglês: aperfeiçoamento em língua a acadêmicos dos 

cursos de Letras e de outros cursos que desejem o prestar o exame TOFEL. 
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Anexo 1: Calendário das Atividades Administrativas da reitoria 

Fevereiro 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

04 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Pró-reitores e Assessores Paranavaí 

05 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Pró-reitores e Assessores Paranavaí 

24 Reunião de Diretores de Campus Gabinete da Reitoria 
Diretores e Pró-reitores mais diretamente ligados 

as atividades-meio da Universidade 
Apucarana 

24 e 25 
Reunião da PRAF com as Divisões de 

Administração e Finanças 

PRAF 

 
Divisões de Administração e Finanças dos Campi Apucarana 

Março 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

08 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade Paranavaí 

17 Formatura – Campus Curitiba I Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Curitiba I 

17 

Evento da PROGRAD – III Encontro Geral do 

Programa de Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da UNESPAR 

PROGRAD Integrantes dos GTs, Diretores de Centro de Área, 

Coordenadores de Curso, Chefes Divisão 

Ensino/Graduação 

Campo 

Mourão 

18 

Evento da PROGRAD – – III Encontro Geral do 

Programa de Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da UNESPAR 

PROGRAD Integrantes dos GTs, Diretores de Centro de Área, 

Coordenadores de Curso, Chefes Divisão 

Ensino/Graduação 

Curitiba 

23/24 

CAD e Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

09/03) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-reitores 
Curitiba 

23 
Posse da Direção eleita do Campus Curitiba I 

 

Gabinete do Campus 

Curitiba I 

Gabinete da Reitoria, Pró-reitores, Diretores dos 

Campi da UNESPAR, Comunidade acadêmica do 

Campus Curitiba I 

Curitiba 

31 

CEPE 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

18/03) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

 

Conselheiros do CEPE. 

Curitiba 

31 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Pró-reitores e Diretores de Centro de Área Curitiba 
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Abril 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

06 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade Paranavaí 

13/14 
Formatura – Campus de Campo Mourão Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Campo 

Mourão 

18 

CAD/Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

03/04) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-reitores 

Apucarana 

19 

COU 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

05/04) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do COU 

Diretores de Campus e Pró-reitores 

Apucarana 

23 
Formatura – Campus de União da Vitória Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus União da 

Vitória 

26/27/28 Formatura – Campus de Paranavaí Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Paranavaí 

27/28 Formatura – Campus de Apucarana Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Apucarana 

30 
Formatura – Campus de União da Vitória Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus União da 

Vitória 

Maio 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

11 Formatura – Campus de Paranaguá Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Paranaguá 

12 Formatura – Campus de Paranaguá Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Paranaguá 

17 Reunião Administrativa  Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade Paranavaí 

18 

CAD e Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

30/04) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-Reitores 

 

Paranavaí 

31 
Eleição – Conselhos Superiores – CAD e CEPE Comissão Eleitoral Central/ 

Comissões Locais 

 

Toda comunidade Acadêmica 

  

Junho 
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Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

14 Eleição – Diretores de Centro.  Comissões Locais Toda comunidade Acadêmica  

21 

CAD e Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

06/06) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-reitores 

 

União da 

Vitória 

21 

Posse da Direção eleita do Campus de União da 

Vitória 

 

Gabinete do Campus de 

União da Vitória 

Gabinete da Reitoria, Pró-reitores, Diretores dos 

Campi da UNESPAR, Comunidade acadêmica do 

Campus de União da Vitória 

 

União da 

Vitória 

22 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade  

28 
Eleição – Conselho de Campus e Conselho de 

Centro de Área 

Comissões Locais Toda comunidade Acadêmica da UNESPAR  

Julho 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

05 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade Paranavaí 

07 
Eleição – COU 

 

Comissão Eleitoral Central/ 

Comissões Locais 

Toda comunidade Acadêmica  

11 

Data para publicação da Portaria de Nomeação da 

Comissão Eleitoral Central – Eleição para Reitor e 

Vice-Reitor 

 

Gabinete da Reitoria 

  

27 

CAD e Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

13/07) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-reitores 

Campo 

Mourão 

28 

COU 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

14/07) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do COU Campo 

Mourão 

29 Formatura – Campus Curitiba II Direção do Campus Comunidade acadêmica do Campus Curitiba 

Agosto 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

  2 
Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade  

 

Paranavaí 

 24 e 25 CAD/ Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria/ Conselheiros do CAD Curitiba 
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(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

08/08) 

Assessoria dos Conselhos Diretores de Campus e Pró-reitores 

Setembro 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

14 
Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria 

 

Administração Superior da Universidade Paranavaí 

15  

CAD/Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

30/08) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-reitores 

 

Paranavaí 

Data provável, 

de acordo com 

os prazos 

regimentais - 

27/09 

 

Eleição de Reitor e Vice-Reitor 

 

Comissão Eleitoral Central e 

Comissões Locais 

 

 

 

 

Toda Comunidade Acadêmica 

 

 

 

Outubro 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

5 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Administração Superior da Universidade  Paranaguá 

6 

CAD/Reunião Administrativa 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

20/09) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Pró-reitores e Diretores de Campus  

Paranaguá 

25 

CEPE/ Reunião com Diretores de Centro 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

10/10) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

 

Conselheiros do CEPE 

Pró-reitores e Diretores de Centro de Área 

Paranavaí 

EAIC PRPPG Professores e alunos de Iniciação Científica Paranavaí 

26 
EAIC/Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG Professores e alunos de Iniciação Científica 

Docentes pesquisadores da UNESPAR 

Paranavaí 

27 
EAIC/Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG Professores e alunos de Iniciação Científica 

Docentes pesquisadores da UNESPAR 

 

Paranavaí 

Novembro 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 
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9 

CAD 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

24/10) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Diretores de Campus e Pró-reitores 

Apucarana 

10 

COU 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

24/10) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do COU Apucarana 

23 
Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 
Pró-reitores  

Paranavaí 

Dezembro 

Dia Atividade Responsável Quem Participa Local 

13 

CAD 

(Envio de matéria para intenção de Pauta até dia 

29/11) 

Gabinete da Reitoria/ 

Assessoria dos Conselhos 

Conselheiros do CAD 

Pró-reitores e Diretores de Campus  

 

Curitiba 

14 Reunião Administrativa Gabinete da Reitoria Pró-reitores e Diretores de Campus Curitiba 
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Anexo 2: A PAR | Boletim Eletrônico da Unespar 
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Anexo 3: Giro na Unespar | Boletim de eventos da Unespar 
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Anexo 4: Campanhas Digitais 
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Anexo 5: Site oficial da Unespar | www.unespar.edu.br. 

 

 

http://www.unespar.edu.br/
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Anexo 6: Publicação de releases 
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Anexo 7: Facebook | www.facebook.com/UnesparOficial 

 

 

 

http://www.facebook.com/UnesparOficial
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Anexo 8: Atendimento à Imprensa 
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Anexo 9: Campanha do Vestibular/2017 
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Anexo 10 – Unespar em números  - Perfil do Estudante da Unespar 
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Anexo 11 – Pesquisa e Pós-Graduação 
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