
0 

 

  

 

 

 

 

Plano Anual de 
Atividades 

2017 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Paranavaí – Paraná  
Outubro/2017 

  



1 

 

GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Reitor 

Prof. Antônio Carlos Aleixo 

 

Vice-reitor 

Prof. Antônio Rodrigues Varela Neto 

 

Chefe de Gabinete 

Prof.ª Edinéia Navarro Chilanti 

 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação – PROGRAD 

Prof. Mario Cândido de Athayde Júnior 

 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura – PROEC 

Prof.ª Giselle Moura Schnorr 
 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG 

Prof. Frank Antônio Mezzomo 

 

Pró-Reitor de Administração e Finanças – PRAF 

Prof. Rogério Ribeiro 

 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento - PROGESP 

Prof. Sydnei Roberto Kempa 

 

Pró-Reitor de Planejamento – PROPLAN 

Prof. Flávio Brandão Silva 

 

Diretora do Escritório de Relações Internacionais - ERI 

Prof.ª Gisele Onuki 

 

Núcleo de Comunicação da Unespar 

Cássio Ceniz 

  

  



2 

 

 

ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

 

Diretores dos campi universitários: 

 

 

Campus de Apucarana - Prof. Narciso Luiz Rastelli 

 

Campus Curitiba I - Prof. Marco Aurélio koentopp 

 

Campus Curitiba II - Prof.ª Pierangela Nota Simões 

 

Campus de Campo Mourão - Prof. Eder Rogério Stela 

 

Campus de Paranavaí - Prof. Elias de Souza Júnior 

 

Campus de Paranaguá - Prof. Cleverson Molinari Mello 

 

Campus de União da Vitória - Ag. Univ. Valderlei Garcias Sanches 

  

  



3 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................    4 

2. POLÍTICAS E AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO ...................   5 

2.1 Ações da Pró-Reitoria de Graduação .............................................................   5 

2.2 Ações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ................................................   7 

2.3 Ações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ..................................... 14 

3. POLÍTICAS E AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS ....................................... 19 

3.1 Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento .................. 19 

4. POLÍTICAS E AÇÕES DE GESTÃO: PLANEJAMENTO  

E ADMINISTRAÇÃO..........................................................................................  20 

4.1 Ações do Gabinete da Reitoria .......................................................................  21 

4.2 Ações do Escritório de Relações Internacionais ............................................  24 

4.3 Ações da Pró-Reitoria de Planejamento .........................................................  27 

4.4 Ações da Pró-Reitoria de Administração e Finanças ...................................... 28 

ANEXOS ........................................................................................................................... 29 

 

Ações do Campus de Apucarana 

Ações doCampus de Campo Mourão 

Ações do Campus Curitiba I 

Ações do Campus Curitiba II 

Ações do Campus de Paranaguá 

Ações do Campus de União da Vitória 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Universidade Estadual do Paraná - Unespar - é uma instituição gratuita e pública de ensino 

superior, criada pela Lei Estadual nº. 13.283, de 25 de outubro de 2001, alterada pela Lei 

Estadual nº 15.500 de 28 de setembro de 2006, e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12 de junho 

de 2013, formalizada como autarquia estadual. 

Com organização multicampi, decentralizada geograficamente e mantida por recursos 

orçamentários do Estado do Paraná, goza de autonomia didático-científica, administrativa, 

de gestão de recursos humanos, de gestão financeira e orçamentária, patrimonial e 

disciplinar. Os campi estão localizados nos municípios de Apucarana, Campo Mourão, 

Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. A missão da Unespar é: 

 

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, nacional e internacional (PDI, 2012) 

 

Na construção democrática de seu estatuto, foram definidos como princípios: I. 

Universalidade do conhecimento e sua sistematização por área; II. Autonomia universitária; 

III. Gestão estratégica democrática por meio de eleições e representatividade; IV. Equidade 

de acesso e permanência ao ensino superior público, gratuito e de qualidade; V. 

Dissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão de cultura. VI. Cooperação e integração 

entre os campi, setores unidades, seções na execução das atividades meio e fim da 

universidade; VII. Interação com o poder público e a sociedade civil para a formulação e 

controle social das políticas públicas nas diferentes esferas de governo. 

Para a consecução de sua missão e alicerçados em seus princípios, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos prioritários: I. Promover a ética, a cidadania, a educação de qualidade, a 

democracia, os direitos humanos a justiça social, a responsabilidade ambiental, a diversidade 

cultural; II. Participar no processo de desenvolvimento humano, social e integral, sustentável 

e cultural, em âmbito regional, estadual, nacional e internacional; II. Promover e 

implementar políticas afirmativas de inclusão social e de igualdade social; IV. Produzir e 

difundir o conhecimento científico, artístico, cultural, inerente às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e cultura; V. Promover produção artística e o ensino de arte nas diferentes 

linguagens; VI. Estabelecer parcerias de integração e cooperação com as demais redes de 
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ensino municipal, estadual, nacional e internacional. VII. Promover o intercâmbio cultural, 

científico e artístico, com instituições nacionais e internacionais; VIII. Cooperar com as 

organizações da sociedade civil, no cumprimento das funções sociais da universidade; IX. 

Participar na formulação, implementação e controle social das políticas públicas das 

diferentes instancias de governo. As ações, no âmbito da Unespar, devem atender aos 

direcionamentos definidos pelo Conselho Universitário e espelhados no estatuto, regimento 

e projeto político institucional. Deste modo, este planejamento sobre eles está pautado. 

No Planejamento da Unespar para 2017, serão retomadas as proposições estabelecidas do 

PDI e no PPI, no sentido de reforçar que a gestão da universidade ampara-se numa visão 

crítica, participativa, propositiva e global, tanto dos processos pedagógicos, quanto 

administrativos. As ações aqui propostas têm como objetivo consolidar práticas 

institucionais qualitativas e rever, ampliar e inovar, no campo da gestão, o processo 

acadêmico. Desta forma, as políticas institucionais e de gestão assumem os seguintes 

compromissos: 

a) Promover a melhoria da qualidade do ensino; 

b) Inovar nos sistemas de gerenciamento de ensino, programas e currículos; 

c) Incentivar a pesquisa científica como variável fundamental para o desenvolvimento 

social a fim de criar, adaptar e aplicar o conhecimento e as tecnologias; 

d) Formular políticas de acesso e aquisição de informações em meios impressos ou 

eletrônicos adequados à instituição e a comunidade acadêmica. 

 

 

2. POLÍTICAS E AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

2.1 Ações da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

A Pró-Reitoria de Graduação, por meio de um conjunto de ações propostas para o ano de 2017, 

visa à consolidação de sua grande política que é a promoção da melhoria da qualidade do ensino 

nos diferentes cursos de graduação oferecidos na Unespar.  

Nesse sentido, busca-se traçar diretrizes comuns, rediscutir as matrizes curriculares e os projetos 

políticos dos cursos, a fim de promover mudanças qualitativas nos PPCs, comprometidas com 

as necessidades contemporâneas de formação humana e profissional dos estudantes da Unespar. 

Além disso, faz-se necessário padronizar práticas e procedimentos, com vistas à constituição de 

uma unidade institucional, que alavanque a qualidade acadêmica, propiciando mobilidade e 
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interação entre cursos e unidades. Assim, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o conjunto de ações programadas para o ano de 2017 busca atingir aos 

seguintes objetivos: 

a) Implementar políticas acadêmicas de integração do ensino, da pesquisa e da extensão, 

por meio de programas que envolvam, de forma indissociável, a produção e a 

socialização do conhecimento à formação dos acadêmicos; 

b) Discutir em grandes fóruns as grandes áreas do saber, ou entre cursos similares para 

definir diretrizes comuns; 

c) Reformular as matrizes curriculares dos cursos para atender as novas orientações 

acadêmicas e pedagógicas; 

d) Promover a uniformidade e coerência de conceitos e linguagens, de forma a conferir o 

conceito global de organização. 

Para atingir seus objetivos e a consolidação de suas políticas, a PROGRAD apresenta suas ações 

para o ano de 2017: 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar  

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte Início Fim 

1 Articulação Curricular da 
Graduação 

1.1.1 - Encontros de Cursos Afins da 
UNESPAR. 

04 eventos X 10.000,00 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 40.000,00 100 

1.1.2 - Reuniões dos Grupos de Trabalho 

de Cursos Afins e de Oferta Única. 04 
reuniões X 5.000,00 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 20.000,00 100 

 

Política: Acesso e Permanência Estudantil 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Programa de Monitoria 

Acadêmica 

Edital para concessão de 60 bolsas de 

Monitoria Acadêmica 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 240.000,00 100 

2 Apoio a Práticas de Inclusão e 

Diversidade 

Reuniões de trabalho e material de 

expediente para a consolidação do 

CEDH 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 20.000,00 100 

3 Implantação de Políticas para 

Aumento nos Índices de 

Retenção Acadêmica 

Constituição de GTs para estudo das 

causas de evasão, repetência e 

proposição de medidas para a retenção 

dos estudantes dos cursos de graduação 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 10.000,00 100 
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4 PIBID Apoio a realização do Seminário Anual 

do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência 

Ago-17 Ago-17 COORD. 

PIBID 

20.000,00 100 

5 Criação de Núcleos de 

Integração com a Educação 

Básica (Central e em cada 

campus)  

Reuniões de trabalho e material de 

expediente para a consolidação do NIEB 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 15.000,00 100 

 

Política: Incentivo à Capacitação Pedagógica para Docentes 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Subsídios Teóricos aos 

Docentes 

Fóruns de Discussão e Formação 

Político-Pedagógica para a Graduação – 

NAPs nos Campi 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 72.000,00 100 

 

Política: Ampliação da Infraestrutura para os Cursos de Graduação 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Apoio à Aquisição de 

Equipamentos e Acervos 

Bibliográficos 

Editais para apoio à aquisição de 

equipamentos e acervos bibliográficos 

para os Cursos de Graduação, 

prioritariamente aos Cursos em 

credenciamento e renovação de 

reconhecimento com visita de Comissão 

Externa 

Mar-17 Dez-17 PROGRAD 150.000,00 100 

2 Implementação de Melhorias 

Operacionais no Siges 

Efetivação de melhorias no Sistema 

SIGES – Contrato CELEPAR 

Jan-17 Dez-17 PROGRAD 50.000,00 100 

3 Consolidação do Setor de 

Registro de Diplomas 

Aquisição de equipamentos e softwares 

específicos 

Jan-17 Dez-17 PROGRAD 15.000,00 100 

4 Apoio às Atividades dos Campi 

e Centros de Área Afetas à 

Graduação 

Estadia e deslocamento da equipe 

PROGRAD para eventos institucionais e 

externos 

Jan-17 Dez-17 Equipe 

PROGRAD 
25.000,00 100 

5 Manutenção das 

Ações/Atividades da Gestão 

PROGRAD 

 

Aquisição de mobiliário e equipamentos 

para PROGRAD 

Jan-17 Dez-17 Equipe 

PROGRAD 
15.000,00 100 

  Consultoria externa a Programas e 

Projetos 

Jan-17 Dez-17 Equipe 

PROGRAD 
15.000,00 100 

 

2.2 Ações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC 

A Unespar entende a importância de promover políticas de democratização do acesso, ingresso e 

permanência de acadêmicos de graduação e pós-graduação. Por sua característica multicampi e 
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distribuição espacial no Paraná, oportuniza o acesso de estudantes das diferentes regiões do estado 

e também do país, conforme exposto no PPI. 

Ao assumir a perspectiva de que o aluno é um sujeito que se constrói nas relações histórico-sociais 

e que a aprendizagem não se restringe apenas ao saber científico, mas está articulada a um processo 

que envolve a formação pessoal, cultural e política, visando a referendar o projeto pedagógico da 

Unespar, no qual os alunos são percebidos como protagonistas e partícipes do seu projeto formativo. 

Dessa forma, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o conjunto de 

ações programadas para o ano de 2017, A Unespar, por meio da PROEC, busca atingir aos seguintes 

objetivos: 

a) Implementar uma política de apoio ao corpo discente, baseada em equidade e justiça, 

incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico e cultural; 

b) Estabelecer critérios para disponibilização de apoio a atividades de extensão, cultura e 

eventos; 

c) Possibilitar a consolidação de um programa permanente de bolsas auxílio de extensão; 

d) Fomentar a realização de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer. 

Para atingir seus objetivos e a consolidação de suas políticas, a PROEC apresenta suas ações 

estratégicas para o ano de 2017: 

Política: Promover a compreensão da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Debates com a comunidade 

acadêmica 

Reuniões semestrais nos Campi com a 

comunidade acadêmica; 

Mar-17 Dez-17 PROEC 29.950,00 100 

2 Organização de Eventos Organizar debates e eventos nos Campi 

em conjunto com as Pró-Reitorias de 

Graduação e Pesquisa. 

Mar-17 Dez-17 PROEC-

PROGRAD-

PRPPG 

  

 

Política: Ações para fortalecimento da institucionalização da Extensão e da Cultura na Unespar 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Regulamentação de atividades 

de extensão e cultura nos campi 

Reuniões periódicas nos campi para 

conscientização e apoio à inclusão 

sistemática e regulamentar das 

atividades de extensão e cultura nos 

PADs e Projetos de TIDE; 

Mar-17 Dez-17 PROEC 29.950,00 100 
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2 Levantamento de demandas e 

avaliação de ações 

Reuniões periódicas nos campi com 

equipes de cultura e extensão visando 

levantamento de demandas e realização 

e avaliação de ações; 

Mar-17 Dez-17 PROEC   

3 Plano Institucional de Extensão 

e Cultura 

Construção de um plano institucional de 

extensão e cultura. 

Mar-17 Dez-17 PROEC   

4 Projeto Arte, Cultura e 

Conhecimento 

Continuidade das discussões sobre Arte 

Cultura e Conhecimento conforme 

projeto estratégico iniciado em 2016; 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

5 Evento de extensão sobre arte e 

cultura 

 Realização de um evento de extensão 

sobre Arte e Cultura na Educação;  

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

6 Regulamentação de Programas 

de Extensão e Cultura 

Socializar experiências similares entre 

os campi, construir Programas 

Estratégicos de Extensão e Cultura 

(UNESPAR Sem Violência; 

Transversos: América Latina; Economia 

Solidária; Cinema e Educação, Infância 

e Juventude; Terceira Idade, entre 

outros) 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Extensão e de 

Cultura 

  

7 Bolsas de Extensão – (PIBEX) Gerenciamento de edital de Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão 

Universitária - PIBEX 

Mar-17 Dez-17 PROEC - 

Diretoria de 

Extensão 

110.400,00 284 

8 Apoio financeiro para a 

organização de eventos de 

extensão 

Edital para apoio a eventos de extensão 

dos campi; (valor a ser definido com 

base em edital Fundação Araucária) 

Mar-17 Dez-17 PROEC - 

Diretoria de 

Extensão 

  

 

 

Política: Curricularização da Extensão e da Cultura nos cursos de graduação da Unespar, 

segundo o Plano Nacional de Educação 

 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Debates nos campi sobre 

curricularização da extensão 

Reuniões com as direções de centro de 

área e coordenações de curso nos Campi, 

em articulação com o Programa de 

Reestruturação dos Cursos de 

Graduação; 

Mar-17 Jun-17 PROEC- 

PROGRAD 

13.800,00 100 

2 Debates nos campi sobre 

curricularização da extensão 

Fomentar o debate e sistematizar 

propostas para Curricularização de 

Extensão; 

Jul-17 Dez-17 PROEC-Divisões 

de Extensão e 

Cultura 

  

3 Planejamento estratégico para a 

Curricularização da extensão. 

Construção de um planejamento 

estratégico envolvendo as demais Pró-

reitorias visando à implementação da 

Curricularização da Extensão. 

Mar-17 Dez-17 PROEC-

PROGRAD-

PRPPG 
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Política: Fortalecimento das instâncias e da representatividade do movimento estudantil, 

vinculado ao desenvolvimento de ações políticas e culturais que promovam a identidade dos e 

das estudantes da Unespar 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Identificação Estudantil Elaboração da Carteirinha de 

Identificação estudantil para todos os 

estudantes matriculados na Unespar e 

selos holográficos com validade de 4 

anos; 

Mar-17 Jun-17 Reitoria-PROEC- 

Diretoria de 

Assuntos 

Estudantis 

15.000,000 250 

2 Fomento a participação dos 

estudantes 

Reuniões periódicas com o movimento 

estudantil e fomento a participação nas 

instâncias de representação; 

Mar-17 Dez-17 PROEC- 

Diretoria de 

Assuntos 

Estudantis 

6.500,00 100 

3 Cooperação para a organização 

dos estudantes 

Cooperação para organização do Fórum 

dos Estudantes da Unespar e de um 

Conselho Permanente para a elaboração 

democrática e participativa de políticas 

destinadas ao ingresso, permanência e 

egresso. 

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

  

 

Política: Consolidação do Programa Hospedagem Solidária 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Parcerias e divulgação  Reuniões nos campi para estabelecimento 

de parcerias, sensibilização e maior 

divulgação; 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

11.200,00 100 

2 Ampliação do Cadastro Ampliação do Cadastro para todos os 

campi da Unespar; 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

  

3 Regulamentação  Regulamentação do Programa de 

Hospedagem Solidária na Universidade. 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 
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Política: Programas de Permanência Estudantil 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Moradia Estudantil Construção de políticas de Moradia 

Estudantil nos campi da Unespar  

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

152.620,00 100 

2 Bolsa permanência estudantil  Viabilizar uma política de bolsa de 

permanência estudantil  

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

 250 

3 Permanência Estudantil  Diagnosticar as principais causas de 

abandono e construir proposições para 

sua superação (junto com GT criado pela 

PROGRAD sobre permanência)  

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

  

4 Transporte e alimentação para 

os estudantes 

Estabelecer um diálogo com as 

associações dos municípios e prefeituras 

buscando colaboração no transporte e 

alimentação a preço popular para 

estudantes. 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis. 

  

5 Acompanhamento de 

estudantes egressos 

 Em parceria com as demais Pró-

Reitorias criar estratégias de 

comunicação e acompanhamento dos 

estudantes egressos.  

Mar-17 Dez-17 PROEC-

PROGRAD-

PRPPG 

  

6 Recepção dos calouros  Realização de Gincana Solidaria para 

recepção de calouros; 

Jan-17 Mar-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis 

  

7 Apoiar a implementação dos 

CEDH nos campi 

Em parceria com as demais Pró-reitoras, 

apoiar a implementação dos Centros de 

Acesso, Inclusão e Permanência da 

Diversidade Humana no Ensino 

Superior (CEDH) nos Campi, cujo 

principal objetivo é desenvolver 

estratégias e ações que promovam o 

acesso, a inclusão e a permanência dos 

estudantes na universidade. 

Fev-17  Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Assuntos 

Estudantis 
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Política: Diálogo da Universidade com os movimentos sociais e experiências de cultura 

popular planejando a construção de ações em conjunto 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Cooperação com movimentos 

sociais e comunidades 

tradicionais 

 

Reuniões e atividades para incentivo aos 

cursos da Unespar para desenvolvimento 

de ações extensionistas e/ou culturais em 

parceria com os Movimentos Sociais das 

regiões de abrangência da Unespar; 

Mar-17 Dez-17 PROEC – 

Diretoria de 

Cultura-

Extensão-

Assuntos 

estudantis 

35.250,00 100 

2  Reuniões com lideranças dos 

movimentos sociais, com educadores 

populares e comunidades tradicionais 

(indígenas, quilombolas, pescadores, 

etc.) para construção conjunta de ações 

extensionistas e culturais.  

Mar-17 Dez-17 PROEC – 

Diretoria de 

Cultura-

Extensão-

Assuntos 

estudantis 

  

3 Incentivo a criação de 

programa de apoio  à Economia 

Solidária 

Constituição de um Grupo de Trabalho 

para construção de um Programa de 

Apoio a iniciativas de geração de 

trabalho e renda na perspectiva da 

Economia Solidária. 

Mar-17 Set-17 PROEC   

4 Festival de arte e cultura Apoio a realização do Festival de Arte e 

Cultura Popular do Litoral Paranaense. 

 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

 

Política: Estímulo à cooperação e integração, Artística e Cultural entre os campi, setores, 

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

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Circulação de atividades 

artísticas entre os campi 

Edital de circulação de atividades 

artísticas            (estudantes e agentes); 

Mar-17 Dez-17 PROEC Diretoria 

de Cultura 

47.750,00 100 

 

2 Criação de um Programa de TV Dar continuidade à negociações sobre 

programa de TV em parceria com a TV 

UFPR; 

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

3 Apoio à circulação de 

linguagens artísticas 

Apoio à circulação de pelo menos um 

grupo de cada linguagem artística 

(teatro, música, música popular e dança), 

orquestra sinfônica e coral nos campi. 

Com previsão de dois eventos – um por 

semestre em campus a definir e 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 

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 
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grupos do interior para a capital; 

4 Estabelecimento de parcerias 

com o poder público 

Estabelecimento de ações, convênios e 

termos de cooperação técnica com 

órgãos federais, estaduais, municipais 

para ampliação e desenvolvimento de 

projetos e programas culturais com e na 

UNESPAR 

 

Jan-17 

 

Dez-17 

PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

 

Política: Aproximação e atuação junto à Educação Básica 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Promover a extensão e a cultura 

na educação básica 

Incentivo ao desenvolvimento de 

projetos de extensão e cultura com 

escolas da educação básica das áreas de 

abrangência dos campi da UNESPAR; 

Jan-17 Dez-17 PROEC   

2 Articular  a educação básica, 

com artes, cultura e comunidade 

 Promoção da articulação entre escolas 

de educação básica, artes, cultura e 

comunidade, por meio de ações 

educativas e itinerários formativos. 

Mar-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

 

Política: Aproximação e atuação junto à população mais vulnerável e suscetível a todas as 

formas de violência 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Extensão e cultura para a 

população em situação de 

vulnerabilidade social  

Incentivo ao desenvolvimento de 

projetos de extensão e cultura voltados à 

população mais vulnerável. 

Jan-17 Dez-17 Reitoria-PROEC-

PROGRAD-

PRPPG 

9.500,00 100 

 Consolidação do programa 

“Unespar Sem Violência” 

Consolidar o programa “Unespar Sem 

Violência” que tem como intuito debater 

sobre o papel da universidade no 

enfrentamento à violência de gênero  

Jan-17 Dez-17 PROEC-

PROGRAD-

PRPPG 
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Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar 

 

Nº 

 

SUB-PROGRAMAS 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 
Fonte 

 Início Fim 

1 Organização de eventos em 

parceria com outras instituições 

e repartições públicas. 

Organização conjunta de palestras, 

seminários, eventos culturais com outras 

universidades, Secretarias Municipais de 

Cultura das cidades-sede dos campi 

Unespar e Secretaria Estadual de 

Cultura.  

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

32.750,00 100 

2 Compartilhamento de 

experiências entre grupos 

artísticos 

Promover o compartilhamento de 

experiências entre os grupos artísticos da 

Unespar e fomentar ações em comum.  

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

3 Convênio com Memorial da 

América Latina 

Consolidação do convênio com 

Memorial da América Latina – SP. 

Realizar itinerância integral ou parcia 

da Catedral Memorial UNESCO, que 

discute grandes temas da atualidade; 

 

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

4 Implantação de Curso de 

Gestão Pública da Cultura 

Retomar negociações sobre implantação 

de Curso de Gestão Pública da Cultura, 

em parceria com o Ministério da Cultura 

e Secretaria de Estado da Cultura em 

pelo menos 40 municípios da área  de 

abrangência  da Unespar. 

Jan-17 Dez-17 PROEC-Diretoria 

de Cultura 

  

 

2.3 Ações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG 

A pesquisa é o processo de produção de conhecimento, adotando-se uma metodologia específica na 

busca de respostas e questões. Deve também orientar-se numa perspectiva ética, posto que o 

pesquisador possui uma responsabilidade social em relação à sua produção. O conceito de 

Universidade está ligado à produção do conhecimento, porém o estímulo à curiosidade e à 

criatividade não pode limitar-se a projetos específicos de pesquisa e dos cursos de pós-graduação. 

As atividades pedagógicas devem estimular a investigação em quaisquer dos níveis de formação. 

Se as pesquisas e articula com o ensino, uma vez que para produzir um novo conhecimento se 

manipula conhecimentos anteriormente já produzidos, ela também deve estar articulada com a 

extensão. 

As políticas para a pesquisa na Unespar estão voltadas 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 
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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. 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 lado exige políticas de ação integradoras, e por outro 

permite o trabalho pelo desenvolvimento do Estado como um todo. 

De acordo com o PPI e o PDI, a grande política Unespar para a Pesquisa e Pós-Graduação consiste 

em incentivar a pesquisa científica como variável fundamental para o desenvolvimento social a fim 

de criar, adaptar e aplicar o conhecimento e as tecnologias. Portanto, são objetivos das ações da 

PRPPG: 

a) Criar condições para estimular e fortalecer a pesquisa pelo incentivo ao desenvolvimento de 

programas inovadores, o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, a crescente 

qualificação de pesquisadores e grupos de pesquisa, bem como a divulgação do 

conhecimento produzido;  

b) Implementar uma política de democratização dos conhecimentos científicos, culturais e 

tecnológicos, por meio do fortalecimento de um sistema qualificado de bibliotecas e de 

acesso ampliado a redes e bancos de dados existentes e potencialmente disponíveis;  

c) Promover uma inserção qualificada da instituição no panorama acadêmico nacional e 

internacional, pela difusão da sua produção científica, técnica e artística. 

Para atingir seus objetivos e a consolidação de suas políticas, a PRPPG apresenta suas ações 

estratégicas para o ano de 2017: 
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Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica 

 

Nº 

Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte Início Fim 

1 III EAIC – Unespar Organização e realização do III 

Encontro Anual de Iniciação 

Científica 

Set-17 Nov-17 PRPPG 39.750,00 

+40.000,00 
(Convênio) 

250 

 Programa de Iniciação 

Científica da Unespar – apoio 

à pesquisa 

Apoio aos alunos de Iniciação 

Científica (Turma 2016-2017) para 

participação em evento externos à 

Unespar com apresentação de 

trabalho (Abril a Novembro) 

Abri-17 Nov-17 PRPPG 30.000,00 100 

 Bolsas de Iniciação 

Científica 

Convênio com Fundação Araucária 

150 bolsas 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 720.000,00 284 

 Divulgação do Programa de 

Iniciação Científica junto a 

discentes e docentes de todos 

os campi. 

Produção de materiais de divulgação 

(vídeos, impressos, facebook, etc); 

reuniões nos campi para divulgação 

do PIC/Unespar 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 5.000,00 100 

 Acompanhamento do 

Programa de Iniciação 

Científica da Unespar 

Coordenação e acompanhamento 

dos Programas de Iniciação 

Científica da Unespar; reuniões com 

os Comitês 

Jan-17 Dez-17 PRPPG   

 

Política: Ampliação à Pesquisa  

 

Nº 

Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte Início Fim 

1 Apoio à publicação científica 

– artigos científicos (Edital 

12/2015) 

Edital para apoio à revisão, tradução 

e taxa de publicação de artigos em 

periódicos científicos qualificados 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 20.000,00re

cursos 

próprios + 
20.000,00 

convênio 

830/2013 

250 

284 

2 Apoio docente a participação 

e publicação em eventos 

científicos (Edital 05/2016) 

Apoio a participação de docentes 

para apresentação de trabalho em 

evento científico 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 100.000,00 284 

3 Apoio à Pesquisa Básica na 

Unespar (Edital 03/2015) 

Edital de apoio à Pesquisa Básica, 

concedendo recursos para 

pesquisadores da Unespar mediante 

seleção/classificação de projetos 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 53.110,00 250 

4 Pesquisas Edital 

UENP/Unespar (em 

andamento) 

Convênio Fundação Araucária – 

pesquisas em andamento 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 50.000,00 284 

5 Apoio à pesquisa básica e 

aplicada - Edital Universal 

Fundação Araucária 

Convênio Fundação Araucária: 

custeio, capital 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 240.000,00 284 
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6 Apoio à publicação científica 

– livros e periódicos – 

Convênio Fundação 

Araucária, a ser lançado em 

2017 

Convênio Fundação Araucária Jun-17 Dez-17 PRPPG 30.000,00 284 

7 Programa de Bolsa de 

Produtividade em Pesquisa - 

Convênio Fundação 

Araucária (a ser lançado) 

Convênio Fundação Araucária - 

Bolsas Produtividade em Pesquisa - 

5 bolsas x R$ 1.000,00 x 24 meses 

Ago-17 Dez-17 PRPPG 120.000,00 284 

8 Bolsa de capacitação docente 

– Mestrado e Doutorado – 

Convênio Fundação 

Araucária 

Convênio Fundação Araucária – 

Bolsa de Capacitação Mestrado e 

Doutorado – 10 bolsas x R$ 1.000,00 

x 10 meses 

Mar-17 Dez-17 PRPPG 100.000,00 284 

9 Regulamento de Comitê de 

Ética 

Estudo e elaboração de regulamento 

para criação do Comitê de Ética da 

Unespar 

Jan-17 Dez-17 PRPPG   

10 Regulamento de Pesquisa da 

Unespar 

Estudo do levantamento e 

continuidade das discussões para 

elaboração do Regulamento de 

Pesquisa da Unespar 

Jan-17 Dez-17 PRPPG   

11 Apoio a periódicos 

científicos 

Bolsista técnico de Ensino Superior 

para apoio aos periódicos (12 meses 

x R$ 2.000,00)  

Jan-17 Dez-17 PRPPG 24.000,00 100 

12 Serviços de apoio a 

periódicos científicos 

Associação à ABEC e atribuição de 

DOI aos artigos dos periódicos 

científicos da Unespar 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 10.000,00 250 

 

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

 

Nº 

Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte Início Fim 

1 VII Seminário de Pesquisa e 

Pós-Graduação da Unespar 

 

Organização e realização do VII 

Seminário, como já vem ocorrendo 

nos anos anteriores, com o objetivo 

de pautar temáticas relativas à 

Pesquisa e à Pós-Graduação na 

Unespar, em especial relacionadas à 

criação de novos Programas 

Set-17 Nov-17 PRPPG 23.800,00 284 

2 Apoio aos Grupos de 

Trabalho para criação de 

novos Programas de Pós-

Graduação 

Apoio aos Grupos de Trabalho 

responsáveis pela elaboração de 

novos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu na Unespar e aos 

novos Mestrados 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 

Diretoria de 

Pós-

Graduação 

20.000,00 250 

3 Apoio à publicação de livros Edital para apoio à publicação de 

livros de docentes da Unespar 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 36.000,00 100 

4 Apoio à Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Bolsas de 

Mestrado 

Bolsas para apoio à pesquisa em 

nível de Mestrado 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 72.000,00 250 
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5 Apoio à Pós-Graduação 

Stricto Sensu - Participação e 

publicação em eventos 

científicos e 

internacionalização 

Apoio a participação de docentes e 

discentes de Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu para 

apresentação de trabalho em evento 

científico 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 50.000,00 100 

6 Bolsa de Mestrado Fundação 

Araucária 

Convênio com Fundação Araucária 

4 bolsas x R$ 1.500,00 x 12 meses 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 72.000,00 284 

7 Bolsa Técnico – 2015 Convênio com Fundação Araucária 

– 2015 

7 Bolsas – Ensino Superior (R$ 

2.000,00) 

2 Bolsas – Ensino Médio (R$ 

800,00) 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 187.200,00 284 

8 Programa de Auxílio à Pós-

Graduação Stricto Sensu 

Convênio com Fundação Araucária 

– custeio e capital 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 30.000,00 284 

9 Acompanhamento dos 

Grupos de Trabalho para 

criação de novos Programas 

de Pós-Graduação da 

Unespar 

Acompanhamento, orientação, 

reuniões com consultores, 

organização e fortalecimento das 

propostas de novos Programas de 

Pós-Graduação a serem enviados 

pela CAPES 

Jan-17 Dez-17 PRPPG   

10 Apoio aos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em 

funcionamento 

a) Reuniões com docentes dos PPGs; 

b) contatos e intercâmbios com 

pesquisadores de outros PPGs 

consolidados; c) incentivo na 

elaboração de projetos de pesquisa 

para captação de recursos junto a 

agências de fomento; d) recursos 

para atividades. 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 50.000,00 100 

11 Regulamento de Pós-

Graduação Lato Sensu 

Continuidade e finalização da 

elaboração de regulamento para os 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

da Unespar 

Jan-17 Dez-17 PRPPG   

12 Apoio aos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu – 

Convênio com a Fundação 

Araucária 

Apoio aos PPGs em andamento Jan-17 Dez-17 PRPPG 720.000,00 284 

13 Apoio à internacionalização Bolsa, passagem, diária para 

atividades de intercâmbio aos PPGs 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 80.000,00 100 

 

Ações relativas à Gestão da PRPPG 

 

Nº 

Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte Início Fim 

1 Viagens, participação em 

eventos, órgãos colegiados e 

fóruns da PRPPG 

Participação em reuniões e contatos 

com instituições: CAPES, Fundação 

Araucária, CNPq, Foprop, CPPG e 

outros, a fim de fortalecer a Unespar, 

participar das discussões e 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 41.553,00 250 

100 
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deliberações referentes à Pesquisa e 

Pós-Graduação e estabelecer 

contatos e parcerias 

 

2 Viagens aos campi da 

Unespar 

Realização de reuniões de gestão, 

formação dos Chefes de Pesquisa e 

Coordenadores de Iniciação 

Científica, planejamento dos 

regulamentos, etc. 

Jan-17 Dez-17 PRPPG 40.000,00 100 

3 Anuidade do Conselho de 

Pró-Reitores de Pesquisa e 

Pós-Graduação (CPPG) 

Anuidade do Conselho de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPPG) e Fórum 

Nacional dos Pró-Reitores (Foprop) 

Abr-17 Abr-17 PRPPG 4.500,00 100 

 

 

3. POLÍTICAS E AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS 

3.1 Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento 

Conforme exposto no PPI, o Plano de Carreira Docente e a definição de políticas de formação 

continuada dos docentes e agentes universitários da Unespar são regidos pelas Leis Estaduais nº 

11.717, de 07 de maio de 1997, n° 14.825, de 12 de setembro de 2005, e n° 15.050, de 12 de abril 

de 2006.  

A Unespar oportuniza a formação dos servidores, com o 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. Desta forma, a Unespar, por meio da PROGESP, 

assume os seguintes compromissos: 

a) Apoiar o servidor em suas iniciativas de formação voltadas para o desenvolvimento 

individual e institucional; 

b) Oportunizar aos servidores o afastamento integral ou parcial das atividades, para que 

frequentem os programas de pós-graduação scricto sensu. 

Para atingir seus objetivos e a consolidação de suas principais políticas, a PROGESP apresenta suas 

ações estratégicas para o ano de 2017: 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 

Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte 

Início Fim  

 

1 

Confecção de Material 

denominado “Chegando” – 

manual com informações 

gerais sobre a universidade 

aos novos docentes e 

agentes. 

Elaboração do “boneco” do manual 
pelo pessoal da comunicação.  

O boneco será submetido a uma 

comissão avaliadora. 
Finalização e impressão 

Mar-17 

Abr-17 

Jun-17 

Abr-17 

Mai-17 

 

Jun-17 

PROGESP 

PROGESP 

PROGESP 

3.000,00 100 
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2 Padronização dos 

procedimentos para 

concurso público e 

Processo Seletivo 

Simplificado (PSS) – 

Regulamento Geral 

Revisão da Minuta pela CPPS 

Finalização da minuta com as 
proposições 

Encaminhar para CAD 

 

Fev-17 

Mar-17 
 

Mar-17 

 

Mar-17 

Mar-17 
 

Mai/17 

CPPS/PROGESP 

CPPS/PROGESP 
 

CPPS/PROGESP 

 
 

 

  

3 Programa de Saúde do 

Trabalhador da Unespar 

Levantamento de diversos índices de 

saúde dos agentes e docentes 

Apresentação dos resultados 
Elaboração de políticas no âmbito da 

saúde do trabalhador da Unespar. 

Jan-17 

 

Abr-17 
Mai-17 

Abr-17 

 

Abr-17 
Jun-17 

Grupo de Trabalho 

“Saúde do 

Trabalhador” 

PROGESP 

20.000,00 100 

4 Plano de Capacitação de 

Agentes Universitário 

Elaboração do projeto com 

participação dos agentes 
Aprovação do projeto  

Início do Plano de capacitação 

 

Fev-17 

Jun-17 

Mai-17 

Jun-17 

Comissão de 

Elaboração d 

Minuta e 

PROGESP 

60.000,00 100 

5 Regulamentação do Estágio 

Probatório dos docentes e 

Agentes Universitários 

Elaboração da minuta conforme 

previsões legais 
Discussão no âmbito da PROGESP, 

PROPLAN, PROGRAD e Reitoria 

Disponibilização para discussão e 
sugestões 

Aprovação nos Conselhos 

competentes 
Divulgação para comunidade 

acadêmica 

Mar-17 

 
Jun-17 

 

Jul-17 
 

Set-17 

Mai-17 

 
Jun-17 

 

Ago-17 
 

Set-17 

PROGESP e 

PROPLAN, 

PROGRAD 

  

6 Regulamentação de 

Afastamentos para 

qualificação docente 

Elaboração da minuta conforme 
previsões legais 

Discussão no âmbito da PROGESP 

Disponibilização para discussão e 
sugestões  

Aprovação nos Conselhos 

competentes 
Disponibilização no site da Unespar 

Mar-17 
 

Mar-17 

Mai-17 
 

Jun-17 

 
Jun-17 

Mar-17 
 

Abr-17 

Mai-17 
 

Jun-17 

 
Jun-17 

PROGESP   

7 Regulamentação -avaliação 

docentes para promoção e 

ascensão 

Elaboração de minuta conforme 

provisões legais 

Discussão no âmbito da PROGESP e 
demais Pró-Reitorias 

Disponibilização para discussão e 

sugestões 
Aprovação nos Conselhos 

competentes 

Divulgação e instrução da forma de 
utilização às comissões. 

Jun-17 

 

Jul-17 
 

Ago-17 

 
Out-17 

 

Out-17 

Jun-17 

 

Jul-17 
 

Ago-17 

 
Out-17 

 

Out-17 

PROGESP   

 

 

4. POLÍTICAS E AÇÕES DE GESTÃO: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

A gestão da UNESPAR ampara-se numa visão crítica, participativa, propositiva e global, tanto dos 

processos pedagógicos quanto administrativos, cujo objetivo consiste em consolidar práticas 

institucionais qualitativas e rever, ampliar e inovar, no campo da gestão, o processo acadêmico. Esta 

articulação engloba, ainda, a inerência do compromisso social da UNESPAR à política gestora. 

São compromissos da gestão da Unespar: 

a) Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados superiores na definição das macropolíticas 

institucionais. 
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b) Promover revisão e atualização dos seus instrumentos normativos, de modo a favorecer o 

alcance de um novo patamar de qualidade no exercício de suas funções acadêmicas e na 

democracia interna da instituição;  

c) Aperfeiçoar os recursos para a infraestrutura, materiais e financeiros, implementando 

estratégias para utilização plena da capacidade instalada;  

d) Motivar a comunidade interna para o desenvolvimento de reformas a partir da realização de 

projetos específicos.   

e) Influenciar o corpo interno para o sentido de engajamento no processo de mudanças.  

 

4.1 Ações do Gabinete da Reitoria 

Ante os compromissos assumidos pela gestão, o Gabinete da Reitoria define como sua 

política principal, a construção de políticas institucionais para o desenvolvimento do caráter 

de instituição social e cumprimento da missão de gerar e difundir o conhecimento científico, 

artístico cultural e a inovação da Unespar. Para tanto, propõe as seguintes ações para 2017: 

 

4.1.1- Ações da Ascom 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

Fonte 

 Início Fim 

 

1 

Articular o trabalho das Pró-
Reitorias e Assessorias no 

desenvolvimento das 

atividades do Ensino, da 
Pesquisa e da Extensão, 

proporcionando aos órgãos 

coletivos e de execução os 
elementos necessários ao 

desempenho de suas funções. 

Participação nas reuniões de 

Gestão da administração superior 

e intermediária da Universidade. 

Fev-17 Dez-17 
Gabinete da 

Reitoria/ 

Reitor 

35.250,00 100 

 

 

2 

Articular o trabalho das Pró-

Reitorias e Assessorias no 
desenvolvimento das 

atividades do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão, 
proporcionando aos órgãos 

coletivos e de execução os 
elementos necessários ao 

desempenho de suas funções. 

Participação nas reuniões dos 

Conselhos Superiores da 

Universidade – CAD, CEPE e 

COU. 

Fev-17 Dez-17 

 

Gabinete da 

Reitoria 

 

15.300,00 100 

 

3 Implementar política de 

integração com a sociedade 

política e civil 

Incentivar os pesquisadores a 

estreitarem relações com os 
movimentos sociais. 

-Promover palestras, seminários e 

exposição em cooperação com 
atividades dos Movimentos 

Sociais. 

Fev-17 Dez-17 

 

Gabinete da 

Reitoria 

Assessorias 

33.303,00 100 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

Fonte 

 Início Fim 

 

1 

Apoio - Cobertura, 
participação e auxílio na 

realização de eventos e 
compromissos 

administrativos 

Viagens para participação de 

atividades administrativas 

promovidas pela gestão, em 
eventos realizados pela 

universidade e respectivos campi 

visando à integração com a 
comunidade, a divulgação dos 

eventos realizados, apresentação 

de demandas e realização de 
atividades específicas da 

Assessoria de Comunicação. 

Jan-17 Dez-17 Assessoria de 

Comunicação 

12.750,00 100 

2 Constituir equipe para 

Assessoria de Comunicação 

Contratação de estagiários para 

auxiliar nas ações demandadas 
pela Assessoria de Comunicação. 

Jan-17 Dez-17 
Assessoria de 

Comunicação 
17.520,00 100 

3 Assinatura de periódicos Assinatura de jornais/revistas nos 
municípios com sede da Unespar 

para acompanhar informações 

relacionadas à instituição e às 
realidades locais. 

Jan-17 Dez-17 Assessoria de 

Comunicação 

4.000,00 100 

4 Jornal da Unespar Produção de jornais para 
apresentar as principais ações da 

reitoria e pró-reitorias da Unespar. 

Jan-17 Dez-17 Assessoria de 

Comunicação 

11.000,00 100 
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4 

Normatizar os procedimentos 

protocolares dos eventos 
institucionais 

 

Estabelecer normas e diretrizes 

para a realização de eventos 
institucionais. 

Fev-17 Dez-17 

Gabinete da 

Reitoria 

Assessoria de 

Comunicação 

15.000,00 100 

5 Promover curso de formação 

em rotinas administrativas 

para as divisões dos campi. 

Organizar atividades de formação 

para Chefes de Divisão dos 
Campi. 

Fev-17 Ago-17 Gabinete da 

Reitoria 

Pró-Reitorias 

 8.400,00 100 

6 Realizar visitas Técnicas aos 

campi. 

Apoiar as atividades de gestão 

intermediária nos campi. 
Fev-17 Dez-17 Gabinete da 

Reitoria 

9.666,00 100 

7 Acompanhar as atividades de 

Gestão no escritório da 

Reitoria em Curitiba. 

Acompanhar as atividades do 

Escritório da Reitoria em Curitiba. 
Fev-17 Dez-17 Gabinete da 

Reitoria 

Vice-reitor e 

Chefe de 

Gabinete 

 11.250,00 100 

8 Apoiar as atividades do 

CEPED 

Apoio logístico e financeiro às 

atividades da Diretoria do Centro 

Universitário de Estudos e 

Pesquisas sobre desastres. Diárias, 

passagens. 

Fev-17 Dez-17 Gabinete da 

reitoria 

20.590,00 100 

9 Representar a Unespar nos 

eventos e atividades da 

ABRUEM 

Participação nas atividades e 

reuniões da ABRUEM 

  Reitor e Vice-

Reitor 

15.250,00 100 

10 Representar a Unespar nos 

eventos e atividades da 

APIESP 

Participar das atividades e 

reuniões da APIESP 

  Reitor e Vice- 

Reitor 

 10.100,00 100 

5 Vestibular Desenvolvimento da campanha e 

ações para divulgação do 
vestibular anual da Unespar. 

Abr-17 Nov-17 Assessoria de 

Comunicação 

48.000,00 100 

6 Vídeo institucional Produção de vídeo institucional 

para apresentação da Unespar em 

eventos internos e externos. 

Fev-17 Ago-17 Assessoria de 

Comunicação 
6.500,00 100 

7 Espera telefônica Produção de espera telefônica 

padrão para todos os campi. 
Jan-17 Fev-17 Assessoria de 

Comunicação 
500,00 100 

8 Press Kit Institucional Produção de kit com fotos, vídeo e 
dados sobre história, ensino, 

pesquisa, extensão e gestão da 

Unespar para entrega aos veículos 
de comunicação, visitantes e 

autoridades. 

Jan-17 Jul-17 Assessoria de 

Comunicação 
15.400,00 100 

9 Concurso Fotografia Promover um concurso de 

fotografia com premiação para 
estudantes e servidores (agentes e 

docentes) visando estimular o 

olhar para a Unespar. 

Abr-17 Out-17 Assessoria de 

Comunicação 
1.610,00 100 

10 Banco de Imagem (visita aos 

campi) 

Percorrer os campi para captação 

de imagens e montagem de 

arquivo para auxiliar as ações de 
divulgação da Unespar. 

Fev-17 Abr-17 Assessoria de 

Comunicação 
8.350,00 100 

11 Padronização de eventos Confecção de bandeira, banners 

institucionais para todos os campi 

utilizarem em eventos. 

Jan-17 Mar-17 Assessoria de 

Comunicação 
4.000,00 100 

12 Fortalecimento da marca 

Unespar 

Produção de painéis em lona para 

as fachadas dos campi, 
contratação de profissionais da 

informática e da comunicação 

visual para desenvolver a 
padronização das páginas das pró-

reitorias e campi. 

Mar-17 Dez-17 Assessoria de 

Comunicação 

9.340,00 100 

13 Aproximação e 

relacionamento com as 
comunidades interna e 

externa 

Realizar eventos/ações para 

contato com a imprensa, 
autoridades e comunidade interna 

objetivando a divulgação, 

sensibilização e valorização da/na 
instituição. 

Jan-17 Dez-17 Assessoria de 

Comunicação 

63.240,00 100 
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4.2 Ações do Escritório de Relações Internacionais – ERI 

A internacionalização é um processo que leva à integração da dimensão internacional, intercultural 

e global às metas, funções e implementações do ensino superior e tem como objetivo "formar 

cidadãos mais bem preparados para viver e trabalhar em um mundo multicultural mais 

interconectado, assim como aumentar a contribuição que a universidade pode oferecer à sociedade, 

como resultado da produção de conhecimento gerado por ações baseadas na cooperação" (KNIGHT, 

2012, p. 64-65; WIT, 2013). 

O Escritório de Relações Internacionais (ERI) é um órgão suplementar da Reitoria da Unespar, e 

tem como missão proporcionar e fomentar políticas de internacionalização da/na UNESPAR e 

facilitar o processo de execução por intermédio de suporte técnico, acadêmico e administrativo às 

atividades de cooperação internacional. 

O objetivo do ERI é estabelecer parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas de 

interesse internacional, bem como articular, apoiar e promover o intercâmbio cultural, científico e 

tecnológico entre a UNESPAR e instituições estrangeiras, ao apoiar a mobilidade de discentes, 

docentes e técnico-administrativos e promover a integração e qualificação, em parceria com as pró-
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reitorias, das ações da UNESPAR, visando à internacionalização da gestão, do ensino de graduação 

e pós-graduação, da pesquisa e da extensão e cultura universitária. 

Para atingir os objetivos, o ERI propõe as seguintes ações para 2017: 

 

N

º 

Programas e Ações 

Estratégicas 
Detalhamento das Ações 

Cronograma 
Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

 

Fonte Início Fim 

1 

 

 

Estruturação do Escritório de 

Relações Internacionais 
Desenvolvimento do Plano Institucional 

de Internacionalização da UNESPAR 

Desenvolvimento de um sistema de 
acompanhamento e gestão da 

internacionalização na universidade 

Estruturação e aprovação do 
organograma do ERI e incremento de 

Recursos Humanos. 

Busca de fomento, público e/ou privado, 
para o incremento da estrutura física, de 

pessoal e desenvolvimento de projetos. 

Constituição e realização de reuniões 
periódicas com o Comitê Gestor para a 

promoção, acompanhamento e avaliação 

de políticas e deliberar sobre ações 
estratégicas de Internacionalização. 

Fev-17 

 

Dez-17 

 

ERI/ PRPPG / 

PROGRAD/ 

PROEC/ 

PROGESP/ 

PROPLAN/ 

TI/CAD/ COU 

10.000,00 250 

2 

Estruturação do Escritório de 

Relações Internacionais 
Constituição e realização de reuniões 
com o Comitê Assessor Local para 

apreciação das proposições, execução, 

acompanhamento e avaliação das ações 
junto ao Comitê Gestor. 

Fev-17 Dez-17    

  

Implantação do Plano Institucional de 

Internacionalização da UNESPAR. 
Desenvolvimento e aprovação dos 

documentos normativos relativos à 

Internacionalização: Mobilidade 
Acadêmica; Mobilidade Técnica; 

Equivalência de créditos; Equivalência e 

validação de atividades acadêmicas em 

mobilidade, entre outros. 

Regulamentação e incentivo às 

categorias: aluno visitante internacional 
e professor visitante internacional. 

Implementação de referência 
bibliográfica estrangeira nos planos de 

ensino – graduação e pós-graduação.  

Estudo e oferta de disciplinas 
ministradas em segundo idioma, visando 

a internacionalização do currículo na 

graduação e pós-graduação, bem como 
projetos de extensão ofertados em outro 

idioma. 

  

ERI/ PRPPG / 

PROGRAD/ 

PROEC/ 

PROGESP/CEP

E/ COU 

10.000,00 250 
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3 

 

Programa Comunica Unespar 

- Internacional 
Renovação das placas de sinalização de 

cada campi, incorporando os idiomas 
Inglês e Espanhol. 

Realização de vídeos promocionais da 

UNESPAR em idiomas potenciais. 
Ampliação do material promocional 

(digital e impresso) da UNESPAR em 

idiomas potenciais. 

Abr-17 Out-17 
ERI/ ASCOM/ 

PROPLAN 
15.000,00 250 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusão da UNESPAR em 

âmbito Nacional e 

Internacional e 

representatividade nas 
instâncias competentes 

 

Desenvolvimento de um sistema de 

comunicação permanente com os 
parceiros e potenciais parceiros 

internacionais. 

Manutenção e intensificação da 
comunicabilidade das ações do ERI em 

Redes Sociais Virtuais, bem como a 

difusão de informações referentes à 
internacionalização. 

* Participação em Feiras e Congressos 

de Educação Internacional, nacionais e 
internacionais. 

Participação ativa nas instancias de 

debate de competência e interesse 
internacional, como o Fórum dos 

Assessores Internacionais do Paraná. 

Núcleo de Relações Internacionais da 
SETI/ Fundação Araucária/ APIESP, 

entre outros. 

Jan-17 

 

 

 

 

 

 

 

Dez-17 

 

 

 

 

 

 

 

ERI/ASCOM 

ERI 

 
 

 

 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

5 

Consolidação e ampliação de 

parcerias estratégicas 

Nacionais e Internacionais 

 

Manutenção e ampliação de 

desenvolvimento de projetos técnicos, 
acadêmicos e culturais em rede. 

Manutenção e participação ativa nas 

Redes e Programas Internacionais já 
vinculadas. 

Filiação em Redes e Programas 

Internacionais, as quais não foram 
possíveis de serem firmadas em 2016. 

 

 
 

 

 
 

Fev-17 

 

Dez-17 

 

ERI/ PRPPG/ 

PROEC/ 

PROGESP/ 

PROGRAD 

ERI/ PRPPG/ 

PROEC/ 

PROGESP/ 

PROGRAD 

ERI/ 

PROPLAN/ 

PRAF 

15.000,00 250 

6 

Programa de Mobilidade 

Internacional – ProMoBI 

UNESPAR 

 

Organização, regulamentação e 

implementação de bolsas para aluno 
internacional (inbound e outbound); 

Organização, regulamentação e 

implementação de bolsas para 
mobilidade internacional – docentes e 

agentes universitários (inbound e 

outbound); 
Incentivo à mobilidade 

acadêmica/científica/cultural de 

docentes, discentes e agentes 
universitários (inbounde outbound). 

 

 
 

 

 

Fev-17 

 

 

Dez-17 

 

 

ERI/ PRAF/ 

PROPLAN/ 
PRPPG/ 

PROEC/ 

PROGESP/ 
PROGRAD 

 

250.000,00 

 

 

250 

 

 



26 

 

 

7 

Programa de Mobilidade da 

Rede Zicosur Universitário 
Incentivo e fortalecimento de 
mobilidades docentes, discentes e de 

Staff (inbounde outbound 

Mar-17 Dez-17 ERI   

8 

 

Programas de capacitação e 

qualificação pessoal e 

profissional da comunidade da 

UNESPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção e consolidação do 

Programa Paraná fala Línguas 
Estrangeiras/SETI 

Criação e consolidação de cursos de 

idiomas e cultura estrangeira  
Incentivo e promoção de acesso à cursos 

de idiomas, bem como à Cultura local e 

global; 
Promoção de agendas acadêmicas e 

culturais em missões internacionais; 

Proposição de cursos/workshops para 
reflexão crítica e contextualização no 

que concerne à qualificação do staff 

universitário frente aos impactos da 

multi e interculturalidade. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fev-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERI/ PROEC/ 

PROPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Apoio à qualificação dos 

cursos de graduação e pós-

graduação 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Promoção de disciplinas em cooperação 

com universidades estrangeiras – 

graduação e pós-graduação. 
Implementação de estágios profissionais 

em instituições estrangeiras;  
Auxílio ao acesso à acervos 

internacionais 

 
 

 

 
 

Abr-17 

 

Dez-17 

 

ERI/ 

PROGRAD/ 

PRPPG/ 

PROGRAD/  

 

5.000,00 250 

10 

Fomento à cooperação entre 

os diferentes setores da 
UNESPAR 

 

 
 

 

 
 

 

Promoção de evento e atividades 

institucionais articuladas entre Gestão, 
Ensino, Pesquisa, Internacionalização, 

Extensão e Cultura. 

Consolidação de trabalho em rede da 
internacionalização, ao conectar o 

Comitê Gestor e Comitê Assessor Local 

de Relações Internacionais com as 
Divisões de Pesquisa, Graduação e 

Extensão e Cultura dos campi. 

Fev-17 

 

 

 

Dez-17 

 

 

 

ERI/ PROEC/ 

PROGRAD/ 

PRPPG/ 

PROPLAN 

 

 

5.000,00 

 

 

 

250 

 

 

 

 

4.3 Ações da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

Fonte 

 
Início Fim 

 
1 

 
Elaboração de relatórios 

 
Relatório anual de atividades da 

Unespar 

Relatório para o CEE 

 
Fev-17 

Jun-17 

 

 
Fev-17 

Set-17 

 

 
Diplan  

Diplan 

 

Sem custo  
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(Credenciamento da Unespar) 

 

  

2 Avaliação institucional 
 

Aprovação do relatório da Avaliação 
Institucional 2016. 

Reuniões com os membros da CPA 

e das CPAs dos campi. 
Realização da avaliação 

institucional 

Elaboração do relatório da 
Avaliação Institucional 2017 

 

Fev-17 
Fev-17 

Out-17 

Out/17 

Mar-17 
Dez-17 

Dez-17 

Dez-17 
 

Coord. Aval. 
Institucional 

Coord. Aval. 

Institucional 
Coord. Aval. 

Institucional 

Coord. Aval. 
Institucional 

 

 

 

20.000,00 

 

 

100 

 
3 

 
Programação orçamentária 

da Unespar/2018 

 
Orientações para elaboração da 

programação orçamentária 2018 – 

unidades da reitoria e campi 
Elaboração da programação 

orçamentária 2017 

 
Fev-17 

 

 
 

 

 
Jul-17 

 
Diplan 

 

 
Sem custo 

 

 

4 

 

Consolidação Processo de 
Planejamento e avaliação 

 

Orientações para a elaboração do 
planejamento 2018 

Elaboração do planejamento das 

ações para 2018 
Consolidação planejamento centros, 

campi, institucional 

Acompanhar execução do 
planejamento e programação 

orçamentária da Unespar 

Reuniões com diretores de campus, 
diretores de centros de áreas, chefes 

da divisão de Planejamento dos 

campi, coordenadores de curso. 

 

 
 

Fev-17 

 

 
 

Dez-17 

 

PROPLAN/ 
Diplan/campi 

 

 

 
18.000,00 

100 

 

5 

 

Soluções em Sistemas de 

Informação 

 

Implantação do Núcleo de 

Tecnologia da Informação 

 

 

 

Fev-17 

 

 

 

Dez-17 

 

 

 

PROPLAN/PR

AF/Gabinete da 

reitoria 

 

 

5.000,00 

100-

4250 

 
6 

 
Plano Diretor 

 
Elaboração do Plano Diretor da 

Unespar 

Reuniões nos campi para discussões 
sobre o Plano Diretor 

Encontros da Comissão de 

Coordenação do Plano Diretor 
 

 
Mar-17 

Fev-17 

Fev-17 

 
Dez-17 

Jul-17 

Dez-17 

 
PROPLAN/ 

PRAF/ 

Gabinete da 
reitoria 

 

 
 

15.000,00 
100 

 

7 

 

Elaboração do PDI 

 

Encaminhamentos para elaboração 

do PDI da Unespar (2018-2022) 
Reuniões nos campi 

Encontros da Comissão de 

Coordenação do PDI 

 

Fev-17 

 

 

Dez-17 

 

PROPLAN/ 

gabinete/pró-
reitorias 

 

 

25.000,00 100 

8 Acompanhamento Programa 

de Atenção ao Egresso 

Definição de estratégias para 

atendimento ao egresso da Unespar 

Fev-17 Dez-17 PROPLAN/ 

PROEC 

3.000,00 
100 

 

 

4.4Ações da Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PRAF 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação 

das Ações 

Valor 

(R$) 

Fonte 

 
Início Fim 

 

 
1 

Administração financeira 

Coordenar e executar as atividades 

relacionadas com o sistema de 
administração financeira da 

Universidade 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Diretoria de 

Finanças 
114.867,29 100 



28 

 

2 

Apoio 
Dar apoio às ações e metas de todas 
as Pró-Reitorias 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Pró-reitoria de 

Administração e 

Finanças 

 114.867,29 100 

3 

Avaliação 
Elaborar sistemas de avaliação de 

desempenho e execução financeira e 

orçamentária da Universidade. 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Pró-reitoria de 

Administração e 

Finanças 

 114.867,29 100 

4 

CIPA 
Criação da CIPA nas unidades da 

universidade. 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Diretoria de 

Administração 
 114.867,29 100 

 

5 
Compras  

Reestruturação da central de 

compras para registro de preços de 
produtos/serviços para todas as 

unidades 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Diretoria de 

Administração 
 114.867,29 100 

 

6 Contabilidade 
Coordenar e executar as atividades 

relacionadas com o sistema contábil 
da Universidade 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Diretoria de 

Contabilidade 
114.867,29 100 

 

 

7 
Gestão Financeira 

Analisar o comportamento de 

receitas e despesas, o 

estabelecimento de limites de gasto, 
o controle de excessos de 

arrecadação e das tendências 

financeiras 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Pró-reitoria de 

Administração e 

Finanças 

 114.867,29 100 

 

8 Transparência 
Dar transparência efetiva à gestão 

financeira e orçamentária da 
Universidade. 

Jan-17 

 

Dez-17 

 

Pró-reitoria de 

Administração e 

Finanças 

9.198,00 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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AÇÕES DO CAMPUS DE APUCARANA 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

UNIDADE:CAMPUS DE APUCARANA 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 

Ações 

Valor 

(R$) 

FONTE 

 Início Fim 

 

1 

Promover articulações com o trade 

turístico da região para abertura de 

novos campos de estágio e projetos. 

 

-Ampliar o campo de estágio para os alunos do curso de turismo, 

melhorando a oferta existente.  
-Tentar inserir concomitante ao estágio, de acordo com a necessidade 

e ou solicitação da empresa, projetos que venham a contribuir para a 

melhoria da qualidade nos serviços oferecidos. 
 

FEV. DEZ. 
Coordenador de estágio e 

professores supervisores 

  

 

Política: Programa de Fortalecimento do Ensino da Graduação e Apoio ao Estudante – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 

Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 

Ações 

Valor 

(R$) 

FONTE 

 Início Fim 

 

1 

DIRETORIA DE CENTRO DE 
CIÊNCIASSOCIAIS APLICADAS 

Aula Inaugural 

 

-Convidar profissionais referente aos cursos do CCSA campus de 
Apucarana para falar sobre a atuação do profissional de cada curso, 

bem como sua área de atuação no mercado de trabalho, remuneração, 

etc. 

 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

Coordenadores dos Colegiados de 
curso 

 

 

   5.000,00 

 

 

250 

2 Semana do Curso de ServiçoSocial -Organização do evento. Palestra e oficinas temáticas. MAI JUN CCSA/Coordenador de 

Curso/Colegiado do Curso de 

Serviço Social 

2.000,00 250 
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3 Encontro de Supervisores de 

Estágio: pedagógico e de campo. 

-Desenvolver grupo com temática referente ao estágio curricular, 

obrigatório e não obrigatório. 

JUN NOV CCSA/Coordenador deEstágio e 

docentes supervisão 

2.000,00 250 

 

4 

 

Mostra de campos de estágio. 

-Organização da apresentação dos campos de estágio do terceiro e 

quarto anos do Curso. 
-Agendar dia, horário e local. 

-Reservar local e equipamentos de multimeio. 

-Elaboração de documento com todas as informações necessárias para 

ser divulgado para segundo e terceiro anos e respectivos docentes do 

Curso. 

AGO AGO CCSA/Coordenadora de Estágio e 

discentes. 

  

5 
VI Gincana Cultural do Curso de 
Turismo 

-Desenvolver a teoria aplicada em sala de aula na organização prática 

dos eventos. 

MAI MAI CCSA/Coordenador de Curso   

6 Atividades mensal do curso de 

Turismo 

-Organização de palestras, mesa redonda, análise filmográfica, etc. JUN NOV CCSA/Coordenador de Curso   

7 
Passaporte Cultural 

-Evento realizado pelo curso de Turismo com o objetivo de aperfeiçoar 

a teoria através da organização de eventos. 

JUL JUL CCSA/Coordenador de Curso 1.000,00 250 

8 EBTUR -Encontro de Bacharéis do curso de Turismo. OUT OUT CCSA/Coordenador de Curso 2.000,00 250 

9 
27º Simpósio de Contabilidade 

-Evento que tem como objetivo aperfeiçoar o conhecimento 
acadêmico, e que envolve a comunidade acadêmica e externa de 

Apucarana e região. 

MAI MAI CCSA/Coordenador de Curso e 
Comissão Organizadora do 

Simpósio 

2.000,00 250 

10 
Encontro de Assuntos Contábeis 

-Evento que tem como objetivo aperfeiçoar o conhecimento 

acadêmico, e que envolve a comunidade acadêmica. 

OUT OUT 
CCSA/Coordenador de curso 

  

11 3º Encontro Binário de Ciência da 

Computação 

-Evento que tem como objetivo aperfeiçoar o conhecimento 

acadêmico, e que envolve a comunidade acadêmica. 

NOV NOV 
CCSA/Coordenador de Curso 1.500,00 250 

12 Congresso Trinacional de 

Secretariado Executivo 

-Evento que tem como objetivo aperfeiçoar o conhecimento 

acadêmico, e que envolve a comunidade acadêmica. 
MAI MAI CCSA/Coordenador de Curso 2.000,00 250 

13 Visita Técnica à Itaipu e UNILA 
(Foz do Iguaçú) 

-Evento que tem como objetivo aperfeiçoar o conhecimento 
acadêmico, e que envolve a comunidade acadêmica. 

MAI MAI CCSA/Coordenador de Curso   

14 
XX ENSEC 

-Encontro Estadual de Secretários de Instituições Públicas Estaduais 
de Ensino Superior. 

SET SET CCSA/Coordenador de Curso 1.500,00 250 
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15 II Seminário Científico de 

Secretariado 

-Evento realizado pelo curso de Secretariado Executivo com a 

participação acadêmica. 
NOV NOV CCSA/Coordenador de Curso 1.000,00 250 

16 EECO -Semana de Economia. AGO AGO CCSA/Coordenador de Curso 1.500,00 250 

17 
Seminário de Educação Financeira 

-Este evento faz parte de projeto de extensão, que tem como objetivo 

conscientizar sobre a importância da educação financeira para os 
acadêmicos e comunidade em geral. 

OUT OUT 
CCSA/Responsável pelo projeto 

de Extensão 
1.000,00 250 

18 Semana de Administração -Promover o conhecimento teórico/científico. SET OUT CCSA/Coordenador de Curso 1.500,00 250 

19 Mostra de profissões do Campus 
Apucarana da UNESPAR 

-Promover a divulgação dos cursos do campus para a comunidade 
acadêmica da região. 

JUN JUN 
CCHE e CCSA/Coordenador de 

Curso 
5.000,00 250 

20 
Evento científico de Serviço Social 

-Promover divulgação dos resultados de pesquisa no âmbito da 

graduação de Serviço Social e outras áreas afins. SET SET 

CCSA/Coordenador de Curso e 

Colegiado do Curso de Serviço 

Social 

10.000,00 250 

21 Palestras e oficinas -Realização de palestras, minicursos e oficinas temáticas, da área 
secretarial ou áreas afins, favorecendo o acadêmico a cumprir carga 

horária de AAC. 

ABR DEZ 
Coordenação e Colegiado do 

curso de Secretariado Trilingue 
  

22 Visitas técnicas a Itaipu e UNILA -Visitas técnicas programadas durante evento internacional em Foz do 

Iguaçu. NOV NOV 

SINSEPAR 

Coordenação de curso 

  

23 Desenvolvimento de atividades 

orientadas  

-Realizar atividades orientadas no Escritório de Práticas Secretariais, 

no decorrer do ano letivo. ABR DEZ 

Coordenação de curso 

Colegiado do curso 

  

24 XI Encontro Regional de 
Secretariado Executivo 

-Organização e realização de evento do curso. 

OUT OUT 

Coordenação do curso 

Acadêmicos do 3º ano 

1.500,00 250 

25 Atividade Interdisciplinar -Evento Técnico, Científico e Cultural envolvendo as disciplinas 
ofertadas no curso. 

MAI NOV 

Docentes que ministram 
disciplinas no curso 

Coordenação do curso 

  

26 Noite Multicultural -Evento Cultural envolvendo as disciplina de Inglês, Português e 
Espanhol do curso. SET SET 

Docentes que ministram as 
Disciplinas de Inglês, Português e 

Espanhol, Coordenação do curso 

  



33 

 

 

27 Realizar bimestralmente palestra 

com profissional do mercado 
 

-Realizar atividades de, visando trazer maiores informações e 

conhecimentos sobre temas importantes e relevantes dos vários setores 
ligados direta ou indiretamente ao curso. 

-Dar condições dos acadêmicos cumprirem a carga horária de 

Atividades Complementares. 
-Definir o calendário anual de atividades, os temas, entrar em contato 

com possíveis palestrantes, definir local. 

ABR DEZ 
Coordenador do Curso de 

administração e NDE 
  

28 Evento de Retorno das Férias  -Palestra motivacional aos acadêmicos de Administração no mês de 

agosto com palestrante de renome nacional. 
AGO AGO 

Coordenador do Curso de 

Administração e NDE 
  

29 Semana do Formando -Uma semana de evento no Gralha Azul com todos os formandos da 
instituição com palestras aproveitando os profissionais da instituição. DEZ DEZ 

Direção de Centro com todos os 
coordenadores dos cursos do 

centro. 

  

30 Semana da Computação -Evento com palestras e apresentação de trabalhos além das oficinas 

temáticas 

OUT OUT Coordenador e NDE 5.000,00 250 

31 Semana da Ciências contábeis -Evento que tem como objetivo discutir temas pertinentes ao curso 

sobre atualidades 
OUT OUT 

CCSA/Coordenador de Curso e 

Comissão Organizadora 
2.000,00 250 

 

32 
Preparar a documentação necessária 

para participar do processo de 

renovação de reconhecimento do 

curso do curso de Turismo. 

-Mudar a ênfase e refazer o PPC do curso de acordo com a solicitação 

e instruções determinadaspela PROGRAD. Deveremos terminar essa 
ação antes da data prevista para a renovação de reconhecimento, assim 

o perito poderá avaliar as alterações necessárias realizadas. 

- Inserir no novo PPC a curricularização da Extensão e da Cultura; 
- Incentivar a iniciação científica e a pesquisa dentro do curso de 

turismo; 

-Atender as demandas solicitadas pelos avaliadores nos prazos.  

FEV AGOS 
Coordenador do curso e membros 

do colegiado 
  

33 Promover visitas aos Colégios 
Estaduais da região para 

apresentação do curso. 

 

-Divulgar a instituição, o curso, visando melhorar a relação candidato 
por vaga. 

-Além das visitas, promover constantemente ações que aumentem a 

visibilidade do curso de turismo do campus de Apucarana. 
FEV JUN Membros do colegiado   

34 Realizar palestras sobre os conteúdos 

exigidos pelo ENADE. 

 

-Repassar informações sobre o ENADE aos acadêmicos. 

-Levantar deficiências e atuar na sua correção, através de provas, 
simulados e palestras. 

MAR. NOV 
Coordenador do curso, 

professores e membros do 

colegiado. 

700,00 250 

 

35 
Realizar um evento cultural, 

organizado pelos alunos do segundo 

-Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula a 

partir da matéria de Planejamento e Organização de Eventos, visando 
assim, dar subsídios aos acadêmicos do Curso de Turismo da 

FEV. JUL. Coordenador de curso, professor 

da disciplina de planejamento e 
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ano do curso de Turismo (atividade 

anual). 

 

UNESPAR – Campus de Apucarana para que tornarem-se 

profissionais aptos ao mercado de eventos. 

organização de eventos e 

acadêmicos do segundo ano. 

 

 

 

36 

Realizar dois simulados 

preparatórios para o ENADE, um no 
mês de junho ou julho e outro no mês 

de setembro ou outubro. 

 

-Através dos dois simulados preparatórios para o ENADE, será 
possível verificar o desempenho dos alunos do curso de turismo, em 

especial dos acadêmicos do primeiro e quarto ano. 

-Elaboração das questões; Definição da forma de avaliação; Definir 
data; Solicitar a impressão dos cadernos de prova e gabaritos; Definir 

professores que aplicarão os simulados. Entrar em contato com o 

responsável pelo agendamento do espaço, sala de aula do campus. -
Divulgar o dia, horário e local dos simulados para todos os alunos do 

curso de turismo e professores. 

 

FEV. OUT. 

Coordenador do curso, membros 

do colegiado e do NDE, 

professores do curso. 

  

 

 

37 Realizar um evento científico, o 
EBTUR. (atividade anual) 

 

- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula a 

partir da matéria de Planejamento e Organização de Eventos; 

- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula a 
partir da matéria de Planejamento e Organização de Eventos; 

- Dar subsídios aos acadêmicos do Curso de turismo da UNESPAR - 

Campus de Apucarana para tornarem-se profissionais aptos ao 
mercado de eventos; 

- Definir data; dividir as comissões entre os alunos do segundo ano; 

fazer orçamentos; desenvolver o projeto. Especificar solicitações, 

como: apoio em divulgação; recursos a serem utilizados e apoio 

material e financeiro à Unespar campus de Apucarana. Entrar em 

contato com o responsável pelo agendamento e espaços do campus.  
-Divulgar o dia, horário e local do evento para todos os alunos do curso 

de turismo e professores. 

JUL. OUT. 

Coordenador de curso, professor 

da disciplina de planejamento e 
organização de eventos e 

acadêmicos do segundo ano. 

  

 

 

 

38 Realizar uma grande atividade 
prática relacionada à disciplina de 

Lazer e Recreação. 

- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula a 

partir da matéria de Lazer e Recreação; 
- Planejar e organizar a atividade prática do terceiro ano de turismo no 

segundo semestre, onde serão resgatadas brincadeiras infantis de rua, 

muitas vezes esquecidas nos dias de hoje;  
- Definir data; dividir a sala em grupos (duplas); escolha das atividades 

recreativas pelos grupos (duplas); identificar o público alvo; convidar 

o público alvo; desenvolver o projeto. Entrar em contato com 
professores de outros cursos, pedagogia, por exemplo, para trabalhar 

a interação entre os cursos;  

-Agendar os equipamentos e espaços do campus; 
- Convidar os alunos do segundo ano, da disciplina de planejamento e 

organização de eventos, para trabalhar a interdisciplinaridade;  
-Executar promoções diversas para a arrecadação de recursos.  

-Divulgar o dia, horário e local da atividade para todos os alunos do 

curso de turismo e professores. 

JUL SET 
Professor da disciplina de Lazer e 

Recreação e acadêmicos do 

terceiro ano do curso de turismo. 
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39 

Gincana Cultural do Curso de 
Turismo (evento anual). 

-Promover a integração e interação entre os discentes do curso de 

turismo através de atividades multi e interdisciplinares, lúdicas, 
esportivas e de conhecimento, estimulando e promovendo a 

convivência social entre os acadêmicos do curso de Turismo; 

- A gincana é composta por atividades/provas fixas que serão 
divulgadas aos líderes de cada equipe da gincana e com prazos pré-

estabelecidos pela comissão organizadora para o cumprimento da 

mesma, por atividades/provas relâmpago e também por 
atividades/provas surpresas, provas esportivas, solidárias, entre outras. 

OUT MAR 

Coordenador de curso, professor 

da disciplina de Lazer e 
Recreação, membros do 

colegiado e NDE 

  

 

40 
Preparar visitas técnicas para os 
alunos do curso de graduação em 

turismo da UNESPAR - Campus de 

Apucarana 

- Organizar e promover visitas técnicas na região e em outros destinos 

turísticos; 

- Definir os locais e datas para a realização das viagens; 

- Levantar orçamento; 

- Elaborar projetos; 
- Divulgar as visitas; 

- Recolher pagamentos; 

- Dar condições de cumprimento das AACS. 

FEV MAIO 
Coordenador do curso, membros 

do colegiado e NDE. 
  

 
41 

Distribuição de mudas de árvores no 
Campus 

-Distribuir no dia 21 de setembro, mudas de árvores para alunos, 

docentes, funcionários e comunidade externa, doadas pela Secretaria 

Municipal de Agricultura de Apucarana. 

SET SET 
Profa. da disciplina de Turismo e 

Meio Ambiente. 
  

 

42 
Atividade sobre Meio Ambiente 

- Organizar uma atividade relacionada ao tema de meio ambiente e 
Turismo em comemoração ao Dia Nacional de Meio Ambiente, 

podendo ser um ciclo de palestra, oficina uma atividade cultural, um 

documentário, etc.  

- Definir a atividade com um mês de antecedência.  

JUN JUN 
Profa. da disciplina de Turismo e 

Meio Ambiente. 
  

 

 

43 
Implantar um programa de 

Intercâmbio direcionado ao curso de 
turismo 

- Desenvolver a troca de conhecimentos entre universidades e 

institutos argentinos que ofertam o curso de turismo com a UNESPAR 
Campus Apucarana, proporcionando experiência internacional a 

docentes e discentes. 

- Entrar em contato com os coordenadores do curso de turismo da 
Universidad Nacional de Avellaneda, do Instituto NuestraSeñora de 

Lourdes e do EMPRESUR.  

- Verificar a possibilidade da implantação do programa de intercâmbio 
junto ao setor específico da UNESPAR. 

- Bem como com outras Universidades Internacionais, parceiras da 

UNESPAR. 

FEV JUN 

Coordenação de curso junto ao 

colegiado e NDE 

 

  

 

44 
Licença capacitação 

- Preparar os trâmites necessários e legais para a saída a licença 
capacitação da professora Fabiane, que está no doutorado em 

Geografia da UEL; 
- Garantir meios para que os professores efetivos e específicos não 

fiquem sobrecarregados pela saída a capacitação da docente. 

FEV DEZ 
PROGESP; Centro de CCSA; 

Coordenação de Curso e NDE 
  

45 Ação de Boas-vindas aos calouros do 

curso de Turismo. 

-Realizar uma Ação de Boas-vindas aos calouros do curso de Turismo. 

Ação esta que envolva os veteranos do curso, principalmente aqueles 
que cursaram no ano anterior, a disciplina de planejamento e 

NOV FEV 
Professor da disciplina de 

planejamento e organização de 

eventos e acadêmicos do segundo 
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organização de eventos, criando assim, clima amistoso e de 

cordialidade para o primeiro dia letivo.  

ano; Coordenador do curso, 

membros do colegiado e NDE. 

 

46 

Incentivar a participação dos 
professores específicos do curso nos 

eventos relacionados a sua área de 

atuação 

- Promover o incentivo para a participação dos professores, membros 
do colegiado em um número maior de eventos científicos durante o 

ano letivo; 

- Estimular a publicação de artigos científicos, bem como de outras 
publicações. 

FEV DEZ 
Coordenador do Curso, membros 

do colegiado e NDE 
  

 

47 

Semana da Integração da Pedagogia 
-Realização da integração entre os alunos calouros com os demais 

alunos, professores e espaço universitário. 
MAR MAR CCHE/Coordenador de Curso        500,00  250 

48 2º Seminário de Estágio do curso de 

Pedagogia 

-Evento para troca de experiência dos momentos vivenciados nos 

estágios 
OUT DEZ CCHE/Coordenador de Curso    1.500,00  250 

49 
Encontros Pedagógicos - 5ª edição 

-Evento com palestras mensais com convidados da área educacional 

para debater temas contemporâneos. 
ABR NOV CCHE/Coordenador de Curso    2.000,00  250 

50 Arte e educação  -Evento cultural em parceira com o SESC. JUL JUL CCHE/Coordenadores de Curso    5.000,00  250 

51 
Visita Técnica  

-Organização de uma viagem de curta duração para realização de 

atividades pedagógicas e culturais. 
AGO AGO CCHE/Coordenador de Curso    5.000,00  250 

52 1ª Semana de Educação, 
Sexualidade e Diversidades 

-Evento científico que debaterá a temática em questão, por meio de 
palestras. 

JUN JUN CCHE/Coordenador de Curso    2.500,00  250 

53 
1ª Semana Recreativa 

-Atividades recreativas na brinquedoteca para alunos da rede 

municipal em comemoração ao dia da criança. 
OUT OUT CCHE/Coordenador de Curso    1.500,00  250 

54 
Atividades lúdicas na brinquedoteca 

-Atividades desenvolvidas na Ludoteca, com a participação de alunos 

das escolas municipais de Apucarana. 
MAR NOV CCHE/Coordenador de Curso   

55 
Semana de Integração dos Cursos de 

Letras 

-Evento organizado pelo Colegiado do Curso de Letras/Português, 

Letras/Espanhol e Letras/Inglês. 
MAR MAR 

CCHE/Colegiado do Curso de 

Letras Português/Inglês e 
Espanhol 

2.500,00 250 

56 Elementos para iniciação de pesquisa 
acadêmica 

-Evento organizado pelo Colegiado do Curso de Letras/Inglês. MAR MAI 
CCHE/Colegiado do Curso de 

Letras Inglês 
2.000,00 250 
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57 
4º Sarau Cultural 

-Evento organizado pelo Colegiado de Curso de Letras / Português, 

envolvendo comunidade acadêmica. 
MAI MAI 

CCHE/Colegiado do Curso de 

Letras Português 
   2.000,00  250 

58 
Noite Hispânica -Evento organizado pelo Colegiado do Curso de Letras/Espanhol. SET SET 

CCHE/Coordenador de Curso 
Espanhol 

   1.500,00  250 

59 
Spring Festival -Evento organizado pelo Colegiado do Curso de Letras/Inglês. SET SET 

CCHE/Colegiado do Curso de 
Letras/Inglês 

   1.500,00  250 

60 
Mostra de Estágio das Licenciaturas 

-Evento organizado pelos coordenadores dos cursos de Licenciaturas 

com envolvimento da comunidade acadêmica. 
DEZ DEZ 

CCHE/Colegiado dos Cursos de 

Licenciatura 
   3.000,00  250 

 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

UNIDADE:CAMPUS DE APUCARANA 

Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 
 Início Fim 

1 XI Trote Cultural e Solidário -Atividades Culturais e Campanha de arrecadação de produtos 

alimentícios, higiene e limpeza, cobertores e meias. 
MAR MAR DEC E DCE  

350,00 

 

250  

2 

 

Projeto Universitário Sangue Bom 

 

-Palestra com Assistente Social do Hemonúcleo. 

-Lançamento de edital para inscrições de voluntários. 

-Capacitação de voluntários –Assistente Social: 
1ª etapa da Campanha 

2ª etapa 

3ª etapa 
4ª etapa 

 

 

MAR 

 

 

NOV 

 

 

DEC 

  

 

3 

 

VI Torneio de Xadrez 

Abertura das inscrições no site do campus. 

Realização do torneio. 

AGO 

 

 

OUT 

 

 

DEC 

 

 

2.100,00 

 

 

250 
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Política: Fortalecimento das instâncias e da representatividade do movimento estudantil da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

 Início Fim 

 

1 

 

Cartilha de Assistência Estudantil 

-Elaborar e socializar uma cartilha da UNESPAR na qual seja 

esclarecida ao ingressante a política de assistência estudantil praticada 
no campus a fim de promover o acesso, a permanência e a conclusão 

do curso no ensino superior. 

MAR NOV 

Divisão de Extensão e Cultura do 

Campus 

2.000,00 

250 

 

 

2 

 

 

Feira das profissões 

-A feira das profissões pretende dar um vislumbre acerca da carreira 
pretendida. Num dia específico cada curso, via colegiado, se 

mobilizará a fim de expor aos estudantes do Ensino Médio algumas 

das diferentes realidades vivenciadas por profissionais da área, bem 
como a diversidade de possiblidades de frentes de trabalho. Com isto 

pretende-se dar visibilidade aos cursos da universidade bem auxiliar 

numa escolha consciente da carreira a ser seguida a fim de minimizar 
futura evasão. 

 

JUN 

 

JUN 

Divisão de Extensão e Cultura do 
Campus 

500,00 250 

 

3 

 

Projeto Social Voluntário 

Sensibilização da comunidade universitária para criação de projeto 

social voluntário e permanente de auxílio estudantil - Sensibilizar a 

comunidade universitária a fim de criar e gerir um programa social a 
fim de atender o custeio de alimentação (no campus) e/ou transporte 

(municipal). A captação de recursos ocorrerá por meio da promoção 

de eventos e doações. Por se tratar de um projeto que será coordenado 
pelos estudantes a proposta da PROEC será de sensibilização. 

 

MAR 

 

NOV 

Divisão de Extensão e Cultura do 

Campus 

  

 

4 

 

Projeto Horta solidária 

O projeto criado por iniciativa dos acadêmicos que visa estabelecer 

uma horta pra produção gratuita de hortaliças a fim promover uma 

aproximação com a comunidade favorecendo a troca de experiências. 

JUN DEZ Divisão de Extensão e Cultura do 

Campus  2.000,00 250 
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Política: Combate à evasão e atendimento ao egresso 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

 

Banco de Dados 

-Criar um banco de dados acerca dos motivos que levam à evasão – 

No momento da solicitação do trancamento da matrícula solicitar o 
preenchimento de formulário no qual deve constar o motivo da 

desistência a fim de que a instituição tenha parâmetros para agir no 

sentido de minimizar a evasão. 

JAN DEZ 

 

Divisão de Extensão e Cultura do 

Campus 

  

 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE APUCARANA 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Fortalecimento da Iniciação Científica Difusão, estímulo à participação dos docentes e alunos no Programa de 

Iniciação Científica da Unespar e acompanhamento da realização de 

projetos de Iniciação Científica no campus. 

FEV DEZ DPPG 

 

  

 

2 
Acréscimo da Produção Acadêmica 

Divulgação de chamadas para publicação em revistas Qualis-Capes e 

participação em congressos 

FEV DEZ DPPG 
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3 

 

Estímulo à participação em editais da 

PRPPG e agências de fomento 

Divulgação e apoio técnico para a inscrição dos docentes nos diversos 

editais de apoio à pesquisa e participação em eventos científicos abertos 

pela PRPPG e por agências de fomento federais e estaduais 

FEV DEZ DPPG 

 

  

4 

Formação de Grupos de Pesquisa 
Orientação e acompanhamento das propostas de formação de grupos de 

pesquisa do CNPq 

FEV DEZ DPPG 

 

  

 

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

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Abertura de programas de Mestrado 

stricto sensu envolvendo docentes-

pesquisadores do campus 

Acompanhamento e orientação dos trabalhos dos GT de Mestrado do 

campus, junto à PRPPG 

FEV DEZ DPPG 

 

  

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA GESTÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE APUCARANA 

Ações da Gestão. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

TC 26/2011- Programa de infraestrutura 

da FECEA 
Continuidade da obra: 6 salas de aula, 6 salas de apoio e sanitários JAN DEZ DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS 250.000,00 100 
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AÇÕES DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Realizar visitas técnicas e aulas de 

campo. 

Curso de Administração: Porto de Paranaguá, Klabin – Telêmaco 
Borba, McDonnalds Maringá.  

Curso de Economia: BACEN, Câmara dos Deputados, Senado 

Federal, MRE, CEPAL 
Curso de Geografia: regionais, Curitiba, Tibagi e Ponta Grossa, 

Maringá, Londrina, Litoral, RS, Tríplice Fronteira, Vale do Ribeira; 

Curso de TMA: visitas técnicas, viagem anual de curso e aulas de 
campo com destinos a especificar. 

Curso de EPA: destinos a especificar. 

MAR NOV Prof. Bibi/,Prof. Jesus. 

 

70.100,00 250 
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2 Promover a adequação 

normativa/estrutural e de apoio 

acadêmico nos cursos.  

 Reestruturar o PPP do Curso (EPA, Pedagogia); 

 Ofertar programa de estágios para o Bacharelado nos Laboratórios de 
Geografia: LAGSER GEOCARTO, LEPAFE, Estação Climatológica, 

Museu de Geologia, LAPEGE; 

 Oferecer suporte às empresas Junior (Contábeis, EPA, TMA) 
Estabelecer convênios para oferta de estágios (TMA) 

Firmar convênios com outras IES para intercâmbio acadêmico (TMA) 

Implementar Normas de Segurança e utilização dos Laboratórios: 
LTA, LFA, LQA, LDT, LE, LPA, LPQA (EPA); 

 Implantar o Escritório de Práticas Contábeis (Contábeis) 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Respectivos colegiados 

  

 

Política: Programa de Fortalecimento do Ensino da Graduação e Apoio ao Estudante – PROGRAD 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Realizar eventos de recepção aos 

alunos, com interação simultânea com 
a comunidade, de forma a dar 

visibilidade interna e externa aos 

cursos. 

Aula inaugural de Economia, EPA Solidário (aula inaugural, trote 

solidário). 
Semana de História (aula inaugural, mesas redondas, minicursos). 

Aula inaugural de Matemática. 

Aula inaugural de Pedagogia e recepção aos calouros. 
Aula inaugural / Trote Ambiental de TMA. 

Aula inaugural e visita aos laboratórios – Geografia 

Aula inaugural e mesa redonda de Ciências Contábeis. 
Aula inaugural de Letras. 

 

FEV 

 

ABR 

 

 

Respectivos colegiados 

        

    9.000,00 

 

250 

2 Realizar eventos temáticos vinculados à 

profissão do curso. 

Dia do Administrador  

Dia do Economista 

Semana do Contador 

Dia da Matemática. 

 

 

MAI 

 

 

SET 

 

 

Respectivos colegiados 

 

 

17.600,00 

 

 

 

250 
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Semana de Pedagogia. 

III Ciclo de Palestras de Geografia. 

3 Estruturar Programa de divulgação de 

cursos e de combate à evasão. 

Projeto de extensão para divulgação dos cursos. 

Mensuração da evasão, mapeamento de fatores e proposição de ações. 

 

 

 

FEV 

 

DEZ 

 

CCHE, CCSA e Colegiados 

  

 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 

Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Realizar eventos de Extensão 

Universitária, envolvendo a 

comunidade acadêmica e/ou a 

comunidade externa. 

Festival Universitário de Música (Administração). 

 

 

JUN 

 

OUT 

 

 

Colegiado de ADM 

 

 

3.000,00 

 

250 
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2 Realizar eventos de Extensão 

Universitária, envolvendo a 

comunidade acadêmica e/ou a 

comunidade externa. 

Mostra Cultural de Língua Estrangeira. 

 

 

ABR 

 

NOV 

 

Col. Letras 

 

 

100,00 

 

250 

3 Realizar eventos de Extensão 

Universitária, envolvendo a 

comunidade acadêmica e/ou a 

comunidade externa. 

Encontros de Segunda Leitura (Teoria da Literatura) 

 

 

FEV 

 

DEZ 

 

Prof. Sandro  

 

  

4 Realizar eventos de Extensão 

Universitária, envolvendo a 

comunidade acadêmica e/ou a 

comunidade externa. 

Festa Junina da Pedagogia 

 

 

ABR 

 

JUN 

 

Col. Pedagogia 

 

  

5 Realizar eventos de Extensão 

Universitária, envolvendo a 

comunidade acadêmica e/ou a 

comunidade externa. 

Horizontes Profissionais (acompanhamento de alunos e egressos)  

ABR 

 

DEZ 

 

Col. Contábeis 

  

 

Política: Aproximação e atuação junto à Educação Básica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Realizar eventos para promover 

aproximação com a Rede Pública de 

Ensino. 

Programa de Desenvolvimento para a Escola Básica via PDE 

(Pedagogia). 

 

 

FEV 

 

DEZ 

 

Col. Pedagogia 
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2 Realizar eventos para promover 

aproximação com a Rede Pública de 

Ensino. 

A Universidade Vai à Escola (História). 

 

 

JUN 

 

JUN 

 

Col. e Lab. História 

 

  

3 Realizar eventos para promover 

aproximação com a Rede Pública de 

Ensino 

Ciclo de Atividades Matemáticas (Matemática) 

 

 

AGO 

 

NOV 

 

Col. Matemática 

 

  

4 Realizar eventos para promover 

aproximação com a Rede Pública de 

Ensino 

Palestras temáticas nas áreas de Língua Portuguesa, Inglesa e Literaturas 

(Letras). 

 

 

FEV 

 

DEZ 

 

Col. Letras 

 

 

2.500,00 

 

250 

5 Realizar eventos para promover 

aproximação com a Rede Pública de 

Ensino 

Atendimento a público externo no Museu de Geologia 

 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Museu de Geologia 

 

  

6 Realizar eventos para promover 

aproximação com a Rede Pública de 

Ensino 

Curso de Elaboração de Mapas (GEOCARTO) 

 

 

JAN 

 

DEZ 

 

GEOCARTO 

 

500,00 

 

250 

 

 

 

Política: Aproximação e atuação junto à população mais vulnerável e suscetível a todas as formas de violência. 

Nº Detalhamento das Ações Cronograma Valor FONTE 
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Programas e Ações 
Estratégicas 

Início Fim Coordenação das 
Ações 

(R$) 

 

1 

Promover ações de conscientização e 

mobilização solidária e ambiental. 

ADM Solidária. 

 

 

FEV 

 

MAI 

 

Marcos Schebeleski 

 

  

2 Promover ações de conscientização e 

mobilização solidária e ambiental 

EPA Ambiental: arrecadação de pilhas, caneca solidária, soltura de 

alevinos, plantio de árvores, facção de fraldas, arrecadação de alimentos, 

brinquedos e roupas. 

 

MAR 

 

AGO 

 

Coordenação EPA 

  

3 Implementar projetos permanentes de 

Extensão Universitária 

Núcleo Contábil de Orientação e Apoio aos Pequenos Negócios e 

Empreendimentos Sem Fins Lucrativos (Contábeis). 

. Centro de Apoio ao Desenvolvimento do Idoso – CADI (Administração) 

Programa de Capacitação para Segurados do INSS (CCSA - CCHE) 

 

 

 

FEV 

 

 

 

DEZ 

 

Prof. Marchine 

Prof. Yeda 

CCSA/CCHE, Colegiados 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

284 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica. 

 

Nº Detalhamento das Ações Cronograma Valor FONTE 



48 

 

Programas e Ações 
Estratégicas 

Início Fim Coordenação das 
Ações 

(R$) 

 

1 

Estimular a inserção de acadêmicos à 

pesquisa científica e fortalecer o PIC. 

Divulgação dirigida em todos os colegiados.  

Realização do III SEDITECC – Seminário de Discussões Técnico 

Científicas em Contabilidade. 

Criar comissão para acompanhamento do processo seletivo do PIC 

2017/2018. 

 

 

FEV 

 

 

NOV 

Respectivos colegiados. 

Col. Contábeis 

Conselho de Campus 

 

2.000,00 

 

 

250 

 

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

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Promover as condições para a 

consolidação de propostas de pós-

graduação stricto sensu em andamento 

no campus. 

 Mestrado em Geografia: consultoria ad hoc, organização de livro e 

ampliação de acervo bibliográfico (via projetos de pesquisa). 

Mestrado em Educação Matemática: debate com membros de programas 

consolidados e com docentes de outros campi;  

Mestrado em Educação: consolidação do grupo de trabalho. 

Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas: consolidação do grupo de 

trabalho. 

 

 

 

JAN 

 

 

 

DEZ 

Respectivos grupos de trabalho.  

 

 

9.120,00 

 

 

 

 

250 

 

Política: Ampliação da Pesquisa. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 
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1 

Realizar eventos científicos 

institucionais ou sediar eventos 

científicos itinerantes. 

a. ENIEDUC 

b. SECISA  

c. XXIX Simpósio Nacional de História. 

d. EEPA  

e. Seminário GEPECONT (Contábeis). 

 

 

JUL 

 

 

SET 

Respectivos centros de área e 

colegiados. 

a. 29.000,00 

b. 7.000,00 

c. 0,00 

d. 15.000,00 

e. 2.000,00 

a. 250 

b. 250 

c.0 

d. 284 

e. 250 

2 Incentivar a ampliação e qualificação 

da pesquisa docente no campus. 

 

a. Apoiar a participação em eventos científicos e publicação em 
periódicos, observados os editais específicos (PRPPG, Capes, CNPq, 

Fundação Araucária). 

b. Promover a capacitação docente, organizando a demanda de 

qualificação por Colegiado e Centro de Área. 

c. Estruturar/incentivar grupos/núcleos de pesquisa nos Colegiados. 

d. Organizar minicursos e oficinas específicas na temática de qualificação 
docente. 

e. Diálogos Formativos: debates teórico-metodológicos sobre ser 

professor universitário para professores-contadores. 

f. Elaborar planejamento de capacitação docente (contemplando 
licenças). 

g. Demandar formalmente o preenchimento de vagas de docentes efetivos. 

 

 

 

 

JAN 

 

 

 

DEZ 

a. DPPG 

b. CCSA/CCHE 

c. Colegiados que não possuem GP 

d. CCSA/CCHE, DGRAD 

e. Prof. Marchine 

f. CCSA /CCHE 

g. CCSA /CCHE e Colegiados. 

a. Ver editais. 

b.0,00 

c.0,00 

d. 3.000,00 

e. 0,00 

f.0,00 

g0,00 

a. 281/284 

b.- 

c.- 

d. 250 

e. - 

f.- 

g- 

3 Ofertar pós-graduação lato sensu 

gratuita como estratégia de 

consolidação da pesquisa e pós-

graduação no campus. 

a. Pós GEOMAE (aula inaugural da turma 2017-2018) 

b. Pós em Educação (Colegiado de Pedagogia). 

c. Pós em Estudos Literários (Colegiado de Letras) 

 

 

MAR 

 

 

DEZ 

 

 

Respectivos colegiados. 

a. 2.500,00 

b. 0,00 

c. 0,00 

a. 250 

b.- 

c.- 
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4 Promover a estruturação/consolidação 

de periódicos. 

a. Revista de Engenharia de Produção 

b. Revista de Ciências Sociais Aplicadas 

 

FEV DEZ Respectivos colegiados e centros de 

área. 
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AÇÕES DO CAMPUS DE CURITIBA I 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA I 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Valorizar o Corpo Docente Realizar estudos de ampliação do quantitativo de docentes para atender as 

necessidades acadêmicas relacionadas ao ensino e a pesquisa no âmbito 

do Curso. 

MAR NOV Cordenadores de Curso 

  

2 Valorizar o Corpo Docente Definir um planejamento para licença prêmio dos docentes efetivos do 

Curso. 
MAR NOV Cordenadores de Curso 

  

3 Valorizar o Corpo Docente 
Promover capacitações relacionadas às tecnologias digitais. MAR NOV 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 

  

4 Valorizar o Corpo Docente Promover palestras que abordem temas e questões sobre educação 

superior e formação de professores. 
MAR NOV 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 

  

5 

Valorizar o Corpo Docente 

Criação de um regulamento/protocolo/sistema de distribuição de 

professores para as bancas de instrumento e música de câmara.Por meio 

de uma comissão específica, será discutido, desenvolvido e registrado em 

regulamento próprio um sistema de distribuição de professores para a 

formação das bancas de avaliação das disciplinas de Instrumento e Música 

de Câmara, de modo a proporcionar ao Colegiado uma melhor 

organização das atividades de avaliação, evitando, portanto, a sobrecarga 

de trabalho dos professores e problemas advindos da indisponibilidade de 

salas adequadas a cada banca. 

MAR NOV Prof. Dr. Alisson Alípio 
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6 Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Implementar as atividades do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
MAR DEZ 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 

  

7 
Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Promover o curso de extensão Arte e Inclusão buscando parcerias com o 

curso Licenciatura em Música - Campus de Curitiba I – Embap e Cursos 

de Licenciaturas do Campus de Curitiba II – Fap 

SET SET 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
6.000,00 250 

8 
Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Promover o Encontro das Licenciaturas - eventos de extensão –buscando 

parcerias com o curso Licenciatura em Música - Campus de Curitiba I – 

Embap e Cursos de Licenciaturas do Campus de Curitiba II – Fap 

OUT OUT 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
6.000,00 250 

9 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Promover o evento sobre Consciência Negra: buscando parcerias com 

o curso Licenciatura em Música - Campus de Curitiba I – Embap e Cursos 

de Licenciaturas do Campus de Curitiba II – Fap 

 

NOV NOV 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
6.000,00 250 

10 Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Estimular as pesquisas acadêmicas sobre a formação de professores em 

Artes Visuais e a Educação Básica. 
MAR DEZ 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
  

11 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Desenvolver um processo contínuo de auto-avaliação do Curso 

subsidiado pelo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 

Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo, Presencial e EAD, proposto pela 

CEA/CES/SETI e aprovado pelo CEE/CES/PR, Parecer CEE/CES 

n°81/12, de 07/12/12. 

MAR DEZ 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
  

12 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Solicitar à PROGRAD projetos de ensino ou de extensão para atender os 

acadêmicos com dificuldades no tocante à comunicação e expressão da 

língua portuguesa, organizados em parcerias com outros Campi da 

Unespar e outras 

MAR DEZ 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
  

13 
Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Fomentar projetos que promovam pesquisas, palestras de especialistas, 

reflexões, exposições e experimentações que envolvam práticas docentes 

sobre a inclusão escolar através das Artes Visuais. 

MAR DEZ 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
  

14 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Valorizar o Estágio Curricular Supervisionado obrigatório como espaço 

formativo, visando à conexão entre a formação acadêmica, as demandas 

da Educação Básica e de outros contextos de inserção profissional do 

egresso do Curso. 

MAR DEZ 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
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15 Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 
Participar dos editais de monitoria acadêmica MAR DEZ 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
  

16 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Ampliar a participação dos acadêmicos em exposições de Arte a partir 

de projetos integrados às disciplinas do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais, promovendo a formação, a pesquisa e a prática da mediação 

acadêmica em artes visuais 

MAR DEZ 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
  

17 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Apresentação, em forma de palestra, do Curso Superior de Instrumento da 

EMBAP às escolas de música e conservatórios de Curitiba, no intuito de 

divulgar o curso - a princípio, de violão (como um experimento piloto) – 

e, com isso, informar os educadores e educandos destas instituições acerca 

dos objetivos do curso, critérios de seleção e perfil desejado do futuro 

ingressante. Com esta ação, espera-se melhorar a qualidade da seleção das 

provas de habilidades específicas, evitando equívocos na compreensão 

dos editais, sobretudo no que diz respeito à seleção para o curso de violão. 

AGO DEZ 
Prof. Dr. Alisson Alípio e Prof. Dr. 

Fábio Scarduelli 
  

18 

Elevar a Qualidade da Formação 

Acadêmica 

Revisão e padronização dos planos de curso das disciplinas do Curso 

Superior de Instrumento. A partir do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

e de comissões específicas por disciplinas, serão discutidos, revisados e 

padronizados os planos de curso das disciplinas do Curso Superior de 

Instrumento, a fim de disponibilizá-los no site da EMBAP para livre 

consulta dos alunos e melhor cumprimento dos seus conteúdos 

programáticos. 

MAR NOV Prof. Dr. Alisson Alípio   

 

Política: Programa de Fortalecimento do Ensino da Graduação e Apoio ao Estudante – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Promover Ações de Apoio à 

Permanência Estudantil 
Implantar e consolidar a Semana de Recepção de Calouros do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, no início de cada ano letivo, para 

acadêmicos ingressantes e veteranos, apresentando informações e 

esclarecimentos sobre o funcionamento do curso, programas de bolsa de 

estudo e ações de permanência estudantil. 

 

FEV 

 

MAR 
Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
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2 Promover Ações de Apoio à 

Permanência Estudantil 
PROGRAMA DE BOLSAS DIEUWERTJE MEIJER – EMBAP, oferta 

Bolsas de Estudo para alunos dos instrumentos flauta-transversal e piano, 

regularmente matriculados no Campus de Curitiba I – 

EMBAP/UNESPAR no Curso Superior de Instrumento. 
O projeto para a implantação do PROGRAMA DE BOLSAS 

DIEUWERTJE MEIJER – EMBAP se concretizou através de uma 

Doação Testamentária feita pela Sra. DieuwertjeAaltjeKooimanMeijer 

(1913-2007), holandesa radicada em Carambeí, Paraná. Pianista, formada 

pelo Conservatório de Amsterdam, DieuwertjeMeijer, tinha como 

aspiração de vida valorizar e preservar a cultura. Sua doação à Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná tem propiciado apoio financeiro e 

incentivo aos pianistas e flautistas que desejam tornarem-se profissionais 

da Música. 

 

 

FEV 

 

 

MAR 

Profa. Margaret Milani e Prog. 

GianPiero 
200.000,00 250 

 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA I 

Política: Curricularização da Extensão e da Cultura nos cursos de graduação da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Músicas do Mundo" com Gabriel Levy (SP). 
ABR ABR Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 

2 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Cantos e danças da cultura popular", com Zeneide Alves (SP). 
MAI MAI Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 
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3 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Escuta, movimento expressivo e prática rítmica elementar", com 

EnyParejo (SP). 

JUN JUN Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 

4 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Ritmos brasileiros na percussão corporal", com Charles Razl 

(Barbatuques – SP) 

AGO AGO Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 

5 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Música indígena na sala de aula", com Magda Pucci e Berenice Almeida 

(SP). 

SET SET Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 

6 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração 08 de horas, com Professor convidado: 

"Música africana na sala de aula", com Lilian Abreu Sodré (SP). 
SET SET Prof.ªJaira Perin 2.200,00 250 

7 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Quantas músicas tem a música?", com Teca Alencar (SP). 
OUT OUT Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 

8 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 08 horas, com Professor convidado: 

"Música e inclusão", com Viviane Lauro. 
NOV NOV Profª. Jaira Perin 2.200,00 250 

9 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de Extensão com duração de 12 horas, com Professor convidado: 

"Pedagogia Willems", com Carmen Metting (SP). 
OUT OUT Profª. Jaira Perin 3.100,00 250 

10 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso básico de teoria musical segundo o modelo C (l) A (S) P.” FEV DEZ Profª. Anete Weichselbaum 300,00 250 

11 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso de extensão abordando osprincípios básicos da técnica pianística 

com o ProfDr José Henrique Martins (UFPB). O curso tem duração de 

uma semana para dar continuidade ao módulo realizado no ano de 2016, 

oferecido para a comunidade discente e docente. 

 

JUN JUN 

Profa Daniela TsiGerber 

 

5.000,00 

250 
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12 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Curso intensivo de teoria da música. Aberto à comunidade, sem pré-

requisito, com arrecadação própria. Alunos envolvidos: 6 monitores 

(graduação). 

 

AGO AGO Profª. Cristiane Otutumi 4.000,00 250 

13 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Projeto de Monitoria (viabilizado por Edital da PROGRAD) – Estudo 

monitorado de aspectos práticos e teóricos da música. 

 

MAR DEZ Prof.ª Cristiane Otutumi 1.250,00 PROGRAD 

14 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Ciclo de palestras “Arte e interdisciplinaridade”, promovido pelo Grupo 

de Pesquisa Teoria, Crítica e História da Arte – UNESPAR/EMBAP, com 

a participação de pesquisadores e profissionais de diferentes áreas ligados 

à arte (4-6 palestras) 

 

MAR NOV 

Fabricio Vaz Nunes e 

KatiucyaPérigo 

  

15 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Ciclo de palestras “Pesquisas em Arte”, promovido pelo Grupo de 

Pesquisa Teoria, Crítica e História da Arte – UNESPAR/EMBAP, com 

apresentações das pesquisas desenvolvidas pelos docentes da instituição 

(3-4 palestras) 

MAR NOV 

Professor. Fabricio Vaz Nunes e  

ProfªKatiucyaPérigo 

  

16 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Masterclass com o Prof Ciro Gonçalves Dias Junior, de São Paulo. Evento 

a ser realizado no primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2017, 

nos dias 14/4, 2/6, 25/8, 27/10. A masterclass será desenvolvida no 

horário de 14:00-19:00. 

As aulas terão foco em interpretação e técnica pianística. 

ABR OUT Profa Beatriz H Furnaletto 6.000,00 250 

17 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Masterclass e Recital de piano com o Professor Dr. Mauricy Matos 

Martin, da UNICAMP, com total de 100 vagas sendo 20 vagas para 

participantes executantes e 80 vagas para ouvintes, no auditório da 

EMBAP. Poderão participar da masterclass como participantes 

executantes alunos de piano, desde o curso de formação musical até 

alunos do curso superior de piano. 

ABR ABR Profa Beatriz H Furnaletto 4.660,00 250 
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18 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais Masterclass de Roberto Domingos. As aulas terão foco em alta 

interpretação técnica e estética ao piano 
MAR MAR Profa Daniela TsiGerber 

3.000,00 

 

250 

19 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Masterclass de Ney Fialkow. As aulas terão foco em alta interpretação 

técnica e estética ao piano 

 

AGO AGO Profa Daniela TsiGerber 3.000,00 250 

20 Apoiar a organização de eventos 

científicos e culturais 
Exposições de conclusão da 4ª edição do curso de Extensão PRÁTICA 

DA COR: história, ciência e arte. Nº de Protocolo 05834/2015 do Projeto 

de extensão vinculado ao TIDE. 

MAR 
MAR Profª Lilian HollandaGassen 

  

 

Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Curso para quem tem interesse em dar aulas para iniciantes (crianças). 

Visa abordar questões vinculadas a iniciação ao instrumento – Piano, 

porém utilizando-o também como instrumento musicalizador. 

MAI SET Profa. Daniela TsiGerber   

2 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Master classes de Piano com Anna Vinnityskaya  Pianista Russa 

vencedora do concurso para piano Queen Elisabeth em Bruxelas -  
AGO AGO Divisão de extensão 1.000,00  

3 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Master classes de Violino com Marc Bouchkov – Violinista francês de 

família Russa. Ganhador de vários concursos renomados 
AGO AGO Divisão de extensão 1.000,00  

4 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Master classes de Violoncelo com Julian Steckel - Violoncelista alemão 

também ganhador de várias competições internacionais 
AGO AGO Divisão de extensão 1.000,00  



59 

 

5 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Apresentaçõesdos Grupos Artísticos do Campus de Curitiba I – EMBAP, 

organizadas em séries de acordo com o local de realização, bem como 

também do Programa Institucional de Extensão em Música - PIEM. 

FEV DEZ Divisão de Extensão  3.760,00  

6 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 
Projeto "Música no Bairro" com o apoio da Prefeitura de Almirante 

Tamandaré e Comunidade do Redentor. 
FEV7 DEZ Profª. RenateWeiland 

 

12.000,00 

 

 

7 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Oferecer à comunidade oportunidades de estudar música por meio dos 

projetos que integram o PIEM – Programa Institucional de Extensão em 

Música. Serão oferecidos os seguintes projetos: Teoria Musical, Flauta 

Doce, Saxofone, Piano, Violino, Viola, Violoncello, entre outros, como 

também o Formação Musical I destinado a crianças da comunidade com 

idade a partir de 7 anos. 

FEV DEZ Divisão de Extensão e Cultura 42.000,00  

8 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Apresentação do Musical do PIEM – com os alunos que fazem parte do 

Programa Institucional de Extensão em Música da Embap. 
NOV NOV Divisão de Extensão e Cultura 4.250,00  

9 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Projeto “Coral Curitiba Cantando!” Propicia a atividade coral junto a 

comunidade, reunindo alunos da instituição bem como, por conta de seu 

encaixe em projeto de extensão, de todo e qualquer indivíduo externo. 

FEV DEZ Professor Isaac Chueke   

10 Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Projeto “Orquestra Metropolitana Curitiba”. Propicia a atividade 

orquestral junto a comunidade, reunindo alunos da instituição, bem como 

por conta de seu encaixe em projeto de extensão, de todo e qualquer 

indivíduo externo. 

FEV DEZ Professor Isaac Chueke   

 

11 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Curso deMusicalização para adultos I e II . Este curso é destinado ao 

público adulto que tem interesse em vivenciar conceitos musicais e os 

elementos básicos da música por meio de prática musical em conjunto 

FEV DEZ Profa Ângela Deeke Sasse  790,00 

 

 

12 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Curso “Flauta Doce para todos” . Níveis: Iniciante I e II (turmas 

coletivas), Intermediário I e II (turmas coletivas), Avançado I e II 

(individual). Este curso é destinado ao público adolescente e adulto que 

tem interesse em aprender a tocar a flauta doce por meio de aulas em 

MAR NOV Profa Ângela Deeke Sasse  
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grupo deste instrumento para os níveis iniciante e intermediário, e por 

meio de aulas individuais para o nível avançado. 

 

13 

 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Recital e masterclass com Vania Pimentel. O concerto será realizado no 

Auditório da Embap ou auditório conveniado da Instituição às 20:00hrs 

 

FEV 

 

FEV 

Profa Daniela TsiGerber 3.000,00 250 

 

14 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Recital de Roberto Domingos. O recital será realizado no Auditório da 

Embap ou auditório conveniado da Instituição às 20:00hrs 

 

MAR 

 

MAR 

Profa Daniela TsiGerber   

 

15 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Recital Duo CapparelliGerling. O recital será realizado no Auditório da 

Embap ou auditório conveniado da Instituição às 20:00hrs 

 

MAR 

 

SET 

Profa Daniela TsiGerber 5.000,00  250 

 

16 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Belas na Capela - série de recitais mensais de grupos artisticos e de 

eventos do Campus no auditório da Capela Santa Maria em parceria com 

o ICAC - Instituto de Curitiba de Arte e Cultura:  
OSEMBAP - Orquestra Sinfonica 
ORCEMBAP -Orquestra de Cordas 
Concertos do Simpósio Internacional de Música Nova – SiMN 
Orquestra de Violões 
Festival Penalva 
Big Belas Band 

 

 

 

 

MAR 

 

 

 

 

DEZ 

 

 

 

 

Divisão de Extensão e Cultura 

 

 

 

17 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Belas no Paço - Série de 32 recitais didáticos, solo e de música de 

câmara no Auditório Atos do Paço da Liberdade, em parceria com SESC. 
 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Divisão de Extensão e Cultura 

 

 

 

18 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Belas nas Escolas - Série de recitais mensais didáticos nas Escolas de 

Curitiba e Região Metropolitana 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Divisão de Extensão e Cultura 

 

 

 

19 

Contribuir para promoção da difusão e 

formação cultural/ artística em Curitiba 

e região metropolitana 

Formação de Plateia - Apresentações musicais didáticas, uma vez por 

mês, destinadas a servidores públicos estaduais da administração direta e 

indireta já aposentados e aos que se encontram em fase de pré-

 

MAR 

 

DEZ 

 

Divisão de Extensão e Cultura 
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aposentadoria, dentro do Programa Viver a Vida do Governo do Estado 

do Paraná.  

 

Política: Aproximação e atuação junto à Educação Básica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Promover ações que proponham a 

aproximação e atuação do Campusjunto 

à Educação Básica 

Curso de Pedagogia Willems com a profa. Carmen Mettig 

Público alvo: Professores e estudantes universitários em Música. 

Professores de música da Educação Básica. 

OUT OUT ProfaJaira Paiva Perin 4.260,00 250 

 

2 

Promover ações que proponham a 

aproximação e atuação do Campusjunto 

à Educação Básica 

Curso deMusicalização para professores. Este curso é destinado ao 

público adulto que tem interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos sobre 

o ensino básico da música, conhecer diferentes métodos de educação 

musical e repertório didático 

 

MAR 

 

MAR 

Profa Ângela Deeke Sasse   

 

3 

Promover ações que proponham a 

aproximação e atuação do Campusjunto 

à Educação Básica 

Curso “Didática da Flauta Doce”. Este curso é destinado ao público adulto 

que tem interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos sobre o ensino da 

flauta doce, conhecer diferentes métodos de ensino e repertório didático 

para o ensino coletivo deste instrumento. 

MAR JUN Profa Ângela Deeke Sasse   

 

4 

Promover ações que proponham a 

aproximação e atuação do Campusjunto 

à Educação Básica 

Palestra e oficina com o profDr Carlos Kater. A palestra e a oficina terão 

como foco a Educação Musical, os objetivos e possibilidades do ensino 

de música nas escolas de nível fundamental, a vivência de atividades.  

MAR MAR Profa Beatriz H Furnaletto 3.260,00 250 

 

5 

Promover ações que proponham a 

aproximação e atuação do Campusjunto 

à Educação Básica 

Curso Flauta Doce: prática coletiva, pesquisa de repertório e elaboração 

de arranjos para escola. 
FEV DEZ ProfaAneteWeichselbaum   
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA I 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

IX Simpósio Acadêmico de violão da EMBAP. Evento internacional, 

bienal e que caminha para sua 9ª adição em 2017. Há intensa participação 

de docentes, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação 

das 5 regiões brasileiras no evento, além de países da América Latina e 

Europa. Trata-se do único evento acadêmico destinado ao instrumento no 

Brasil, cujos anais crescem a cada edição em número e qualidade das 

publicações. Para o IX Simpósio, a coordenação está programando as 

atividades seguindo os padrões das edições anteriores, sempre em acordo 

com os documentos de área CAPES, a fim de que tenhamos um evento 

qualificado. Estão programadas atividades de Masterclass, Palestras, 

Seções de Comunicações, Mesas Redondas e Concertos via convite e 

seleção por edital. Terá pelo menos um convidado internacional e 

convidados nacionais de destaque na área. Todas essas ações causam 

impacto relevante para a instituição e para a área e colaboram ainda com 

o projeto de Mestrado em Música que o Campus I / EMBAP vem 

trabalhando para consolidar. 

NOV NOV Prof. Dr Fabio Scarduelli 

13.000,00 

   3.500,00 

284 

250 

2 Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

IV Simpósio Acadêmico de Flauta Doce da Embap SET SET Profa Tatiane Wiese   6.610,00 284 

3 Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

III Fórum de Percepção Musical da EMBAP/UNESPAR(Solicitação via 

Edital PROEC ou PRPPG) 
MAR ABR Prof.ª Cristiane Otutumi 2.040,00 284 
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4 Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

Seminário de Análise de Interpretação musical – Piano/Canto/Violino/ 

Flauta Doce 
MAR NOV Divisão de Extensão e Cultura 10.000,00 250 

 

 

5 

Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

Simpósio em Teoria e Prática da cor, com 3 palestristas de fora de Curitiba 

e 3 de Curitiba com renome em pesquisa relacionada ao estuda da cor. 

Vinculado e condicionado a superávit orçamentário do curso de extensão 

– PRÁTICA DA COR Nº de Protocolo 05834/2015 do Projeto de 

extensão vinculado ao TIDE.. 

MAI MAI Profª Lilian Hollanda Gassen 13.000,00 250 

6 Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

Busca por editais de fomento a pesquisa para dar continuidade do projeto 

de pesquisa docente - A poética da cor em Alfredo Andersen, participação 

dos Docentes da Embap, Allan Hunk e Paula Rigo. Nº do Protocolo 

05798/2015.. 

FEV MAR Profª Lilian Hollanda Gassen   

7 Promover ações voltadas ao 

desenvolvimento da pesquisa e 

disseminação do conhecimento  

Projeto “Entrevistas filmadas com artistas professores ou aposentados da 

Embap“para realização de documentários sobre a história de vida de 

artistas professores e ex-professores da EMBAP. 

FEV MAR Profª Lilian Hollanda Gassen 600,00 250 

 

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

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 
Promover ações em prol da Implantação 

de ProgramaStricto Sensu 

Viabilizar a realização do Programa de Pós-Graduação em Música – 

Stricto Sensu com o apoio da PRPPG, após aprovação do projeto pela 

CAPES. 

 

FEV DEZ 
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 

– Coordenação PPG-Mus/Embap 
  

 

 

2 

Implantar e gerenciar os cursos de 

Especialização Lato Sensu  

Promover condições para a realização dos cursos de especialização do 

Campus 
FEV DEZ Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 180.000,00 250 
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Política: Ampliação da Pesquisa. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

 

 

 

 

1 

Implantar um Laboratório de 

Performance de Violão 

O Laboratório de Performance tem o intuito de agregar os alunos dos 

diversos cursos que tem como instrumento o Violão. Tem como objetivo 

proporcionar o estudo da performance a partir de três frentes: masterclass 

(aulas coletivas cujo foco é a interpretação e a técnica com vistas à 

performance pública, como complemento das aulas individuais. Nesse 

caso, o aproveitamento coletivo das informações está em primeiro plano); 

Laboratório de técnica (estudos de elementos mecânicos da execução e 

técnicas diversas aplicadas a um repertório ou estilo específico); Estudos 

de temas diversos relacionados à Performance (Leitura de textos 

resultantes de pesquisas relacionados à temáticas diretamente ligadas à 

performance). O Laboratório de Performance pretende se tornar grupo de 

pesquisa, a partir do acúmulo de experiências e levantamento de interesses 

comuns dos professores e estudantes. 

MAR DEZ 
Prof. Dr. Fabio Scarduelli e Prof. 

Dr. Alisson Alípio 

  

 

 

2 

Propor projeto para criação do 

Laboratório de Piano da EMBAP 

Neste laboratório serão ministradas as aulas de Piano Complementar, 

matéria que tem por objetivo principal o desenvolvimento das habilidades 

funcionais ao piano, destinado a todos os alunos dos cursos superior da 

área de Música do Campus, bem como as crianças e jovens do curso de 

Formação Musical. 

No Laboratório de piano também serão investigados os processos de 

ensino-aprendizado na aplicação da metodologia de ensino coletivo de 

piano, metodologia essa já estabelecida fora do país, mas que necessita de 

fomento para produção de material didático específico na língua 

portuguesa e desenvolvimento tecnológico.  

Além das aulas de piano, que são essenciais na formação dos alunos, 

temos o objetivo de criar um grupo artístico, uma orquestra de pianos, que 

além de ser uma vivência musical, também irá representar a nossa 

Universidade. 

As melhores e maiores universidades dos Estados Unidos, assim como 

algumas instituições brasileiras, contam com um laboratório de piano, e 

MAR DEZ 

Professor Luiz Néri Pfützenreuter 

Pacheco dos Reis, Profesora Dra. 

Carmen Célia Fregoneze. 

198.000,00 

 

 

 

 

132 
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temos a certeza de que este laboratório é de extrema importância na 

formação dos nossos alunos de música. 

 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA GESTÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA I 

Ações da Gestão. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

1 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação 

 

Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo para o 

curso Superior em Gravura 
MAR DEZ 

Prof. Jack de Castro Holmer e Profa. 

Keila Kern 
16.500,00 250 

2 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação 
Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais de consumo e 

materiais bibliográficos para o curso Superior em Pintura 
ABR DEZ 

Prof. José EliézerMikosz e Prof. 

Everaldo Skrock 
14.000,00 250 

3 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação Aquisição de equipamentos para o curso Superior em Instrumento MAR NOV Profa. Dra. JoselyBark 1.600,00 250 

4 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação 

Aquisição de softwares, equipamentos, mobiliários, restauro de 

mobiliário e conserto de equipamentos, adequação estrutural e elétrica das 

salas para o curso Superior em Escultura 

MAR NOV 

Profa. Carina Weidle, Profª Lilian 

HollandaGassen e Profa. Prof. Paula 

Rigo 

20.260,00 250 

5 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação 
Aquisição de equipamentos e softwares para uso no laboratório de 

multimeios 
MAR NOV 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
14.400,00 250 
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6 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação 

Aperfeiçoar e adequar os espaços físicos instalados, e outros a serem 

disponibilizados para o Campus de Curitiba l – Embap de forma a atender 

as necessidades das atividades acadêmicas do Curso 

MAR NOV 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 

  

7 Ampliar a infraestrutura para os cursos 

de graduação 

 

Adquirir equipamentos para o uso dos licenciandos em Artes Visuais 

durante os Estágios Curriculares obrigatórios, nas práticas docentes 
MAR NOV 

Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais 
5.000,00 250 

8 
Promover a transparência das ações do 

Campus 

Programa Transparência na EMBAP  
Publicização dos PADs para a Comunidade Acadêmica da EMBAP, junto 

ao NuCom 

MAR NOV 
Centros de Área 

  

 

9 

Promover a transparência das ações do 

Campus 

Fortalecer e divulgar resultados dos programas de extensão que contam 

com a participação de bolsistas da Unespar,do Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão (PIBEX) e do Universidade Sem Fronteiras (USF). 

MAR NOV Divisão de Extensão e Cultura    

10 Promover a realização da Aula Magna  

 

Realizar aula inaugural com especialista renomado na área de artes 

 

MAR 

 

MAR 

Direção de Campus 1.200,00 250 

 

 

11 

Promovere fortalecer parcerias e 

convênios 

 

Parceria com a Fundação Cultural de Curitiba durante a Oficina de música 

de Curitiba que acontece no mês de janeiro. Grupos artísticos da Unespar-

Embap se apresentarem nos espaços da Oficina e oferecer espaços de aula 

do campus para os alunos da Oficina proporcionando a divulgação da 

Unespar para os professores e alunos do evento que vem de todo o Brasil 

e de alguns países principalmente da América do Sul. 

MAR DEZ Direção de Campus   

 

 

12 

Promovere fortalecer parcerias e 

convênios 

 

Fortalecer as Parcerias com Paço da Liberdade; Capela Santa Maria e 

Teatro Guaira. AParceria com estes espaços para concertos e 

apresentações dos nossos grupos artísticos e das disciplinas de Música de 

Câmera. Na Capela Santa Maria e Teatro Guaira, concertos dos grupos de 

maior efetivos, como Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Big Band, 

Orquestra de Cordas, Orquestra de Violões, núcleo de ópera e outros. 

Necessário apenas uma pequena verba para impressão de Cartazes e 

programas. 

MAR DEZ Direção de Campus  800,00 250 

 

13 

Promovere fortalecer parcerias e 

convênios 
Renovar o convênio com o Museu Oscar Niemeyer com o objetivo de 

incentivar o desenvolvimento mútuo e o incremento no interesse no 

 

MAR 

 

MAR 

Direção de Campus   
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 campo cultural através de cursos, projetos de pesquisa, palestras e 

concertos a serem realizados nas instalações do museu. 

 

14 

Promovere fortalecer parcerias e 

convênios 

 

Apresentações dos grupos artísticos da Unespar – Embap em Escolas da 
rede de ensino estadual visando a divulgação da instituição para crianças 

e adolescentes que não teriam acesso à esta programação artística sem esta 

iniciativa. Necessário apenas combustível para a Kombi para transporte 
do material e xerox de partituras. 

 

MAR 

 

MAR 
Direção de Campus 800,00 250 

 

15 

Promover a manutenção de 

equipamentos e instrumentos.  

Recuperação e manutenção de equipamentos e instrumentos estragados. 

Cavaletes, data-show, Equipamentos de som, equipamento de som do 

auditório, afinação de pianos, quadros de sala de aula, carteiras, etc. 

 

MAR 

 

MAR 

Direção de Campus 15.000,00 250 

16 Promover o aperfeiçoamento dos 

agentes administrativos. 

 

Apoiar a Participação de Funcionários em eventos, congressos, palestras 

etc., que tenham relação com sua atividade funcional. 

 

MAR 

 

MAR 
Direção de Campus   
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AÇÕES DO CAMPUS DE CURITIBA II 

  



69 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA II 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

APOIO AOS TCCS E PROVAS 

PÚBLICAS 

Apoiar financeiramente, com materiais de divulgação, passagens, 

hospedagem e produção: 

 

- organização e divulgação dos projetos de conclusão dos cursos do 

Campus; 

- defesas públicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs; 

- seminários de apresentação dos resultados dos estágios  

- provas públicas 

- Seminário de Prática de Pesquisa – Mostra de Processo das pesquisas 

TCC - Dança; 

 

 

 

 

 

 

JUN 

 

 

 

 

 

 

DEZ 

Direção de Campus 44.500,00 

250 

284 

 

 

2 

REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO 

- Seminário de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Dança; 

- Renovação de reconhecimento do curso de Bacharelado em 

Musicoterapia; 

- Implantação dos novos projetos pedagógicos e matrizes curriculares; 

 

 

 

JAN 

 

 

DEZ 

Coordenações de Curso 9.000,00 

 

 

 

250 
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Política: Programa de Fortalecimento do Ensino da Graduação e Apoio ao Estudante – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

PERMANÊNCIA ESTUDANTIL - Pesquisar o índice de desistência dos discentes nos cursos de graduação 

do Campus 

- investigar as causas de evasão, propondo ações capazes de mitigar os 

problemas, caso a caso, quando for possível. 

- Incentivar a participação dos alunos em editais de agências de fomento 

para acesso a bolsas de pesquisa e extensão, por meio de ampla 

divulgação. 

 

 

 

JAN 

 

 

 

DEZ 

 

 

 

Divisão de Assuntos Estudantis 

  

 

Política: Continuidade do Programa de Apoio à Educação Básica (Apoio ao PIBID, PDE e Pacto do Ensino Médio). 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

APOIO À GRADUAÇÃO - Contratação de modelo vivo;  

- Manutenção das arquibancadas do TELAB; 

- Manutenção e atualização da iluminação do TELAB; 

- Manutenção e afinação dos pianos; 

- Manutenção de equipamentos audiovisual; 

- Aquisição de instrumentos musicais; 

- Manutenção dos pisos e linóleo nos estúdios do TELAB; 

 

 

 

JAN 

 

 

 

DEZ Coordenações de Cursos  

100 

132 

250 

284 
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- Inscrição de disciplinas de base no programa de monitoria da 

PROGRAD; 

- Visitas para manutenção sistemática da Sede de Pinhais - Cinema; 

- Locação de espaço para realização da colação de grau; 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA II 

Política: Curricularização da Extensão e da Cultura nos cursos de graduação da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

 

 

 

1 
EVENTOS DE EXTENSÃO 

- Semana dos Cursos de Licenciatura dos Campi de Curitiba I e II; 

- II Colóquio de Práticas de Pesquisa baseadas em arte na educação – 

Artes Visuais; 

- Mostra Oficina de Tridimensional – Artes Visuais; 

- Semana do Teatro e Educação 2017 – Lic. Teatro; 

- Colóquio II: Teatro, Resistência e Transgressão – Artes Cênicas; 

- Mostra UMs e Outros – Dança; 

- Simpósio e Mostra de Dança do Campus de Curitiba II – Dança; 

- VI Seminário Nacional Cinema em Perspectiva; 

 

 

 

 

JAN 

 

 

 

 

JUN 

Divisão de Extensão e Cultura 

e 

Coordenações de Curso 

109.500,00 

132 

250 

284 
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- XVI Encontro de Musicoterapia; 

- Semana Acadêmica de Música Popular; 

- X Semana Acadêmica de Cinema; 

- Workshop de Maquinaria e Elétrica; 

- Música para Todos; 

- Apoio financeiro a projetos de extensão que mantém grupos musicais; 

- 13º Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais – SINCAM; 

 

 

2 

CENTRO DE ATENDIMENTO E 

ESTUDOS EM MUSICOTERAPIA – 

CAEMT 

- Estabelecer e ampliar a comunicação com as Secretarias Estaduais e 

Municipais no cuidado à Saúde e Educação Especial, bem como 

instituições privadas; 

- Promover a participação em eventos como palestrante sobre o tema 

Musicoterapia; 

 

 

JAN 

 

 

DEZ 

 

CAEMT 1.000,00 

100 

250 

284 

 

Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 AÇÕES CULTURAIS DO CAMPUS 

- Promover bimestralmente apresentações das produções dos cursos de 

graduação do Campus. 

- Difundir a produção artística realizada no Campus para os outros campi 

da UNESPAR. 

JAN DEZ 

Assessoria de Comunicação 

e 

Divisão de Extensão e Cultura 

13.000,00 

250 

284 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA II 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

POLÍTICAS DE PESQUISA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

- Incentivar e assessorar os docentes, para que registrem seus projetos de 

pesquisa e divulga-los entre os discentes, a fim de aumentar o número de 

alunos participantes do edital PIC 2017/2018; 

- Planejar espaço físico para alocação de bolsistas de projetos de pesquisa; 

 

 

JAN 

 

 

DEZ 

Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 

Direções de Centro de Área 

  

 

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

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU E LATO SENSU 

- Ofertar cursos de Pós-Graduação em nível de Especialização. 

- Dar início às discussões para oferta de cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu gratuitos; 

- Propor a implantação de dois cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu – 

Mestrado. 

- Apoiar a participação de docentes na proposta de mestrado em Música 

do Campus de Curitiba I; 

 

 

JAN 

 

 

DEZ 

 

Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 

Direção de Centro 
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Política: Ampliação da Pesquisa. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

POLÍTICAS DE PESQUISA 

- Incentivar e apoiar permanentemente à participação de docentes em 

processo de seleção de órgãos de fomento à pesquisa; 

- Realizar reuniões para promover discussões de desenvolvimento das 

pesquisas; 
- Incentivar a publicação dos resultados das pesquisas em periódicos 

científicos; 

 

 

JAN 

 

 

DEZ 

Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Direções de Centro de Área 

  

 

 

2 

EVENTOS DE PESQUISA 

- Seminário e mostra NATFAP; 

- Encontro de Pesquisa em Artes Cênicas da FAP (Unespar); 

- Seminário do Grupo de Pesquisa – Dança; 

- Dia da Escola no Cinema 

- Projeto Cinema na Unespar 

- Seminário – A lei 13006 reflexões para sua aplicação  

- OLHARES - Educação e cinema (título provisório); 

- Eventos do Grupo de Pesquisa em Música, Cultura e Sociedade; 

 

 

 

 

 

JAN 

 

 

 

 

 

DEZ 

Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 

e 

Grupos de Pesquisa 

32.000,00 

132 

284 

3 
REVISTAS CIENTÍFICAS Fortalecer a publicação das revistas científicas da FAP JAN JUN Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação   
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA GESTÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE CURITIBA II 

Ações da Gestão. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

1 

Inclusão e Acessibilidade 

- Divulgar a política de acessibilidade e inclusão à comunidade 

acadêmica, por meio de cursos e oficinas. 

- Adequação de inclinação de rampa de acesso, demarcação do piso junto 

a escadas e acessibilidade de um banheiro e rampa de acesso ao auditório 

para atender de modo emergencial a demanda existente de pessoas com 

deficiência no campus. 

JAN FEV 

CAIES 

CUIA 

Comissão de Acessibilidade 

47.000,00 

132 

250 

2 
Editora Implementar a Editora do Campus   Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação   

3 

Política de Pós- Graduação Stricto 

Sensu E Lato 
Sensu 

- Ofertar cursos de Pós-Graduação em nível de Especialização. 

- Dar início às discussões para oferta de cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu gratuitos; 

- Propor a implantação de dois cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu – 

Mestrado. 

- Apoiar a participação de docentes na proposta de mestrado em Música 

do Campus de Curitiba I; 

  

 

Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Direção de Centro 

  

4 
Gestão de Projetos Viabilizar a participação do Campus em editais de fomento para aquisição 

de equipamentos e melhoria da infraestrutura, em agências como a 

  Direção Geral e Setor de Convênios   
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Fundação Araucária, CAPES, CNPQ, FUNARTE, MINC, ANCINE e 

outras agências de fomento. 

5 

Programa Saúde do Servidor 

Desenvolver ações nas áreas de psicologia, musicoterapia, arte-terapia, 

motivação pessoal e profissional, além da prática de esportes e ergonomia 

no trabalho. 

  Divisão de Recursos Humanos 1.500,00 

100 

250 

284 

6 
Programa Arte no Trabalho 

Incentivar a participação dos agentes em eventos artísticos e culturais, por 

meio da distribuição de entradas para espetáculos. 
  Direção Geral   

7 

Qualificação de Agentes Universitários 
Viabilizar a participação de agentes universitários em cursos para 

capacitação 
  Divisão de Recursos Humanos 3.000,00 

100 

250 

284 

 

 

 

8 

Internacionalização Do Campus 

- Promover a cooperação com o Escritório de Relações Internacionais da 

UNESPAR, na área de Artes, por meio de convênios e termos de 

cooperação interinstitucional com Universidades. 

- Incentivar a participação de agentes universitários, de docentes e de 

discentes em cursos de Língua Estrangeira, por meio de convênios. 

  Direção Geral 1.000,00 

100 

284 

 

 

9 

Programa de Avaliação Institucional 

Desenvolver e ampliar ações de auto avaliação no âmbito do Centro de 

Área, aplicando questionários aos alunos e professores, para avaliar o 

desempenho e desenvolvimento das disciplinas e coletar informações 

sobre demandas e ações capazes de melhorar a qualidade dos cursos. 

JAN FEV Direções de Centro de Área   
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AÇÕES DO CAMPUS DE PARANAGUÁ 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PARANAGUÁ 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

 

 

III Feira do Empreendedor 

(Colegiado Administração) 

Apresentação pública de planos de negócios desenvolvidos por alunos; 

Premiação dos melhores trabalhos apresentados; 

Participação direta do corpo discente dos acadêmicos do terceiro ano 

como executantes e os demais como convidados e do corpo docente de 

Administração 

NOV 

 

NOV 

 

Colegiado de Administração  9.000,00 250 

 

 

2 

 

 

Aula Magna  

(Colegiado Administração) 

Palestra de recepção aos calouros; 

Apresentação oficial do corpo docente do Colegiado de Administração; 

Trote solidário; 

Explanação sobre as diretrizes do curso e seus respectivos regimentos. 

FEV FEV Colegiado de Administração 

(Graduação e Pós Graduação)  

5.200,00 250 

 

 

 

3 

VI Semad 

VI ENACIL 

(Colegiado Administração) 

Semana acadêmica de Administração com palestras externas; 

Workshop com temas diversos alusivos ao curso de Administração; 

Apresentação de trabalhos científicos submetidos e aprovados 

previamente; 

Premiação aos melhores trabalhos deste ano. 

SET SET Colegiado de Administração  10.500,00 250 
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4 

Ações Prioritárias para o Ensino de 

Graduação  

(Colegiado Letras) 

 

Renovar e modernizar as estruturas, acervos e materiais didáticos e 

pedagógicos. Ampliação da infraestrutura para os cursos de graduação 

 

JAN 

 

DEZ 

Coordenação do curso de Letras  3.500,00  250 

 

 

 

5 

 

Ações Prioritárias para o Ensino de 

Graduação  

(Colegiado Letras) 

 

Diminuir índices de evasão e de repetência encontrados nos Cursos de 

Graduação da Unespar  

Projetos de monitoria para as disciplinas de: 

 Linguística  

 Língua Inglesa  

JAN DEZ Coordenação do curso de Letras  6.000,00 (24 bolsas de 

monitoria no valor 

de250,00) 

250 

6 Ações Prioritárias para o Ensino de 

Graduação  

(Colegiado Letras) 

 

Participar do programa de reestruturação de cursos organizado pela 

PROGRAD a partir da consolidação das ações do NDE e do Colegiado. 

 

JAN DEZ -  250 

7 VII Semana Acadêmica e IV Seminário 

de Pesquisas Ambientais 

 

Evento com palestras, cursos, oficinas 

etc. sobre temas afetos ao curso, 

especialmente focando a pesquisa, o 

ensino e a extensão nas Ciências 

Biológicas. 

 

(Colegiado Biológicas) 

- Elaboração de cronograma de palestras e minicursos. 

- Convites e confirmação dos participantes. 

- Elaboração de projeto e apreciação em reunião de Colegiado. 

- Cadastro na divisão de extensão. 

- Submissão do projeto F. Araucária e Empresa junior. 

 

 

 

11-16 

11-16 

11-16 

02-17 

Assim que 

abrir o edital 

FA 

 

02-17 

02-17 

02-17 

 

 

 

 

 

Josiane Aparecida Gomes Figueiredo 

Fabrícia de Souza Predes 

Cassiana Baptista Metri 

Rafael Metri 

Luis Fernando Roveda 

8.000,00 250 
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Realização do evento. 

Elaboração de relatório final. 

04-17 

05-17 

04-17 

05-17 

8 Dia do Biólogo 

 

Evento de valorização da profissão de 

Biólogo. 

 

(Colegiado Biológicas) 

Elaboração de cronograma de palestras e eventos de socialização. 

Elaboração de projeto e apreciação em reunião de Colegiado. 

Cadastro na divisão de extensão. 

Realização do evento 

Elaboração de relatório final. 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

SET 

SET 

JUN 

 

AGO 

 

AGO 

SET 

SET 

Josiane Aparecida Gomes Figueiredo 

Fabrícia de Souza Predes 

Cassiana Baptista Metri 

Rafael Metri 

Luis Fernando Roveda 

900,00 250 

 

9 

Semana de Recepção dos Calouros 

(Colegiado Pedagogia) 

Semana dedicada à recepção dos alunos ingressantes no curso com 

realização de palestras, apresentações culturais, informes sobre o curso ea 

instituição e organização discente.  

Primeira 

semana de 

aula de 2017 

Primeira 

semana de 

aula de 2017 

Coordenação de Curso 

Comissão Organizadora 

3.000,00 250 

 

 

10 

VII EDEPE – Encontro de Pedagogia do 

Litoral Paranaense 

(Colegiado Pedagogia) 

 

Evento anual promovido pelo Colegiado do Curso de Pedagogia. um dos 

objetivos é promover o debate acadêmico com a comunidade do litoral de 

Paraná sobre os processos educativos, sendo caracterizado como um 

evento regional, pois inclui as cidades do litoral do Paraná. Ao mesmo 

tempo tem também como alvos: Debater as características particulares 

que o tema educação tem de maneira global e no litoral do Estado, 

propiciar aos pós graduandos na área um espaço para apresentação de sua 

produção e da mesma forma levar os acadêmicos do litoral a ampliarem 

seus conhecimentos.  

O V EDEPE permite o contato e a atualização em relação aos temas da 

atualidade educativa. A UNESPAR – campus Paranaguá, como principal 

centro de Ensino Superior voltado à educação da região, participa como 

OUT NOV Coordenação de Curso 

Comissão Organizadora 

20.000,00 284 
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geradora de debates nas principais áreas pedagógicas para incentivar a 

pesquisa sobre os mesmos. Durante o evento acontecem palestras 

ministradas por pessoas vinculadas à comunidade educativa e convidados 

especialistas.  

Público Participante  

O evento é voltado para acadêmicos do curso de Pedagogia da UNESPAR 

– campus Paranaguá e da extensão Matinhos, para os professores da 

instituição e também para profissionais da educação do litoral e de outros 

locais.  

Divulgação do Evento 

A divulgação do evento é feita através de comunicação pessoal em salas 

de aula, através de material de divulgação impresso (cartaz) e 

comunicações nas rádios e televisão da região.  

 

 

 

 

11 

VI Encontro de Psicologia e Educação 

– Implicações no Processo de Ensino 

Aprendizagem 

(Colegiado Pedagogia) 

Encontro realizado anualmente onde a produção do Grupo de pesquisas 

em Psicologia e Educação – Implicações no Processo de Ensino 

Aprendizagem-são apresentadas, da mesma forma que discursos na área 

na Instituição e outras Instituições são apresentados. 

JUN DEZ Prof. Dr. Emérico Quadros  2.500,00 284 

 

 

12 

IV SEUDI - Seminário, Educação, 

Universidade, Diversidade e Inclusão.  

(Colegiado Pedagogia) 

Evento organizado em parceria com o NRE – Núcleo Regional de 

Educação de Paranaguá e SEMEDI - Secretaria Municipal de Educação e 

Ensino Integral. O SEUDI é um seminário institucionalizado articulado 

ao projeto CAIES – Centro de Apoio à Inclusão no Ensino Superior criado 

pela RESOLUÇÃO Nº 001/2013. A primeira edição do SEUDI ocorreu 

em 2013. Tem como finalidade atender as demandas que se apresentam 

na educação escolar em âmbito nacional, principalmente, na esfera 

pública de ensino no que se refere ao atendimento à diversidade humana, 

bem como, a influência dessas nas práticas desenvolvidas nos cursos de 

formação superior. 

AGO AGO Profª. Roseneide Maria Batista 

Cirino 

3.000, 00 284 
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O SEUDI responde as demandas de ordem legal que direcionam para a 

organização de do sistema educacional inclusivo transversal a todos os 

níveis e modalidades de Ensino conforme estabelecido no (PNE - Projeto 

de lei - 2011-2020), especificamente, na meta 12 e estratégia 12.5 que 

estabelece a ampliação, por meio de programas especiais, as políticas de 

inclusão e de assistência estudantil nas instituições públicas de educação 

superior, de modo a ampliar as taxas de acesso à educação superior de 

estudantes egressos da escola pública, apoiando seu sucesso acadêmico.  

 

 

 

13 

 

 

Seminário de  

Educação Matemática 

 

(Colegiado de 

Matemática) 

 

 

 

Desenvolvimento de Palestras,  

Oficinas Matemáticas 

Apresentação de artigos Científicos  

Noite Cultural 

 

MAR MAI Colegiadodo Curso  2.000,00 250 

 

 

14 

Fórum de Debates: 

Questões Sócio-Ambientais aplicadas 

à Matemática 

 

(Colegiado de 

Matemática) 

Palestras 

Debates 

Apresentação de TrabalhosCientíficos 

 

 

 

AGO 

 

 

AGO 

 

 

Colegiado do Curso 

 

 

1.000,00 

 

 

250 
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15 

Fórum de Debates: 

Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

(Colegiado de 

Matemática) 

Palestra 

Debates 

Apresentações Artísticas 

 

OUT OUT Colegiado do Curso 1.000,00 250 

 

 

 

16 

Seminário de Trabalhos Matemáticos 

Científicos 

 

(Colegiado de 

Matemática) 

 

Debates 

Apresentação de Trabalhosde Conclusão de Curso 

Apresentação de Projetosde TIDE 

 

DEZ DEZ Colegiado do Curso   

 

 

17 

Semana Acadêmica do Curso de 

Ciências Contábeis e Encontro 

Científico  

(Colegiado Contábeis) 

 

Palestras para o Corpo Discente com o objetivo de agregar 

conhecimento na sua formação Acadêmica e Profissional. 

Apresentação de artigos Científicos, com o objetivo de fomentar no 

Acadêmico do Curso a pesquisa. 

 

SET SET colegiado do curso 10.000,00 250 

 

 

 

18 

Oficinas de Orientação de 

Preenchimento da Declaração de 

Imposto de Renda 

(Colegiado Contábeis) 

 

Oferecer ao Corpo Discente orientações e conhecimentos práticos 

referente ao preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física. 

 

MAR MAR colegiado do curso    1.000,00 250 
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19 

01 Workshop para os Acadêmicos  

(Colegiado Contábeis) 

 

Discussão de tema específico voltado para a formação Acadêmica e 

Profissional do Corpo Discente 

AGO AGO colegiado do curso   2.000,00 250 

 

Política: Incentivo à capacitação pedagógica para docentes. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

02 Workshops para os Professores do 

curso  

(Colegiado Contábeis) 

Encontros semestrais 

Discussão de temas específicos voltados ao Corpo Docente com o 

objetivo de aperfeiçoamento dos mesmos. 

 

MAI OUT colegiado do curso 5.000,00 250 

2 Aperfeiçoamento docente 

(Colegiado Letras) 

 

 

Expandir em 30% e 40% o percentual de docentes titulados – mestres e 

doutores. 

 

Afastamento para obtenção do título de doutor: Alessandra da Silva 

Quadros Zamboni  

 

JAN DEZ Coordenação do curso de Letras Salário de professor 

substituto para que a 

referida professora 

tenha seu afastamento 

250 

3 

 

 

Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Alessandra da Silva Quadros Zamboni  

JAN DEZ Alessandra da Silva Quadros 

Zamboni  

 

Passagens: 619,00 

Diárias: 720,00 

 (3 diárias) 

284 
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   XIX SIGET (Seminário Internacional de Estudos de Gêneros Textuais), 
setembro de 2017, Campo Grande, MS. 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 
2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

4 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Beatriz Ávila Vasconcelos 

 XIX SIGET (Seminário Internacional de Estudos de Gêneros Textuais), 

setembro de 2017, Campo Grande, MS. 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 
2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

JAN DEZ Beatriz Avila Vasconcelos 

 

Passagens: 619,00 

Diárias: 720,00  

(3 diárias) 

284 

5 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Cristian Pagoto 

 4º CONALI (Congresso Nacional de Literatura), Maringá, PR. 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 

2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

JAN DEZ Cristian Pagoto 

 

Passagens: 500,00 

Diárias: 360,00  

(02 diárias) 

284 

6 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 
2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

 XIX SIGET – Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais. 
Campo Grande, MS – setembro de 2017. 

 IV Congresso Internacional de Linguagem e Interação - UNISINOS - 
São Leopoldo/RS. (junho/2017) 

JAN DEZ Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

 

Passagens: 619,00 

Diárias: 720,00 

 (3 diárias) 

284 

7 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Moacir Dalla Palma 

 4º CONALI (Congresso Nacional de Literatura), Maringá, PR. 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 
2017, UEPG – Ponta Grossa, PR 

 

JAN DEZ Moacir Dalla Palma 

 

Passagens: 500,00 

Diárias: 360,00 

 (02 diárias) 

284 
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8 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Daniela Zimmerman Machado 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 

2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

 XIX SIGET – Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais. 

Campo Grande, MS – setembro de 2017. 

IV Congresso Internacional de Linguagem e Interação - UNISINOS - São 

Leopoldo/RS. (junho-2017) 

JAN DEZ Daniela Zimmerman Machado 

 

Passagens: 619,00 

Diárias: 720,00 

 (3 diárias) 

284 

9 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Cátia Toledo Mendonça 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 

2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

 4º CONALI (Congresso Nacional de Literatura), Maringá, PR 

 

JAN DEZ Cátia Toledo Mendonça  Passagens: 500,00 

Diárias: 360,00 

 (02 diárias) 

284 

10 Aperfeiçoamento docente 

 (Colegiado Letras) 

 

Aumentar a produção acadêmica qualificada e sua divulgação. Eventos 

acadêmicos: 

Ivone Ceccato 

 II CIEL (Congresso Internacional de Estudos em Linguagem), junho de 
2017, UEPG – Ponta Grossa, PR. 

 XIX SIGET – Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais. 
Campo Grande, MS – setembro de 2017. 

 IV Congresso Internacional de Linguagem e Interação - UNISINOS - São 
Leopoldo/RS. (junho-2017) 

JAN DEZ Ivone Ceccato 

 

Passagens: 619,00 

Diárias:720,00 

 (3 diárias) 

284 
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Política: Ampliação da infraestrutura para os cursos de graduação. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

 

 

1 

Ação estratégica para aquisição de 

materiais de consumo para aulas 

práticas 

(Colegiado Biológicas)  

Para atender as aulas práticas dos cursos de Ciências Biológicas, 

imprescindíveis para a qualidade dos cursos. 

- Levantamento da demanda entre os docentes 

- Tomada de preços 

- Aquisição dos materiais  

 

NOV-16 

MAR 

JUN 

 

ABR-17 

MAIO 

JUN 

 

Coordenação de colegiado 

DAF 

DAF 

23.246,25 

 

250 

 

 

 

2 

Ação estratégica para manutenção de 

equipamentos 

(Colegiado Biológicas) 

Os equipamentos utilizados nas aulas práticas e atividades de pesquisa e 

extensão dos cursos necessitam de manutenção frequente. 

- Levantamento da demanda entre os docentes 

- Tomada de preços 

- Envio dos equipamentos 

 

NOV-16 

MAR 

JUN 

 

MAR-17 

MAI 

JUN 

 

Coordenação de colegiado 

DAF 

Prefeitura de campus 

12.000,00 250 

 

3 

Ação estratégica para destinação de 

resíduos 

(Colegiado Biológicas) 

 

Os resíduos químicos gerados em laboratório são normalmente 

minimizados ou neutralizados. Porém, algum resíduo necessita ser 

destinado para empresa especializada. 

- Levantamento da demanda entre os docentes 

- Tomada de preços 

- Envio dos resíduos 

 

FEV 

MAR 

JUN 

 

MAR 

MAI 

JUN 

 

Coordenação de colegiado 

DAF 

Prefeitura de campus 

2.000,00 250 

4 Ação estratégica para aquisição 

modelos anatômicos 

(Colegiado Biológicas) 

Para atender as aulas práticas dos cursos de Ciências Biológicas, 

imprescindíveis para a qualidade dos cursos. 

- Levantamento da demanda entre os docentes 

NOV-16 

MAR 

JUN 

ABR-17 

MAI 

JUN 

Coordenação de colegiado 

DAF 

DAF 

4.974,22 

 

250 
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- Tomada de preços 

- Aquisição dos materiais  

5 Ampliação do acervo bibliográfico 

(Colegiado Biológicas) 

Aquisição de livros da relação básica e complementar das disciplinas. 

- Levantamento dos títulos e número de exemplares necessários 

- Tomada de preços 

- Aquisição dos livros 

FEV-16 

FEV 

ABR 

FEV-17 

ABR 

MAI 

Coordenação de colegiado 

DAF 

DAF 

15.000,00 

 

250 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PARANAGUÁ 

Política: Curricularização da Extensão e da Cultura nos cursos de graduação da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Realizar seminário de extensão e outras atividades dirigidas à comunidade 

 IV Jornada de Letras 

JAN OUT Daniela Zimmernamm Machado   

 

2 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Realizar seminário de extensão e outras atividades dirigidas à comunidade 

 V Encontro de Literatura Infanto-Juvenil – V ENLIJ 

 

JAN AGO Cátia Toledo Mendonça 10.000,00 284 
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3 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Possibilitar a consolidação de um programa permanente de bolsas auxílio 

de extensão 

Projetos de extensão com interesse em solicitar bolsa de auxílio (PIBEX) 

 Simplificando o português – Ivone Ceccato 

 

AGO-16 JUL-17 Docentes proponentes de projetos de 

extensão 

9.600,00  

(24 bolsas de 400,00) 

284 

 

Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Realizar seminário de extensão e outras atividades dirigidas à comunidade 

 X Varal de Poesias 

 

JAN JUN Moacir Dalla Palma 5.000,00 284 

 

2 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Projetos de extensão sem bolsas PIBEX: 

 Histórias Caiçaras – Cátia Toledo Mendonça 

 

JAN DEZ Docentes proponentes de projetos 

de extensão 

  

 

 

 

 

Política: Combate à evasão e atendimento ao egresso. 
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Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

 

Curso de Extensão de 

 LIBRAS para o curso  

De Matemática 

(Colegiado de 

Matemática) 

(Departamento Matemática 

(Departamento Matemática 

 

Palestras  

Aulas Práticas 

 

 

ABR ABR Colegiado do Curso 500,00 250 

 

Política:Aproximação e atuação junto à Educação Básica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Projetos de extensão sem bolsas PIBEX: 

 Pirlimpimpar - Cátia Toledo Mendonça 

 O estágio supervisionado em língua portuguesa como construção 

colaborativa: articulação entre formação inicial e formação continuada – 
Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

 

JAN DEZ Docentes proponentes de projetos de 

extensão 

  

 

Política:Aproximação e atuação junto à população mais vulnerável e suscetível a todas as formas de violência. 
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Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Extensão e Cultura  

(Colegiado Letras) 

 

Possibilitar a consolidação de um programa permanente de bolsas auxílio 

de extensão 

Projetos de extensão com interesse em solicitar bolsa de auxílio (PIBEX) 

 Projeto Fora das Grades: experienciando a literatura e o cinema como 
prazer e liberdade – Beatriz Ávila Vasconcelos e Cristian Pagoto 

AGO-16 JUL-17 Docentes proponentes de projetos de 

extensão 

         9.600,00 

 (24 bolsas de 400,00) 

Edital PROEC 

UNESPAR / Fundação 

Araucária 

 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PARANAGUÁ 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Ações para a Pesquisa e Pós-

Graduação  

(Colegiado Letras) 

 

 

Ampliar as bolsas de iniciação científica com recursos da Instituição  

Projeto de Iniciação à Pesquisa com solicitação de bolsas de IC 

 Repertório fílmico e gosto cinematográfico: definindo o horizonte de 
expectativas entre estudantes de Letras da Unespar - Campus de 

Paranaguá – Beatriz Ávila Vasconcelos 

 A construção argumentativa em diferentes gêneros textuais – Daniela 

Zimmerman Machado 

 Experiências formativas acerca do estágio supervisionado obrigatório: o 
estágio-pesquisador – Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

AGO-17 JUL-18 Docentes proponentes dos projetos de 

IC 

14.400,00  

(36 bolsas de 400,00) 

Edital PRPPG 

UNESPAR / Fundação 

Araucária 
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2 

Ações para a Pesquisa e Pós-Graduação  

(Colegiado Letras) 

 

Projetos de Iniciação à pesquisa sem solicitação de bolsas de IC 

 Representações acerca da função e do valor do cinema a partir das 

experiências de estudantes de Letras da UNESPAR - Campus de 

Paranaguá – Beatriz Ávila Vasconcelos 

JAN DEZ Beatriz Ávila Vasconcelos   

 

Política: Ampliação da Pesquisa. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Ações para a Pesquisa e Pós-Graduação: 

Iniciação a Pesquisa 

(Departamento Letras) 

 

 

Memória e identidade institucional: histórico do curso de Letras da 

UNESPAR campus Paranaguá 

Enunciação e Discurso Cinematográfico 

Análise de textos: referenciação e multiletramentos 

O estágio supervisionado em língua portuguesa como construção 

colaborativa: articulação entre formação inicial e formação continuada 

AGO-16 JUL-17 Alessandra da Silva Quadros 

Zamboni 

Beatriz Avila Vasconcelos Daniela 

Zimmerman Machado  

Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

19.200,00 

 (48 bolsas de 400,00) 

Edital PRPPG 

UNESPAR / Fundação 

Araucária 

 

 

2 

Ações para a Pesquisa e Pós-Graduação  

(Colegiado Letras) 

 

Constituir e consolidar grupos de pesquisa n 

 Consolidação do grupo de pesquisa Dialogias do texto e do discurso a 

partir da análise das redações do vestibular da UNESPAR com vistas à 
produção de publicação pelos membros do referido grupo 

JAN DEZ Jacqueline Costa Sanches Vignoli e 

Beatriz Ávila Vasconcelos 

  

 

 

 

3 

Projeto de Extensão: 

"Física e Matemática Uma Intima 

Relação" 

(Colegiado deMatemática) 

* Grupo de Trabalho: Capacitação 

Atividades Teóricas Práticas de Laboratório 

1. Professor Orientador 

2. Professor Co-Orientador 

JAN 

2017 

DEZ 

2018 

Professor: 

Luiz Renato R. da Cunha 

 6.000,00  
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3. Monitores – 

04 Discentes 
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AÇÕES DO CAMPUS DE PARANAVAÍ 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PARANAVAÍ 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Consultoria para a Implantação do 

Bacaharel em Educação Física (fase 

III): Discussão e análise da Matriz 

Curricular por profissional 

qualificado 

 

A elaboração de um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) pressupõe um 

esforço coletivo que envolve não somente a utilização das percepções 

individuais presentes na Instituição, mas, principalmente, a 

disponibilidade de conversação entre os saberes locais e os saberes 

externos. Assim, a implantação do novo Curso envolve a necessidade 

de espaços em que pessoas qualificadas possam vir discutir e auxiliar 

este processo. 

 

 

MAR 

 

 

MAR 

 

Prof. Maria Teresa Martins Fávero, 

Prof Matheus Amarante do 

Nascimento, Colegiado de Curso e 

Consultor Convidado 

  

 

 

2 

Grupo de Estudos e Pesquisa 

PAFiDH – Programa de Aptidão 

Física, Saúde e Desempenho Humano 

 

O projeto envolve reuniões regulares com integrantes do Grupo com 

finalidade de discutir temas relacionados a área de estudo do Grupo; a 

apresentação de artigos científicos para discussão; o treinamento em 

medidas de aptidão física, saúde e desempenho humano; a estruturação, 

organização e apresentação de trabalhos científicos; a coleta de dados, 

tabulação e análise técnica e científica de casos e populações e reuniões 

regulares e treinamento ocorrem no laboratório de avaliação física e 

fisiologia do exercício. 

 

 

MAR 

 

 

DEZ 

 

Prof Sérgio Roberto Adriano Prati 

– Coordenador e Participante do 

Projeto e Líder de Grupo de 

Pesquisa PAFiDH (CNPq) 
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3 

Programa de Tutoria Acadêmica do 

Curso de Enfermagem: Ação de 

prevenção à evasão 

 

O professor tutor, através do acompanhamento da turma e 

relacionamento com os acadêmicos, auxilia no diagnóstico e orientação 

em busca da solução de problemas acadêmicos, atuando como porta-voz 

dos acadêmicos diante da Coordenação do Curso, levando as 

necessidades e anseios de cada turma às reuniões bimestrais e 

extraordinárias. 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Prof. Jaqueline Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Recepção Acadêmica: a atitude de 

acolhimento por parte do coordenador 

e corpo docente auxilia a redimir 

esses sentimentos e a motivar os 

acadêmicos. 

 

- Apresentação da Matriz Curricular com os docentes responsáveis pelas 

respectivas disciplinas. 

- Horário de aulas das respectivas séries. 

- Apresentação pessoal de todos os docentes enfermeiros, que 

apresentarão seus títulos, experiência profissional e uma breve 

abordagem da disciplina e atividades práticas e/ou estágios sob a sua 

responsabilidade. 

- Apresentação dos programas de PIC/ PIBIC / PIBIC JUNIOR. 

- Apresentação dos Programas de Incentivo a Permanência e PIBEX 

- Apresentação dos Projetos de Tutoria/ Monitoria Acadêmica 

- Informações pertinentes à Direção de Centro e Coordenação do Curso: 
atribuições gerais, localização da direção e coordenação, formas de 

contato com o diretor de centro e coordenador (telefone, e-mail,etc.), 

horário de atendimento . 

- Informações sobre a Secretaria Acadêmica / Biblioteca 

 

 

 

 

MAR 

 

 

 

 

MAR 

 

 

 

 

Profª Jaqueline Dias 

 

  

 

 

5 

UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA: 

Participação dos acadêmicos em 

atividades comunitárias relacionadas 

à saúde. Conforme a demanda de 

solicitações de parcerias 

 

A participação dos acadêmicos em atividades sociais voluntárias 

permite que o mesmo seja inserido na prática profissional junto à 

comunidade. Assim, o acadêmico conhece a rotina profissional, as 

dificuldades, os objetivos, os benefícios pessoais e comunitários de suas 

ações e desenvolve o pensamento crítico para a tomada de decisões.  

 

MAR 

 

DEZ 

 

Profª Maria Teresa 

 

 

2.000,00 

 

250-284 
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6 

II Semana do Acolhimento – Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas. 

Seminário direcionado à comunidade acadêmica, tendo como principal 

alvo alunos ingressantes nos cursos de Serviço Social, Administração e 

Contabilidade. 

Atividades culturais, palestras e reflexões sobre o contexto acadêmico e 

ambiente institucional da universidade. 

Divulgação e orientação sobre protocolos e procedimentos da 

Universidade (Visita monitorada pelos coordenadores e docentes dos 

cursos). 

 

FEV 

 

FEV 

 

 

Direção de centro, coordenadores 

de cursos,professores dos três 

cursos envolvidos e Centros 

Acadêmicos. 

 

6.000,00 

 

250 

 

 

7 

Encontro com supervisores de Campo -Apresentação das ementas Estágio Supervisionado I e II; 

-Apresentação e reflexão sobre o planejamento das atividades de 

Estágio. 

-Discussão sobre procedimentos avaliativos. 

 

ABR 

 

ABR 

 

Coordenação e Docentes do Curso 

de Serviço Social. 

1.000,00 250 

 

8 

 

Visitas aos campos de Estágio 

- Discussão, reflexão e construção do Plano de Estágio; 

-Apresentação das atividades e cronogramas do curso para 2016. 

AGO OUT Docentes do curso de Serviço 

Social 

300,00 250 

 

9 

IV ELESS – Encontro Local dos 

Estudantes de Serviço Social 

Encontro de estudantes com foco na mobilização coletiva, socialização 

e aprendizado sobre movimento estudantil da Unespar campus 

Paranavaí e Apucarana. 

- Palestra sobre movimento estudantil 

AGO AGO CASS - Centro Acadêmico de 

Serviço Social 

2.000,00 250 

10 Apresentação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (Bancas de TCC) 

- Bancas – Apresentação dos resultados finais dos TCC`s. NOV NOV Docentes do curso de Serviço 

Social 

  

11 Recomposição da biblioteca do curso 

de Serviço Social 

Compra de Livros MAR DEZ Coordenadora do Curso 15.000,00 250 

 

12 

 

IX Semana de Estudos de 

Administração UNESPAR/FAFIPA 

Apresentação de artigos completos; Apresentação de mini-cursos; 

Apresentação de banners/pôsteres; Palestras; Outras atividades. Os 

recursos serão utilizados para aquisição de passagem aérea, 

impressos/gráficas, terceiros com CNPJ, papel, toner, material de 

consumo etc. 

 

OUT 

 

OUT 

 

Coordenador e Docentes do curso 

de Administração. 

18.200,00 250 
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13 Aquisição de Acervo Bibliográfico Aquisição de bibliografias para o curso de Administração; 

 

MAR MAR Coordenador do Curso de 

Administração 

20.000,00 250 

14 Assinatura de periódicos e 

anuidades. 

Assinatura de revistas eletrônicas especializadas na área com 

qualificação Qualis. 

JAN DEZ Colegiado do Curso de 

Administração 

2.000,00 250 

15 Semana de Estudos Contábeis − Apresentação de artigos completos; 

− Apresentação de minicursos; 

− Apresentação de banners/pôsteres; 

− Palestras 

 

SET SET Coordenação de Curso de Ciências 

Contábeis 
12.500,00 250 

16 Locação de Software Locação de software, assistência e manutenção do mesmo, no laboratório de 

Ciências Contábeis. 

JAN JAN Coordenação do Curso de Ciências 
Contábeis 

6.000,00 250 

17 Escritório Modelo – Curso de 

Ciências Contábeis. 

Manutenção MAR MAR Coordenação do Escritório Curso de 
Ciências Contábeis 

1.600,00 250 

18 Assinatura revista eletrônica Assinatura de revista eletrônica sobre legislação fiscal, trabalhista e tributária. FEV DEZ Coordenação do Curso de Ciências 
Contábeis 

3.000,00 250 

 

19 

Grupo de estudos em Vantagem 

Competitiva nas empresas do 

noroeste do Paraná. 

O grupo contará com reuniões quinzenais com temas previamente 

discutidos entre os participantes. 

Serão convidados estudiosos de outras instituições para debates sobre 

temas específicos 

Serão agendadas visitas técnicas em outras instituições que estudas 

vantagem competitiva. 

 

 

MAR 

 

 

DEZ 

 

 
 

PROF. JÚLIO COLLA 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

250 

20 Fortalecimento e Reestruturação do 

Ensino de Graduação 

Participação nos encontros promovidos pela PROGRAD voltada à 

reestruturação da Matriz curricular dos cursos de Licenciatura 

 

FEV DEZ Direção de Centro e, 

Coordenadores de Curso e 

Professores. 
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21 Fortalecimento e Reestruturação do 

Ensino de Graduação 

Incentivo à mobilização dos docentes em torno da reestruturação da 

matriz curricular , via encontros do NDE 

FEV DEZ Direção de Centro e, 

Coordenadores de Curso e 

Professores. 

  

22 Manutenção dos Laboratórios de 

Biologia 

Custeio anual para manutenção de laboratórios didáticos; 

Aquisição de produtos químicos, reagentes, vidrarias, conserto de 

equipamentos. 

 

FEV DEZ Direção de Centro e, 

Coordenadores de Curso e 

Professores. 

4.000,00 250 

23 Aquisição de Acervo Bibliográfico 

para os seis cursos do CCHE: 

 

Libras (Dicionários);Língua Materna e 

Literaturas;Matemática;CiênciasBiológicas;Geografia;HistóriaePedago

gia. 

FEV DEZ Direção de Centro e, 

Coordenadores de Curso e 

Professores. 

40.000,00 250 

 

 

24 

IV FÓRUM DAS 

LICENCIATURAS 

 

A realização do Fórum das Licenciaturas, quarta edição representa um 

momento fundamental para repensar os diferentes cursos de licenciatura 

oferecidos pelo campus da Instituição, objetivando atualização; troca de 

experiências; socialização dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos 

(prática pedagógica e a produção acadêmica). 

OUT OUT Direção de Centro, Coordenadores 

de Curso 

 

18.000,00 250 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Semana do Meio Ambiente 

 

A semana ocorrerá em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Paranavaí;  

Palestras, minicursos, atividades de campo 

Visita ao Museu de biologia marinha em Paranaguá; 

-Atividades práticas no manguezal em Paranaguá; 

-Atividades práticas de educação ambiental na Ilha do Mel,  

-Conhecer Restinga, costão rochoso, praia e a biologia marinha, na Ilha 

do mel; 

-Conhecer cidade Histórica de Morretes; 

Viagem de trem pela mata atlântica paranaense. 

 

 

 

 

SET 

 

 

 

 

SET 

 

 

 

 

Coordenadores de Curso e 

professores 

 

 

 

 

6.000,00 

 

 

 

250 
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26 Aula Inaugural 

CURSO DE GEOGRAFIA 

 

Atividade relacionada ao início de ano letivo. A aula inaugural vai ao 

encontro de recepcionar os calouros, assim como, pesar nos objetivos 

do curso de Geografia 

 

OUT OUT Professora Márcia Royer 

 

800,00 250 

27 Aula Inaugural  

CURSO DE HISTÓRIA 

 

Atividade voltada ao início do período letivo 

 

MAR MAR Coordenador de Curso e 

professores 

 

2.000,00 250 

28 XIX Seminário de História e IV 

Jornada de Ensino de História  

Atividade voltada à discussão da 

História 

 

 

Viagem com acadêmicos para estudos 

 

 

MAR 

 

SET 

 

Coordenador de Curso e 

professores 

 

 

4.000,00 

 

250 

29 Curso de Capacitação para 

acadêmicos do Letras 

Curso de Teatro Contemporâneo MAR MAR Coordenador de Curso e 

professores 

500,00 250 

30 Inclusão: Deficiência Auditiva 

 

Mesa Redonda, Palestra, Apresentações Culturais 

 

NOV NOV Coordenador de Curso e 

professores 

3.000,00 250 

31 Aula Inaugural/  

Dia Nacional da Matemática 

 

Atividade voltada ao Dia Nacional da Matemática 

 

MAI MAI Coordenação de curso e professores 

 

1.500,00 250 

32 Semana de Estudos da Matemática de 

2017 

Evento voltado à área com palestras, minicursos e oficinas.  NOV NOV Coordenação de curso e 

acadêmicos 

2.500,00 250 

33 Ciclo de Palestras Organização de três palestras para os acadêmicos do curso de 

Pedagogia, assim distribuídas: 

 Palestra (Aula inaugural) 

MAI MAI Coordenação de Curso 3.600,00 250 
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CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 Palestra 1º semestre 

 Palestra 2 º semestre 

 

 

34 Ciclo de Palestras 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

As palestras serão proferidas por professores convidados de outras IES 

para debater sobre um tema que contribua com a formação dos 

acadêmicos 

MAI MAI Coordenação de Curso e 

Professores 

 

8.000,00 250 

 

35 

 

Mobilização dos acadêmicos  

 

Apresentação da Instituição (estrutura física, administrativa e 

pedagógica); Docentes e respectivas disciplinas; Horário de aulas; 

Programas PIC/ PIBIC / PIBIC JUNIOR; PIBID; PIBEX; Projetos 

de Tutoria/ Monitoria Acadêmica; 

ABR NOV Direção de Centro e Coordenadores 

de Curso 

  

 

Política: Programa de Fortalecimento do Ensino da Graduação e Apoio ao Estudante – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Cerimônia da Lâmpada 

 

Evento tradicional do curso de Enfermagem que simboliza a vida e 

reforça o compromisso e a responsabilidade da profissão. Representa 

uma aliança entre os acadêmicos entre os acadêmicos do terceiro ano e 

os formandos, simbolizado pela chama de uma lamparina que é um 

símbolo da Enfermagem. 

DEZ DEZ 

 

Prof Jaqueline Dias 

 

8.000,00 250 

 

 

2 

Semana de Enfermagem 

 

11,12/05/2017 

- Palestra 

- Mesa redonda 

13/05/2017: 

 

MAI 

 

MAI 

Willian Augusto de Melo 

Tereza Mageroska 

Gabriella Benedetti 

GiseliBotini 

Verusca Souza 

 

5.000,00 

 

250 



103 

 

Feira de Enfermagem para comunidade acadêmica e externa – no 

campus 

- Divulgação do curso 

- Orientação e Cuidados de Enfermagem 

- Educação em saúde. 

 

 

 

 

3 

 

II Seminário de Ciências da Saúde (17 

a 21/10/2017) 

 

Evento com duração de uma semana. Contendo atividades acadêmico-

científicas como minicursos, palestras e apresentações de trabalhos e 

também atividades de integração e entretenimento (gincana). 

As atividades serão desenvolvidas no período noturno e os minicursos 

poderão ser em período diurno, totalizando carga horária de 40h. 

 

OUT 

 

OUT 

Colegiado de Enfermagem - 

Jaqueline Dias 

Colegiado de Educação Física- Prof. 

Maria Teresa Favero 

 

 

13.700,00 

 

250 – 284 

 

 

 

4 

Jogos Universitários do Curso de 

Educação Física JUCEF - 2017" 

O Projeto objetiva oportunizar aos acadêmicos a aquisição de 

conhecimentos e habilidades, técnicas em planejamento e administração 

em Educação Física e Esporte para o exercício de sua prática 

profissional em Educação Física. A meta principal do Projeto destina-se 

a promover a organização, planejamento e execução dos jogos JUCEF 

com a turma do 4º ano de Educação Física.  É fato que as Instituições 

de Ensino Superior devem possibilitar o aprendizado que ultrapasse os 

limites acadêmicos das Universidades. O conhecimento científico 

adquirido deve promover o fortalecimento da sociedade e se tornar um 

saber produzido, coerente e de responsabilidade social de sua 

administração em todas as esferas.  

 

MAR 

 

NOV 

 

Prof. Aguinaldo Souza Santos, 

Colegiado do Curso e acadêmicosdo 

4º ano 

 

 

10.000,00 

 

250 

 

 

 

 

5 

 

Educação Física é Show 

O evento de Educação Física é show é uma atividade realizada no curso 

a mais de 10 anos, onde sempre despertou nos alunos a valorização 

pessoal e a superação do medo de se apresentar em um palco e de se 

expor publicamente. Atividade esta que o futuro professor deverá 

exercer sempre em sua profissão. Este é um evento acadêmico-cultural 

que pretende revelar e dar publicidade à produção artística e às 

habilidades culturais dos estudantes, professores e funcionários do 

campo de música, da dança e do teatro, além de criar um espaço de 

produção e revelação artístico-cultural entre estudantes. Assim este 

 

OUT 

 

NOV 

 

Profa. Eliane Josefa B. dos Reis 

 

 

10.000,00 

 

250-284 
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evento se justificativa pela importância e colaboração com a 

aprendizagem na organização e participação em um evento cultural. 

 

 

6 

II Festival de Dança da UNESPAR-

Campus Paranavai 

 

O Projeto envolve os acadêmicos do 2º ano do curso de Educação Física 

que deverão: elaborar projetos sobre ‘dança educação’ com uma 

temática inspirada em filmes, poemas, contos, etc.; criar coreografias 

que expressem reflexões corporais acerca da temática; organizar um 

espetáculo, no qual as coreografias sejam apresentadas ao público. O 

projeto é finalizado com uma apresentação aberta ao público em geral 

 

OUT 

 

NOV 

 

Professora Meire Aparecida Lode e 

acadêmicos do 2º ano de Educação 

Física 

 

  

 

 

7 

XIV Ciclo de Atividades Corporais 

 

Projeto de Ensino com oficinas em forma de minicursos: 16 minicursos, 

08 no período da manhã e 08 no período vespertino 

Terão a participação de 8 turmas que se revezarão entre todas as  16 

oficinas. 

 

 

JUN 

 

 

DEZ 

 

Profa Maria Aparecida Fonseca de 

Oliveira 

Orientação das oficinas: 

Professores do colegiado e 

acadêmicos do 4° ano. 

 

 

5.000,00 

 

 

250-284 

 

 

8 

Participação em atividades 

comunitárias: Conforme a demanda de 

solicitações de parcerias 

 

A participação dos acadêmicos em atividades sociais voluntárias 

permite que o mesmo seja inserido na prática profissional junto à 

comunidade. Assim, o acadêmico conhece a rotina profissional, as 

dificuldades, os objetivo, os benefícios pessoais e comunitários de suas 

ações e desenvolve o pensamento crítico para a tomada de decisões. 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Colegiado de curso 

 

  

 

 

9 

 

Jogos Universitários Do Paraná 

 

A participação dos acadêmicos nos Jogos significa a divulgação da 

UNESPAR como formadoras de profissionais capacitados para a prática 

da atividade física adquirindo experiência para torna-=se profissionais 

educadores. 

 

JUN 

 

DEZ 

 

 

 

Prof. Maria Aparecida Figueiredo 

 

 

 

7.000,00 

 

 

250-284 

 

 

10 

 

Programa Proativa 

 

Programa de atendimento a adolescentes com obesidade abdominal 

matriculados nas escolas publicas do município de Paranavai 

 

MAR 

 

MAR 

 

Prof. Flavio Guilherme 

 

 

10.000,00 

 

250-284 
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11 Manutenção do som do Centro de 

conferencias 

Realização das atividades pedagógicas dos diversos cursos MAR MAI Prof. Maria Antonia 20.000,00 250-284 

 

 

12 

Projeto de Readequação do 

laboratório de enfermagem e 
Anatomia 

 

Necessidade de compras de materiais didádico-pedagogicas para as 

aulas de anatomia, semiologia, smiotécnica, enfermagem clinica, 
urgência e emergência dos cursos de Enfermagem, Educação física e 

Ciências Biológicas 

 

MAR 

 

OUT 

 

 

Prof. Maria Antonia 

 

 

80.000,00 

 

250-284 

 

13 

Projeto de atualização do acervo 

bibliográfico do Centro de Ciências da 

Saúde 

 

Necessidade de renovação e atualização do acervo bibliográfica. 
Confirmo solicitação de pareceres de renovação dos cursos. 

MAR DEZ Prof. Maria Antonia 

 

50.000,00 250-284 

 

Política: Continuidade do Programa de Apoio à Educação Básica (Apoio ao PIBID, PDE e Pacto do Ensino Médio). 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Varal Literário 

 

Evento do Colegiado envolvendo acadêmicos de Letras e alunos 

bolsistas atendidos pelo PIBID no Curso 

SET SET Coordenador de Curso e professores 

 

6.500,00 250-284 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PARANAVAI 

Política: Curricularização da Extensão e da Cultura nos cursos de graduação da Unespar. 

 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Projeto de Extensão: Intervalo cultural Justifica a realização do projeto mediante a necessidade de formação 

cultural no âmbito acadêmico da UNESPAR. Sabe-se que a 

Educação/formação universitária ultrapassa os conteúdos programáticos 

previstos pelos diferentes cursos de ensino superior. 

 

ABR 

 

DEZ 

Prof. Meire Lode 

 

  

2 Projeto de Extensão: Universidade em 

dança 

 

A dança permeia diferentes espaços e momentos da vida do homem. 

Este projeto objetiva capacitar graduandos do curso de educação física 

da importância da dança enquanto componente curricular para a 

formação;. 

ABR DEZ Prof. Maria Teresa Favaro 

 

  

 

3 

Projeto de extensão: VII Festival de 

voleibol da UNESPAR-Campus 

Paranavai 

O projeto faz parte da programação curricular da disciplina de Esporte 

Coletivo III do curso de graduação em Educação física. 

 

ABR DEZ Prof. Juliana Dias Boareto 

 

  

 

4 

 

IV – Jornada do curso de Serviço 

Social e IX Mostra de Estágio em 

Serviço Social 

Seminário de extensão direcionado a comunidade acadêmica bem 

como aos profissionais da rede de serviços sociais como assistentes 
sociais, psicólogos, educadores entre outros.  

- Palestras com profissionais da área de Serviço Social 

- Minicursos 
-Apresentação de trabalhos 

- Palestra sobre supervisão de estágio em Serviço Social; 

-Mostra sobre os campos de estágio; 
- Oficina sobre avaliação do processo de estágio em Serviço Social. 

-Gincana cultural 

 

 

SET 

 

 

SET 

 

 

Docentes do curso de Serviço Social 

 

 

6.000,00 

 

 

250 



107 

 

5 Simpósio de Química  

 

Palestras, atividades culturais, minicursos, oficinas com temas de ensino 

e pesquisa na área de Química 

SET SET 

Colegiado de Química 5.600,00 281 

6 XIV JELLVI - Jornada de Estudos 

Linguísticos e Literários do Vale do 

Iguaçu 

 

Organização de evento de nível nacional com palestras, mesa-redonda, 

oficinas, mini-cursos, apresentações culturais, bem como publicação de 

resumos e anais. 

 

NOV 

 

DEZ 

Professores do Colegiado 

Colegiado de Letras 

 

 8.000,00 

 

250 

 

 

7 

Simpósio de Geografia  

 

Palestras, atividades culturais, mini cursos, oficinas com temas do 

Ensino da Geografia aplicada e Educação 

NOV NOV 
Colegiado de Geografia e Centro de 

Acadêmico 

 8.000,00 250-284 

 

Política: Difusão e formação cultural na região de abrangência da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Projeto de Extensão: Movimento e 

Longevidade da UNESPAR-Campus 

Paranavai 

 

Visa atender os idosos da cidade de Paranavaí, que estão em instituições 

de longa permanência, com desenvolvimento de atividades e formas de 

movimento , contribuindo para a melhora da qualidade de vida e 

longevidade dos mesmos. 

FEV NOV 

 

Prof Juliana Dias Boaretto Fernandes 

 

  

 

 

2 

Projeto de Extensão: Atendimento a 

Comunidade: Iniciação ao Atletismo, 

Condicionamento Físico e Saúde da 

UNESPAR - Campus de Paranavaí 

 

O projeto de Atletismo UNESPAR em parceria com a Associação de 

Atletismo de Paranavaí, pretende atender crianças, adolescentes e 
adultos, com o Programa de Escolinhas Esportivas de iniciação ao 

atletismo por 10 meses. A meta principal do Projeto de atletismo 

UNESPAR destina-se a promover a prática do atletismo junto da 
população mais jovem e a ocupação das crianças no seu tempo livre, 

propondo um atendimento de qualidade a todos os praticantes de 

atletismo.     A iniciação é a porta de entrada para quer se tornar um 
atleta de alto nível, mas o projeto também tem sua preocupação com a 

formação social e afetiva do praticante, e nem todas as crianças venha 

atingir níveis excelente no atletismo mesmo assim serão trabalhadas e 
desenvolvidas suas capacidades motoras.  Que nós dias de hoje é muito 

importante à prática de uma atividade física além de um grande circulo 

 

MAR 

 

NOV 

 

Profa. Eliane Josefa B. dos Reis 

 

 

 73.200,00 

 

 

250 
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de amizade e companheirismo que ela desenvolverá nos treinos e nas 

competições. 

Durante o ano as crianças do projeto terão a oportunidade de participar 

de várias competições a níveis municipal, regional, estadual e os que 

obtiverem índices serão convocados a representar seu município e 
estado em competição a nível nacional.   O atletismo é um dos melhores 

meios de fazer inclusão e política social. 

 

3 

Projeto de Extensão: condicionamento 

físico para corrida de rua – Parceria 

UNESPAR/ACORRENOR 

O projeto tem como meta principal a promoção de práticas de exercícios 

físicos incorporados a caminhada junto a população de população 

OUT NOV Matheus Amarante do nascimento e 

Aguinaldo Souza dos Santos 

 

10.000,00 250-284 

 

4 

Projeto de Extensão: Caminhada 

orientada – parceria UNESPAR / 

ACORRENOR SEMEL 

 

Proporcionar atendimento especializado de práticas de treinamento, 

visando o aprimoramento do condicionamento físico para a caminhada. 

 

OUT NOV Prof. Matheus Amarante e Prof. 

Aguinaldo Souza dos Santos 

 

  

5 Projeto de Extensão: Atividades 

motoras para crianças de 4 e 5 anos do 

CMEI  Maria Madalena F. Souza 

 

O projeto está vinculado à disciplina de Educação Física Infantil e prevê 

as seguintes ações: solicitação de autorização junto ao CMEI Maria 

Madalena F. Souza, bem como organização dos dias e horários de 

realização das atividades; reuniões mensais com os acadêmicos para 

estudo e planejamento das atividades motoras levando em consideração 

a realidade do CMEI; aplicação da proposta: cada grupo deverá aplicar 

sua proposta elaborada na disciplina para alunos do CMEI; avaliação 

junto aos acadêmicos sobre os pontos positivos e negativos sobre a 

aplicação da proposta. 

 

 

 

FEV 

 

 

 

DEZ 

 

 

 

Professor Wesley DelConti 

 

 

 

30.000,00 

 

 

284 

6 Aproximação e atuação junto a 

população mais vulnerável e suscetível 

Humanização na atenção primária: a presença dos doutores da alegria 

na unidade básica de saúde. Executar ações de humanização nas salas 

de espera das unidades de saúde por meio do programa médico do 

humor 

 

MAR DEZ Prof. Jaqueline Dias 2.000,00 250-284 

 

 

III Semana do NEDDIJ: extensão 

rumo aconsolidação dos direitos de 

crianças e adolescentes. 

Semana de Extensão direcionada à comunidade acadêmica, 

profissionais da rede de atendimento e proteção da criança e do 

adolescente da Comarca de Paranavaí e a sociedade. Exposição sobre o 

trabalho realizado no 3º ano do NEDDIJ; Palestra e/ou mesa redonda 

AGO AGO Profª Keila PinnaValensuela. Curso 

de Serviço Social. 

5.000,00 100 
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7  sobre direitos da criança e do adolescente; Mobilização e atendimento 

junto à comunidade. 

 

 

8 

 

Projeto de Extensão “Viver Melhor” 

 Atendimento à idosos residentes no Morumbi. 

 Reuniões quinzenais com idosos residentes no Morumbi. 

 Distribuição de lanches. 

 Elaboração de material de divulgação do projeto. 

 Confecção de camisetas. 

 Publicação dos resultados do projeto em evento de pesquisa e 

extensão. 

AGO AGO Profª Juliana D’ Aquino Doronin. 

Docente do Curso de Serviço Social. 

 5.000,00 

 

 

100 

 

9 

Projeto NEDDIJ Projeto de Extensão de atendimento e proteção da criança e do 

adolescente da Comarca de Paranavaí e a sociedade. 

JAN DEZ Prof. Keila PinnaValensuela. Curso 

de Serviço Social. 

  

 

 

 

10 

Projeto de Extensão Patronato 

(Programa Permanente do Governo do 

Estado, custeado pelo Fundo Paraná. 

O objetivo geral deste projeto é atender e acompanhar assistidos com 

progressão de pena para o regime meio aberto de modo aressocializador 

e educativo, pautando-se na relação de direitos e deveres. Como 

objetivos específicos, promover o acesso aos direitos e o cumprimento 

dos deveres judiciais; desenvolver trabalhos conjuntos e específicos por 

meio de equipe multidisciplinar; fomentar a produção de conhecimento 

no ensino superior sobre a temática ainda pouco discutida. 

 

JAN 

 

DEZ 

 

Prof. Me. Erick Dawson de Oliveira. 

Curso de Administração 

  

 Realização de visitas técnicas Realização de visitas técnicas com alunos em organizações para 

complementar o aprendizado adquirido em sala de aula. Visitas a serem 

realizadas com acompanhamento de professores do Cursa. A 

organização destes eventos estará a cargo do Centro Acadêmico do 

Curso. 

 

ABR 

 

NOV 

 

Professores do curso de 

Administração 

  

 

11 

Projeto Bom Negócio PR Projeto Bom Negócio Paraná JAN DEZ Profª. Helena Leite.  

Coordenação do Curso de Contábeis. 

  

 

Política: Combate à evasão e atendimento ao egresso. 
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Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Educação permanente para 

profissionais, docentes e discentes de 

saúde de Paranavaí e Região 

Projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde- 14ª Regional 

de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Visa capacitar os 

profissionais em temas atuais das políticas publicas de saúde e assuntos 

relacionados ao cuidado na rede de atenção a saúde 

 

MAR 

 

DEZ 

 

Prof. Maria Antonia Ramos Costa 20.000,00 250-284 

2 Reiki na universidade: formação e 

prática de terapeutas- parceria com o 

Colegiado de Geografia 

O objetivo do projeto é formar terapeutas e ampliar a oferta do Reiki a 

comunidade interna e externa ao campus de Paranavaí. 

 

MAR DEZ Prof. Givaldo Alves da Silva 

 

  

3 Cuidado Centrado na Família Realizar discussões e palestradas direcionadas ao Cuidado Centrado na 

Família, com o objetivo de instrumentalizar e estimular os acadêmicos 

a prestarem este cuidado em todas as interfaces da assistência de 

enfermagem. 

MAR DEZ Profa. Jaqueline Dias 5.000,00 250-284 

 

Política: Aproximação e atuação junto aos movimentos sociais. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

 I Semana de Comemoração ao Dia 

Internacional do Idoso na Unespar-

Campus Paranavaí. 

Tema: Discutindo experiências 

implantadas na execução das Políticas 

do Idoso (Universidade-Estado e 

Comunidade)  

 

Evento organizado pelo Projeto de Extensão Melhor Idade vinculado 

ao Colegiado de Serviço Social: 

1. Mesa Redonda com representantes da Promotoria do Idoso, Conselho 

do Idoso e Secretária da Assistência Social para discutir as Políticas 

Públicas implantadas no Município de Paranavaí para essa população 
no período Matutino; 

2. Mesa Redonda com Coordenadores da UNATI-Universidade Aberta à 

Terceira Idade da Unespar (Campus de Paranaguá) e UEM (Campus de 

 

NOV 

 

NOV 

 

Profa. Juliana Doronin. Curso de 

Serviço Social. 

 

2.000,00 

 

250 
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Maringá) para exposição das experiências implantadas no período 

vespertino. 

Público Alvo- Integrantes do Projeto Viver Melhor (Idosos e discentes) e 

Graduados do Curso de Serviço Social.  

 

 

Política: Aproximação e atuação junto à Educação Básica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

1 Programa de Desenvolvimento 

Educacional Eventos – PDE 

Atividades voltadas aos professores da Educação Básica inscritos no 

Programa de Desenvolvimento educacional 

FEV DEZ Coordenação do PDE no 

campus;Professores orientadores 

vinculados aos Colegiados. 

  

 

 

2 

Programa de Desenvolvimento 

Educacional Eventos – PDE 

Além das atividades programadas pela SEED, cabe ao PDE local a 

Organização de eventos. 

Neste caso o evento envolverá: 

 Palestra 

 Comunicações de Trabalhos 

 Pôster 

 

 

FEV 

 

 

DEZ 

Coordenação do PDE no campus: 

Professores orientadores vinculados 

aos Colegiados. 

 

 

2.650,00 

 

250-284 

 

3 

Programa de Desenvolvimento 

Educacional Eventos – PDE 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

Atividades voltadas ao aos acadêmicos envolvidos. 

FEV DEZ Coordenadores dos subprojetos 

ligados às licenciaturas 

2.500,00 250 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PARANAVAI 

Política: Fortalecimento do Programa de Iniciação Científica. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

I Seminário sobre Políticas Públicas e 

Gestão de Organizações. 

- Consolidação do GT em gestão de organizações Unespar; 

- Palestras; 

- Oferta de minicursos; 

- Apresentação de trabalhos.  

JUL JUL Docentes dos cursos de Serviço 

Social, Ciências Contábeis e 

Administração. 

 6.000,00 100 

2 Fortalecimento do Programa de 

Iniciação Cientifica 

 

DIVISÃO DE PESQUISA 

VIII Encontro de Iniciação Científica 

Evento científico visando disseminar os resultados dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos por estudantes de graduação e seus 

orientadores, contemplando:  

 Palestras; 

 Minicursos; 

 Apresentação de comunicações  

 Painéis 

Obs: com previsão de Receita (inscrições) 

SET SET Equipe da Divisão de Pesquisa e 

Pós-Graduação 

2.850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 e  284 
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Política: Criação e consolidação de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Criação e consolidação de cursos de 

Pós-graduação Stricto sensu 

-Fortalecimento do Grupo de trabalho para criação da proposta do 

mestrado na área da Saúde, com assessoria e consultoria externa. 

-Fortalecimento do Grupo de Pesquisa NEPEMAAS 

MAR DEZ Prof. Maria Antonia 10.000,00 250-284 

2 Criação e consolidação de Cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

PPIFOR -  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO EM ENSINO 

– FORMAÇÃO DOCENTE INTERDISCIPLINAR 

Banca de 12 (doze) Qualificações e Defesas dos mestrandos da Turma 

02 

 Pró-labore, passagem e diárias 

 

 

Qualificação 

agosto-

setembro 

(turma 04) 

de 2017 

Defesa – 

julho-agosto 

de 2017 

(turma 03) 

 

Coordenação do Programa de Pós-

Graduação 

 

 

 

 

 

12.000,00 

 

250 
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Política: Ampliação da Pesquisa. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Ampliação da pesquisa Projeto Saúde do Trabalhador da UNESPAR; projeto de pesquisa que 

faz parte do Programa de Saúde do trabalhador da UNESPAR,  

MAR DEZ Prof. Maria Antonia Ramos Costa  10.000,00 250-284 
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AÇÕES DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

UNIDADE: CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Política: Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da Unespar – PROGRAD. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

 

1 

Semana da Matemática 

 

Palestras, atividades culturais, mini-cursos, oficinas com temas de 

matemática, matemática aplicada e educação matemática. 

JAN 

 

DEZ 

 

Colegiado de Matemática e Centro de 

Acadêmico 

8.000,00 250-284 

 

 

2 

Curso de Matemática Básica 

 

Curso de curta duração a ser ofertado aos alunos do Centro de Ciências 

Exatas e Biológicas. Antes de seu início, será elaborado projeto de 

trabalho para o curso a ser oferecido, submetido para apreciação do 

colegiado e Centro de Área e divulgado entre os alunos. 

JAN JUL Professor do Colegiado de 

Matemática 

100,00 250 

 

3 

Curso de “Desenvolvimento de 

Competências Matemáticas”  

 

Curso de curta duração a ser ofertado aos alunos do Centro de Ciências 

Exatas e Biológicas. Antes de seu início, será elaborado projeto de 

trabalho para o curso a ser oferecido, submetido para apreciação do 

colegiado e Centro de Área e divulgado entre os alunos. 

JAN DEZ Professor do Colegiado de 

Matemática 

100,00 250 

 

4 

Curso “A Construção de Conceitos 

Físicos Utilizando Atividades 

Experimentais: A Física do Cotidiano” 

Curso de curta duração a ser ofertado aos alunos do Centro de Ciências 

Exatas e Biológicas, com objetivo de desenvolver atividades 

experimentais relacionadas ao estudo de conceitos físicos, envolvidos 

com situações cotidianas e em co-participação com os alunos da 

UNESPAR. Antes de seu início, será elaborado projeto de trabalho para 

o curso a ser oferecido, submetido para apreciação do colegiado e Centro 

de Área e divulgado entre os alunos. 

 

MAR DEZ Prof. Lucas Tomaz Antunes dos 

Santos 

500,00 250 
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5 Aula Inaugural do Colegiado de 

Química 

Palestra sobre tema relevante para o profissional docente da Química. FEV MAR Colegiado de Química 650,00 250 

6 Aula Inaugural/Aula Magna 

 

 

Conferência inaugural do Programa PROF-FILO - Curso de Filosofia 

MAR MAR Prof. SamonNoyama 1.540,00 250-281-284 

7 Aula Inaugural/Aula Magna 

 

Aula inaugural do Colegiado de Ciências Biológicas: Recepção aos 

acadêmicos do curso através de uma palestra na área das Ciências 

Biológicas 

MAR MAR Prof. Alcemar Martello 600,00 250 

8 Projetos Arauco do Brasil 

 

Projetos em convênio com empresas privadas envolvendo Zoologia JAN DEZ Prof. Sergio Bazilio 64.800,00 284 

9 Semana da Biologia - CESB 

 

Palestras, atividades culturais, mini-cursos, oficinas com temas de 

pesquisa e ensino na área de biologia. 

AGO SET Colegiado de Ciências Biológicas 8.000,00 250 

10 Organização de evento Nacional: XI 

Colóquio Nacional de História no Vale 

do Iguaçu 

Captação de recursos; Alocação de hospedagem; 

 Alocação de alimentação; Aquisição das passagens; 

Execução do evento; 

SET OUT Prof. Ilton Cesar Martins 

 

14.000,00 250 

11 Organização de evento Regional: 

Seminário de Ensino de História e 

Seminário do Laboratório de 

Aprendizagem Histórica. 

Captação de recursos; Alocação de hospedagem; 

 Alocação de alimentação; Aquisição das passagens; 

Execução do evento; 

MAI JUL Professores: Everton Carlos 

CremaDulceli de Lourdes Estacheski 

 

7.500,00 250 

12 Organização de evento Nacional: 

Temas, métodos e perspectivas em 

história 

Captação de recursos; Alocação de hospedagem 

Alocação de alimentação; Aquisição das passagens; 

Execução do evento; 

OUT NOV Professores: Everton Carlos Crema, 

Ilton Cesar Martins 

Jefferson William 

GohleMichelKobelinski 
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13 Realização de aula de encerramento do 

Curso de História 

Convite a professor externo; Alocação de hospedagem; Alocação de 

alimentação; Pagamento de pró labore 

NOV DEZ Coordenador de curso 2.000,00 250 

 

14 

MESP - Mostra de Estágio 

Supervisionado do Curso de Pedagogia. 

 

Evento que os acadêmicos das turmas de terceiros e quartos anos do 

curso têm a oportunidade de divulgar as práticas pedagógicas vividas na 

realização de seus estágios curriculares 

NOV NOV Professores do Colegiado de 

Pedagogia 

13.666,50 250 

 

15 

Semana do Meio Ambiente 

 

Evento promovido pelo curso de Geografia da Unespar-Campusde 

União da Vitória, visando à integração entre teoria e prática, onde os 

acadêmicos e professores se reúnem em campo para na prática 

compreender o ambiente em que se vive. 

JUN JUN Colegiado de Geografia e Centro de 

Acadêmico 

11.800,00 250-284 

16 X Colóquio de Filosofia 

 

Palestras, atividades culturais, mini-cursos, oficinas, com temas de 

pesquisa na área de Filosofia - além das diárias e transporte dos 

participantes. 

SET SET Colegiado de Filosofia 20.600,00 250-281-284 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A EXTENSÃO E CULTURA 

 

UNIDADE: CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Política: Curricularização da Extensão e da Cultura nos cursos de graduação da Unespar. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

1 Simpósio de Química  

 

Palestras, atividades culturais, mini-cursos, oficinas com temas de ensino 

e pesquisa na área de Química 

SET SET 

 

Colegiado de Química 

 

5.600,00 281 

 

2 

XIV JELLVI - Jornada de Estudos 

Lingüísticos e Literários do Vale do 

Iguaçu 

Organização de evento de nível nacional com palestras, mesa-redonda, 

oficinas, mini-cursos, apresentações culturais, bem como publicação de 

resumos e anais. 

NOV NOV Professores do Colegiado 

Colegiado de Letras 

8.000,00 250 

 

3 Simpósio de Geografia  

 

Palestras, atividades culturais, mini cursos, oficinas com temas do Ensino 

da Geografia aplicada e Educação 

NOV NOV Colegiado de Geografia e Centro de 

Acadêmico 

8.000,00 250-284 

4 IV Encontro de Cultura 

 

Atividades culturais e mini-cursos vinculado ao projeto de Extensão 

“Capoeira na Escola: cidadania e cultura. 

OUT OUT Prof. Antonio Charles Santiago  

2.500,00 

 

250-284 

5 II Encontro as (sem)razões da arte 

 

Palestras e atividades culturais vinculadas ao projeto de Extensão “Dança, 

Pensamento do Corpo”. 

AGO AGO Profª. Renata Tavares  

 2.500,00 

 

132 

6 III CEPE - Congresso de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Campus de 

União da Vitória da Unespar 

 

Palestras, atividades culturais, mini-cursos, publicações de resumos 

científicos, oficinas com temas variados. 

OUT OUT Direção do Campus, Direções dos 

Centros de Áreas, Coordenações dos 

Cursos 

 

30.000,00 

 

250-284 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Política: Ampliação da Pesquisa. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

1 Projetos Arauco do Brasil 

 

Projetos em convênio com empresas privadas envolvendo Zoologia JAN 

 

DEZ 

 

Prof. Sergio Bazilio 64.800,00 

 

284 

 

2 Projeto de digitalização: contrato Grupo 

Verde Vale 

 

Aprovisionamento de 48 bolsas; Treinamento de bolsistas; 

Desenvolvimento de instrumento de pesquisa; Fotografia e digitalização; 

Arquivamento e entrega do produto ao Grupo Verde Vale; 

JAN 

 

DEZ 

 

Prof. Jefferson William Gohl 19.200,00 284 

3 Projeto: Laboratório de ensino de 

história 

 

Aprovisionamento de 12 bolsas; Treinamento de bolsistas; 

Desenvolvimento de instrumento de pesquisa; Higienização e ordenação 

do material; 

Composição de cadastro; 

 

JAN 

 

DEZ 

 

Profª. Dulceli de Lourdes Estacheski 4.800,00 284 
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AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA GESTÃO 

 

UNIDADE: CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Ações da Gestão. 

Nº Programas e Ações 
Estratégicas 

Detalhamento das Ações Cronograma Coordenação das 
Ações 

Valor 
(R$) 

FONTE 

Início Fim 

1 Continuação de Construção de bloco 

novo 

 

Retomada da Construção de novo bloco no Campus, onde serão 

destinadas salas de aulas, administrativas (1º andar) e garagens para frota 

do Campus (Térreo). 

ABR DEZ Direção do Campus 500.000,00 132 

2 Início da ocupação do Terreno doado 

pela Prefeitura Municipal de União da 

Vitória para sede do novo Campus 

Cerca do local, identificação do mesmo e elaboração do projeto 

arquitetônico. 

FEV DEZ Direção do Campus 220.000,00 132-250-281 

3 Posse do Terreno doado pela Prefeitura 

Municipal de União da Vitória no 

Observatório Astronômico 

Placas de Identificação e elaboração do projeto na área para aulas de 

campo dos cursos do Campus. 

FEV DEZ Direção do Campus 18.000,00 132-250-281 

 


