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Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

Paranavaí, 14 de novembro de 2019. 

Mem. 033/2019 PROPLAN/UNESPAR 

 

 

De: Angelo Ricardo Marcotti - Pró-reitoria de Planejamento 

Para: Edinéia Fátima Navarro Chilante – Secretaria dos Conselhos Superiores   

Assunto: Solicita inclusão da Proposta Orçamentária da Unespar para pauta do 

Conselho de Planejamento, Administração e Finanças da Unespar. 

 

 

Prezada Chefa de Gabinete 

Edinéia Fátima Navarro Chilante 

 

Considerando o regimento geral da Unespar;  

A Pró-reitoria de Planejamento encaminha o Plano Anual de Atividades para o 

ano de 2020 para manifestação e inclusão de pauta na próxima reunião do Conselho 

de Planejamento, Administração e Finanças da Unespar 

Nas melhores intenções, colocamo-nos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Angelo Ricardo Marcotti 

Pró-reitor de Planejamento 

Portaria 116/2018 – REITORIA/UNESPAR 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de planejamento que visa 

auxiliar a realização de atividades da Unespar, possibilitando a organização dos 

recursos orçamentários em projetos e demandas de manutenção da universidade. Além 

disso, o PAA corresponde como um indicador de desempenho do cumprimento das 

metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unespar. 

De acordo com o relatório de verificação de avaliação externa, elaborado no 

processo de recredenciamento da institucional, a Unespar carece, ainda, de uma 

simetria entre avaliação, planejamento, processo decisório e o acompanhamento das 

políticas e dos programas institucionais. Com objetivo de aprimorar os processos de 

planejamento da Unespar, a elaboração do Plano Anual de Atividades de 2020 foi 

realizado concomitante ao processo da proposta de orçamento para o ano de 2020. A 

primeira fase foi de elaboração da previsão de despesas de manutenção e apoio pelas 

direções de campus, e pelas ações programáticas vinculadas às ações ao ensino, 

pesquisa e pós-graduação, extensão e cultura, realizada pelas pró-reitorias.  

A segunda fase foi de detalhamento das ações finalísticas e de manutenção e 

apoio que serão realizadas pelos colegiados de cursos de graduação, programas de 

mestrado, centros de áreas, pró-reitorias e órgãos ligados a reitoria para o ano de 2020. 

A elaboração do PAA 2020 aconteceu de forma participativa, buscando aprimorar a 

comunicação, a concatenação dos elementos que compõem o planejamento da 

Unespar, alinhados com os objetivos e metas do PDI (2018-2022). 

Para a elaboração do PAA 2020 foi fundamental a consideração do Plano de 

Desenvolvimento da Unespar, (disponível em:  http://proplan.unespar.edu.br) com 

destaque para o Plano de Objetivos, Metas e Ações (p.51 a 71) e também as Políticas 

Institucionais (p. 72 a 122). Além disso, o relatório do  Relatório de Verificação da 

Comissão de Avaliação Externa do Recredenciamento Institucional (disponível em: 

http://proplan.unespar.edu.br/planejamento-institucional/relatorios) e as fragilidades 

apontadas no relatório de Autoavaliação Institucional de 2017, exerceram subsídios 

para a elaboração do PAA 2020.  
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Neste sentido, a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) encaminhou, em 17 

de setembro deste ano, o Memorando 024/2019, com algumas orientações específicas 

para realização do processo de elaboração do PAA 2020. 

Neste memorando, a orientação era que os colegiados de cursos de graduação, 

programas de mestrado, centro de áreas e pró-reitorias indicariam as atividades que 

pretendem desenvolver no ano de 2020, no Formulário PAA 2020, informando:  a) 

atividade/ação finalística;  b) descrição;  c) responsável;  d) cronograma (trimestre);  e 

g) articulação estratégica com o PDI (Eixo e objetivo previsto no PDI). Esta última 

informação é de relevante importância para o processo de simetria entre as ações 

previstas no PAA 2020 com o PDI, atendendo às considerações apresentadas pela 

comissão de avaliação externa. 

Assim como em ano anteriores, os colegiados de curso de graduação e 

programas de mestrado preencheram o Formulário PAA 2020 e encaminharam ao 

respectivo Centro de Área. A direção do Centro de Área fez a consolidação das 

informações e encaminhou para a direção de campus que formalizou um documento 

único para aprovação do conselho de campus. Em seguida, o documento foi 

encaminhado à PROPLAN. As pró-reitorias e órgãos ligados a reitoria também 

preencheram o Formulário PAA 2020 com suas respectivas atividades e encaminham 

diretamente a PROPLAN. 

O prazo para encaminhamentos dos documentos para a PROPLAN foi 01 de 

novembro de 2019. Destacamos que por um problema de comunicação, o campus de 

Curitiba I – Embap, não conseguiu apresentar a tempo o PAA 2020 para manifestação 

do CAD, sendo acertado com a direção do campus, que o documento ficará pronto para 

deliberação do Conselho Universitário, na reunião que será realizada no dia 04 de 

dezembro, na cidade de Apucarana. 

Por fim, a PROPLAN  fez a consolidação das informações dos campi e das pró-

reitorias e encaminha, por meio do memorando 033/2019, o documento final (EM 

ANEXO) para a manifestação do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças 

– CAD. 
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2 CAMPUS DE APUCARANA 

 
 

Campus Apucarana 
    

 
Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas  

    

 
Curso/Programa Administração, Ciência da Computação, Turismo e 

Negócios,Secretariado Executivo , Economia, Contabilidade, 
Ser.Social  

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável  
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Aula Inaugural  Primeira aula do ano onde juntamos todos os primeiros anos do Centro 
para um evento integrado de Boas Vindas 

CSA  4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

2 Recepção dos Calourous Recepcionar os novos alunos apresentando a comunidade acadêmica e 
promovendo integração entre alunos e centro. 

CSA  1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 

3 Semana Pedagógica do Centro  Promover integração e formação pedagógica aos professores do Centro  CSA  2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 5: Implantar melhorias nos 
processos que envolvem os 
registros acadêmicos. 

4 Ciclo de Palestras  Promover mensalmente palestra envolvendo os acadêmicos e 
profissionais da comunidade 

CSA  Mar. Dez PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

5 Visitas técnicas  Promover  visita técnica dos acadêmicos em organizações da região CSA  Mar. Dez PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

6 Semana do Curso de Serviço 
Social 1 

Promover palestras e oficinas com profissionais convidados da área de 
Serviço Social  

Serviço Social - 
Coordenador  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

7 Semana do Centro de Ciências 
Sociais 

I ncentivar a integração de ações e atividades relacionadas ao ensino, 
pesquisa, extensão e inovação, através da realização de palestras, 
minicursos, oficinas, mesas redondas 

CSA  3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 
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8 Mostra de Projetos de Extensão  Evento para proporcionar a apresentação dos projetos de Extensão do 
Cursos  

CSA  3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

9 Análise de Conjuntura  e 
Perspectivas  

Ccompreender as inter-relações das partes que formam o todo, pois a 
totalidade é um conjunto de múltiplas determinações da Economia 
Brasileira 

CSA  3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

10 Workshop de Egressos Oferecer elementos para discussões sobre reforma curricular e outros 
aspectos da vida acadêmica, como ingresso, oferta e qualidade de 
cursos, efeitos de programas de cotas e dispositivos de permanência e 
importância dos estágios na inserção profissional.  

CSA  2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 21: Implementar políticas de 
acompanhamento de egressos e 
sua inserção no mundo do 
trabalho. 

11 XXIX Enac e Simpósio de 
Contabilidade 

Simpósio Estadual de Contabilidade Coordenação - 
Ciências 
Contábies  

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

12 Encontro Científico do CSA  Encontro de Assuntos Contábeis CSA  3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

13 Mostra de Profissões  Acolhimento de alunos de segundo grau CSA  3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

14 Encontro  Nacional de Secretariado 
Executivo 

Evento do curso de Secretariado executivo trilíngue, planejado e 
organizado pela coordenação do curso, docente da disciplina de 
Cerimonial e acadêmicos do 3º ano 

Coordenação 
S.Executivo  

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

15 Encontro dos S. de Estágio Serviço 
Social 

Promover o debate sobre a temática do estágio entre supervisores de 
campo e supervisores pedagógicos, através de uma mesa-redonda. 
Promover uma mesa de debate sobre o processo de supervisão de 
estágio, com o objetivo de propiciar um espaço de reflexão e integração 
entre supervisores de campo e supervisores pedagógicos.Apresentação 
dos campos de estágio pelos acadêmicos da quarta série do curso para 
os demais estudantes, supervisores pedagógicos e de campo, através 
da exposição de pôsteres. 

Serviço Social - 
Coordenador  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 
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16 Gincana Cultural Turismo  União de atividades lúdicas e de conhecimentos multidisciplinares com 
objetivo de promover a integração e interação entre docentes e 
discentes do curso. 

Turismo  - 
Coordenador  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 16: Criar e implantar atividades 
de extensão e cultura que 
contribuam para a 
internacionalização da 
UNESPAR. 

17 Semana do Meio Ambiente  incentivar as novas gerações a contribuírem para a solução dos 
problemas sociais e ambientais, a compreender o sentido do que é ser 
um cidadão participativo das ações de preservação do meio ambiente, 
além de avaliar as atitudes diárias e as suas consequências no meio em 
que vivem. 

CSA  2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

18 Ciclo de Estudos de Temas 
Transversais  

são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e 
compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, 
Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, 
relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente 
Transmissíveis) , Meio Ambiente[ 

CSA  Mar. Dez PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

19 Rua de Recreio  Envolver os participantes em atividades que fortalece os vinculos das 
crianças e Adolescentes entre si, com o ambiente universitário  por meio 
da valorização da cultura esporte lazer etc. 

CSA  4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 16: Criar e implantar atividades 
de extensão e cultura que 
contribuam para a 
internacionalização da 
UNESPAR. 

20 Programa Cinepop Promover mesas redondas sobre filmes e documentários, que possam 
explorar temas que envolvam a inter, multi e a transdiciplinaridade. O 
projeto não é voltado apenas  ao curso de turismo, mas também aos 
demais cursos de graduação do campus de Apucarana e comunidade 
externa. 

CSA  Mar. Dez PA 16: Criar e implantar atividades 
de extensão e cultura que 
contribuam para a 
internacionalização da 
UNESPAR. 

21 Programa de Inovação do CSA   uma iniciativa onde  as pessoas podem cocriar ideias e soluções para 
as áreas da empresa, diferentes categorias e temas de inovação. Um 
ambiente transparente e colaborativo para atingir  resultados de 
inovação. 

CSA  4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população.        

 
Campus Apucarana 

    

 
Centro de Área Ciências Humanas e Educação 
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Curso/Programa Letras Esapnhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática e 

Pedagogia 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Encontro de Integração acadêmica 
Letras Espanhol 

São três dias de integração entre os alunos ingressantes com os demais 
alunos do curso. Palestras e mesas-redondas com temas relacionados 
ao ensino de Espanhol e aformação docente.  

Amábile 
Piacentine 
Drogui  

março PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 V Minicurso de Espanhol Curso destinado a alunos do EM e à comunidade em geral. Ocorre em 
14 sábados e é ministrado pelos licenciandos do 4 ano de Letras 
Espanhol, sob supervisão dos professores da IES. Elabora-se  materiasl 
didático para uso em todas as aulas. 

Amábile 
Piacentine 
Drogui, 
Vanessa Cruz 
Mantoani 

abril PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

4 Viagem acadêmica Internacional 
(07/2020) 

Viagem internaciona para conhecer um pais hispanohablante com o 
objetido de  desenvolver-se  linguistica e culturalmente.  

Silvana 
Malavasi, 
Amábile 
Piacentine 
Drogui 

julho PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

5 Visita ao Instituto Miguel de 
Cervantes em São Paulo (08/2020) 

Visita ao Cervantes para conhecer esse espaço de alta relavância no 
contexto de ensino de Espanhol no Brasil 

Caio Vitor 
Marques 
Miranda, Ana 
Paula 
Mantovani 
França 

agosto PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

7 X Noche hispánica Evento cultural, com apresentações artísticas relacionadas à cultura 
hispánica  

Silvana 
Malavasi, 
Caroline 
Emanuele de 
Oliveira, Ana 
Paula 
Mantovani 
França 

outubro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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8 IV Seminário de Estágio de línguas Evento com palestras relacionadas ao Estágio e com comunicações dos 
licenciandos das três Letras (EspanholPortuguês e Inglês), socializando 
suas experiências de estágio. 

Neluana Leuzi 
Ferragini, 
Patricia 
Ormastroni 
Iagallo, Ana 
Paula 
Mantovani 
França, Raquel 
Silvano de 
Almeida  

novembro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

9 III Seminário de TCC de Letras 
Espanhol 

Evento, aberto à comunidade, para defesas de projetos de pesquisa e 
TCC de alunos do curso Letras Espanhol.  

Caroline 
Emanuele de 
Oliveira 

novembro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

10 Semana de Recepção dos cursos 
de Letras Inglês 

Acolhimento dos alunos ingressantes e veteranos do curso de Letras 
Inglês e informá-los sobre aspectos relevantes sobre o curso assim 
como familializá-los com o campo de atuação profissional por meio de 
depoimentos de professores da rede básica de ensino 

Francini 
Percinoto 
Poliseli Corrêa 

março PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

11 VI Seminário de Pesquisas em 
Letras Inglês 

DIsseminação de projetos e pesquisas realizadas na área de Letras 
Inglês 

Francini 
Percinoto 
Poliseli Corrêa 

novembro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

13 VI Spring Festival  Disseminação de conteúdos aprendidos nas disciplinas de Literatura de 
língua inglesa e oralidade 

Fernanda 
Tarran, 
Fernando 
Benites 

setembro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

16 Socialização dos estágios de 
observação e participação nas 
escolas 

Disseminação das atividades realizadas no período de observção dos 
estágios supervisionados 

Raquel Silvano 
Almeida 

junho PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

18 III Mostra das Profissões 
UNESPAR 

Divulgar os cursos de graduação da Unespar campus Apucarana Todos os 
docentes 

Agosto PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

19 English Day  Dia de atividades em inglês com alunos de escolas e com participação 
dos ETAs  

Juliane 
D'Almas 

março a 
outubro 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

23 II Simpósio de Literaturas Evento acadêmico envolvendo alunos e professores da região, para 
apresentação e socialização de trabalhos de pesquisa em literatura de 
diversos idiomas, culturas e origens. 

Fernanda 
Tarran e 
Fernando 
Benites 

maio PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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28 Semana de Integração do Curso 
de Letras Português 

Semana dedicada à socialização dos acadêmicos de letras português, 
abrangendo atividades culturais, oficinas, palestras e mesas redondas 
ofertadas pelos professores do curso, contando com a participação dos 
alunos. 

Carla 
Kuhlewein e 
Patrícia 
Ormastroni 
Iagallo 

março PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

29 Jornada de Estágio Rodas de conversa, palestra com professores convidados e oficina com 
os alunos egressos, visando a troca de experiências no campo de 
formação de professores. 

Neluana Leuz 
de O. Ferragini 
e Patrícia 
Ormastroni 
Iagallo 

março a abril PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

30 VII Sarau Cultural Disseminar a arte em suas várias formas de expressão artística 
(literatura, pintura, dança, música, fotografia, teatro), permitindo que 
todos os alunos do campus, bem como a comunidade apucaranense e 
da região, possam assistir e apresentar suas produções artísticas. 

Patrícia 
Josiane 
Tavares da 
Cunha 

junho PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

31 Feira Literária de Paraty Ação conjunta entre os três cursos de Letras do campus de Apucarana 
para participar do principal festival literário do Brasil de da América do 
Sul. Além de palestras, também são realizadas discussões, oficinas 
literárias, que contam com envolvimento e participação ativa de autores 
de vários países reconhecidos internacionalmente. 

Ana Paula F. 
de Mendonça, 
Amábile 
Piacentine 
Drogui e 
Juliane 
D'Almas 

junho PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

32 Colóquio de Estudos Afro 
Brasileiros e Africanos 

Evento regional que visa proporcionar uma visão crítica acerca dos 
estudos afro-brasileiros e africanos, em especial a História, a Literatura 
e a Cultura, a partir do debate e da reflexão, da socialização de 
experiências e das pesquisas desenvolvidas sobre o tema. 

Ana Paula F. 
de Mendonça, 
Carla 
Kuhlewein, 
Patrícia O. 
Iagallo, Patrícia 
J. T. da Cunha 
e Rosimeiri 
Darc Cardoso. 

agosto PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

33 Seminário de Pesquisa Evento local de divulgação de pesquisas desenvolvidas no TCC do 
curso de Letras Português. 

Ana Paula 
Peron 

agosto PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

34 Recepção dos Calouros e 
Integração dos Estudantes do 
Curso de Matemática 

Programação dedicada à recepção dos calouros de 2019 e socialização 
dos acadêmicos de Licenciatura em Matemática. 

Lucineide 
Akemi 

março PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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35 Matemática e Cinema Exibição de um filme por bimestre e rodas de conversa com professores 
convidados, egressos e estudantes do Curso de Matemática, visando a 
produção de reflexões e trocas de experiências. 

Alessio Gava março a 
novembro 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

36 III Encontro de Matemática Evento regional que visa proporcionar palestras, minicursos, oficinas 
para estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática, professores 
da Educação Básica, estudantes egressos e professores do Curso de 
Licenciatura em Matemática da Unespar de Apucarana. 

Sérgio 
Carrazedo 
Dantas 

junho PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

38 Semana da Integração da 
Pedagogia 

Realização da integração entre os alunos calouros com os demais 
alunos, professores e espaço universitário 

Vanessa Alvez 
Bertolleti 

março PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

39 VII Seminário de Estágio do curso 
de Pedagogia 

vento para troca de experiência dos momentos vivenciados nos estágios Ricardo 
Desidério da 
Silva 

outubro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

40 Visita Técnica Organização de uma viagem de curta duração para realização de 
atividades pedagógicas e culturais 

Isaias Batista 
de Oliveira 
Junior 

agosto PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

41 Atividade lúdicas na brinquedoteca Atividades desenvolvidas na Ludoteca, com a participação de alunos 
das escolas municipais de Apucarana 

Gabriela 
Sachelli 

março a 
novembro 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

42 IV COLI - Congresso de 
Licenciaturas 

É um projeto de natureza científica organizado como um espaço de 
discussão de temas educacionais relacionados, em especial, ao que 
tange a assuntos concernentes à licenciatura. Como evento, é uma 
proposta que nasceu no Centro de Ciências Humanas e da Educação, 
da Unespar. Em sua 4ª edição alarga suas fronteiras e une-se à 
UTFPR, campus de Apucarana, para estimular  ainda mais o diálogo 
entre diferentes enários  sociais que se voltam para a educação, ao 
agenciar o contato com as distintas áreas do conhecimento. 

Neluana 
Ferragini e 
docentes do 
CCHE 

agosto PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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3 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 

 
  

Campus Campo Mourão 
    

 
Centro de Área CSA e CHE 

    

 
Curso/Programa   

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Recepcionar os alunos Cerimônia de recepção dos alunos contanto com um palestrante externo 
ao curso. 

Colegiado de 
Matemática 

mar/20 PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

2 Comemoração do dia da 
Matemática 

Neste dia o colegiado de Matemática, promove um palestra, com  um 
professor externo 

Colegiado de 
Matemática 

mai/20 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

3 Ciclo de atividades matemáticas Aquisição de materiais de consumo para os minicursos e divulgação Professores/co
ordenadores da 
disciplina de 
Estagio I e II 

ago/20 PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

4 Participação dos estudantes em 
eventos relacionados a Matemática 

Participação de professores e estudantes no  VII Fórum Nacional de 
Formação Inicial de  Professores que Ensinam Matemática – VII FPMat 

Colegiado de 
Matemática 

set/20 PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

5 III Ágora Matemática/organização Organização do III Ágora Matemática envolvendo os custos de palestra, 
com palestrante externo ao curso e demais custos da organização 

Colegiado de 
Matemática 

27 e 
28/08/2020 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

6 Participação em eventos científicos 
com apresentação de trabalhos 

Participação dos professores do Colegiado de Matemática em eventos 
científicos com apresentação de trabalhos visando disseminação de 
suas pesquisas., sendo 2 eventos anuais por docente em nível nacional 
ou internacional. 

Colegiado de 
Matemática 

jan/20 PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
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atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

7 Participação dos estudantes em 
eventos relacionados a Matemática 

5° FÓRUM NACIONAL SOBRE CURRÍCULOS DE MATEMÁTICA  Colegiado de 
Matemática 

14/10/2020 PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

8 Compra de Material, papel eva, 
plasticos, madeiras, grampos, 
parafuos, impressão de Banners 

Confecção de materiais de divulgação para o LEM (Banners, cartazes, 
placas,...), 

Colegiado de 
Matemática 

jan/20 PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

9 Impressora 3D para a confecção 
de objetos matemáticos 

impressora A3 colorida.  Coordenador 
do LEM 

jan/20 PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

10 Um aparelho para Laboratório de 
ensino de Matemática, Um 
aparelho para o colegiado de 
Matemática 

Dois aparelhos de ar-condicionado 22000 btus Colegiado de 
Matemática 

jan/20 PG 7: Garantir quantitativo de 
docentes e agentes universitários 
de forma a possibilitar o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e 
atividades administrativas. 

11 Seguro para alunos ministrantes do 
curso de matemática Básica 

12 alunos Colegiado de 
Matemática 

abril a junho PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

12 Dar continuidade à Implementação 
da matriz curricular aprovada em 
2018 

No ano de  2019 o Coelgiado de Letras deu início à  implementação da 
matriz curricular do curso de Letras/Campo Mourão, conforme  PPC do 
curso aprovado em 2018. Desde então,  os docentes do Colegiado vem 
promovendo discussões sobre os programas e conteúdos. Tal atividade 
terá continuidade. 

Docentes do 
Colegiado de 
Letras 

Início 2019 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 
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13 Manter a oferta de projetos de 
monitoria 

Continuidade da oferta de projetos de monitoria para as disciplinas do 
curso de Letras/Campo Mourão que demandam um atendimento mais 
individualizado, em função do número de estudantes e dificuldades  de 
aprendizagem 

Docentes 
responsáveis 
pelas 
disciplinas em 
questão 

Início 03/2020 
Término 
12/2020 

PA 30 - Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR. 

14 Dar continuidade ao Ciclo de 
Palestras em Letras 

Manutenção da realização anual de um ciclo com três ou mais palestras, 
a serem ministradas por docentes convidados de outras IES sobre 
temas de importância para a formação dos discentes do curso de 
Letras/Campo Mourão 

Docentes do 
Colegiado de 
Letras 

Início 03/2020 
Término 
12/2020 

PA 31 - Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR. 

15 Fortalecer as discussões sobre o 
projeto e implementação de um 
programa de pós-graduação stricto 
sensu em Letras na UNESPAR 

Fortalecimanto da articulação intercampi entre os docentes envolvidos 
no projeto em questão, com o objetivo de finalizar a produção do 
regulamento do curso e a estrutura de linhas de pesquisa, disciplinas e 
ementário, para que o projeto possa ser submetido. 

Docentes 
envolvidos no 
GT do curso de 
pós-graduação 
stricto sensu 
em Letras da 
UNESPAR 

  PA 16 - Aumentar o número de 
cursos de mestrado e criar 
cursos de doutorado. 

16 Incentivar o credenciamento  de 
professores do Colegiado de 
Letras/Campo Mourão em cursos 
de pós-graduação stricto sensu já 
existentes 

Credenciamento de professores do Colegiado de Letras em programas 
de pós-graduação stricto sensu  da UNESPAR. 

Docentes do 
Colegiado de 
Letras 

  PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

17 Dar continuidade ao curso de pós-
graduação lato sensu Estudos 
Literários 

Realização da terceira edição do curso de pós-graduação lato sensu em 
questão, atendendo a demanda apresentada por egressos de cursos de 
Letras e áreas afins da UNESPAR e de outras IES de Campo Mourão e 
região, e também de docentes da Educação Básica que atuam na 
região da COMCAM.  

Willian André 
(coordenador) 

Início - 2019 
Término- 
2020 

PA 17 - Ampliar a oferta de cursos 
de pós-graduação Lato Sensu 
gratuitos na UNESPAR. 

18 Realizar projetos de pesquisa. 
ensino e extensão 

No ano de 2020, os docentes do Colegiado de Letras/Campo Mourão 
realizarão projetos de pesquisa, ensino e  extensão em atendimento às 
necessidades da comunidade interna e externa.  

Docentes do 
Colegiado de 
Letras 

Ao longo de 
2020 

PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

19 Contribuir com o programa de 
Iniciação Científica da UNESPAR 

Manutenção/ampliação de ofertas de  vagas para orientação de PIC,  
incentivando a participação dos  estudantes  no programa; incentivando 
a disseminação da pesquisa não só no EAIC, mas também em outros 
veículos qualificados (eventos e periódicos) 

Docentes do 
Colegiado de 
Letras/Campo 
Mourão 

Ao longo de 
2020 

PA 13 - Ampliar o número de 
projetos de Iniciação Científica, 
com e sem bolsa. 

20 Melhorar a infraestrutura física das 
salas de aulas do curso de Letras 

Encaminhamento e solicitação de caixas de som para as salas de aulas 
do curso de Letras 

 Colegiado de 
Letras 

Ao longo de 
2020 

PA/P
IF 

 46 - Implementar a Infraestrutura  
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21 Ofertar Cursos de Línguas  
Estrangeiras 

Continuidade da oferta de cursos de Línguas Estrangeiras por meio do 
Programa Paraná Fala Idiomas 

Alessandra 
Augusta 
Pereira da Silva 

Ao longo de 
2020 

PPAI 3 - Implementar ações para o 
Desenvolvimento Institucional. 

21 Dar continuidade no processo de 
regulamentação e implementação 
do Laboratório de Ensino em 
Línguas/Linguagens 

Regulamentação e efetivação de um laboratório de ensino com 
materiais didáticos disponíveis aos estudantes do curso de Letras 

Docentes do 
Colegiado de 
Letras/Campo 
Mourão 

Início - 2019      
Sem previsão 

PIF 46 - Implementar a Infraestrutura 

22 Apoiar a constituição do Centro 
Acadêmico de Letras 

Apoio à organização estudantil para a estruturação do Centro 
Acadêmico de Letras – Reserva de salas, espaço para debates, entre 
outros. 

Docentes do 
Colegiado de 
Letras/Campo 
Mourão 

Meados de 
2020 

PA 31 - Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior. 

23 Planejar ações de Divulgação do 
vestibular para o curso de Letras 

Planejamento de ações de divulgação do curso de Letras, na região,  
contando com apoio de estudantes do curso, de professores da 
Educação Básica e da equipe pedagógica do NRE. 

Coordenação 
do Colegiado 
de Letras 

Início - Abril 
de 2020 

PA 5- Aperfeiçoar os meios de 
ingresso na UNESPAR. 

24 Criar um espaço para discussão 
acerca de questões didático-
pedagógicas. 

Realização de estudos e  reuniões entre professores para discutir  
questões didático-pedagógicas do curso. 
Realização de encontros com os estudantes  sempre que  necessário. 

Coordenação 
do Colegiado 

Ao longo de 
2020 

PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 

25 Semana Acadêmica de História Público- Alunos da Graduação, do ProfHistória e do História Pública 
além da comunidade externa, composta por profissionais e acadêmicos 
da área de História e áreas afins. 

Corrdenadores 
- da graduação 
e dos 
mestrados em 
História do 
campus 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

26 Implementação do PPC Implementar o PPC; proporcionar disciplinas Optativas que possibilitem 
o trânsito de alunos(as) de diferentes turmas do curso; contribuir com o 
aprimoramento da relação entre a graduação e a comunidade externa 
quando da relaização de disciplinas voltadas à extensão. 

coordenador do 
curso de 
História 

durante todo 
o ano letivo 

PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

27 Interação entre Graduação e Pós 
Graduação Strictu Sensu 
(ProfHistória e PPGHP) 

Interação entre alunos(as) da Graduação e da  pós Graduação a partir 
de práticas voltadas ao esnino, pesquisa e extensão 

coordenador do 
curso 

durante todo 
o ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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28 Incentivo à formação continuada - 
Nível Doutorado e Pós Doutorado 

Professores do curso coordenador do 
curso 

durante todo 
o ano letivo 

PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

29 Participação nos Programas Pibid 
e Residência Pedagógica 

Garantir condições neessárias para a atuação dos alunos da Graduação coordenadores 
dos respctivos 
programas 

durante todo 
o ano letivo 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

30 Apoio ao CA de História Apoio e parcerias junto aos alunos envolvidos ao CA História. coordenador do 
curso de 
História 

durante todo 
o ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

31 Acompanhamento dos egressos Alunos egressos coordenador do 
curso/coordena
ção do LEHIS 

durante todo 
o ano letivo 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

32 Formação continuada Parceria com professores da Rede Básica Colegiado do 
curso 

durante todo 
o ano letivo 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

33 Aula Inaugural do curso de História Alunos da graduação coordenador do 
curso 

março de 
2020 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

34 Apoio para participação docente 
em eventos 

Planejamento para possibilitar a participação de professores do curso 
em eventos. 

Colegiado do 
curso 

durante todo 
o ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

35 Pariticpção do Colgiado no 
Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de Campo Mourão 
(COMPAC). 

participação e apoio ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de 
Campo Mourão (COMPAC). 

Bruno Flavio 
Lontra 
Fagundes 

durante todo 
o ano letivo 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

36 Aula Inaugural  Aula inaugural para todas as turmas do Curso de Pedagogia, manhã e 
noite. 

Profa. Sandra 
Garcia Neves 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA Dar boas vindas às acadêmicas e 
acadêmicos, e aos professores e 
professoras do Curso de 
Pedagogia diurno e noturno. 
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37 IV Encontro da Pedagogia  Encontro que visa a divulgação dos trabalhos acadêmicos dos alunos 
do Curso de Pedagogia 

Profa. Ceres 
Ribas 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA Objetiva divulgação de trabalhos 
acadêmicos dos alunos e alunas 
dos terceiros e quartos anos do 
Curso de Pedagogia, turnos 
diurno e noturno. 

38 Arraiá da Pedagogia Evento cultural organizada pelo Colegiado de Pedagogia para toda a 
comunidade da UNESPAR-campus de Campo Mourão 

Profa. Ceres 
Ribas 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA Objetiva a integração, a 
socialização e a valorização da 
cultura brasileira no espaço da 
UNESPAR. 

39 II Encontro de Marxismo e 
Educação 

Encontro organizado pelo Espaço Marx e destinado a toda comunidade 
acadêmica da UNESPAR-campus de Campo Mourão 

Profa. Analéia 
Domingues 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA Objetiva o estudo da Teoria 
Marxista, seus fundamentos e 
influência na Educação 
Brasileira. 

40 Recepção dos Alunos 1.1. Aula Inaugural - palestra com professor convidado  
1.2. Conversa da coordenação de curso e dos professores com os 
acadêmicos sobre o funcionamento e estrutura do curso e ações para 
2020 

Colegiado de 
Geografia 

mar/20 PA 31 - Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior. 

41 Instituir o projeto de Tutoria no 
curso de Geografia 

Designar professores do curso para atuarem como tutores dos 
estudantes do primeiro ano do curso 

Colegiado de 
Geografia 

2020 PA 31 - Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior. 

42 Divulgação da Universidade, do 
Curso e das ações desenvolvidas 

Desenvolvimento de projetos para divulgação das ações do curso de 
geografia e da universidade. Organizar material de divulgação do curso. 

Colegiado de 
Geografia  

2020 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 
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43 Viagens para trabalho de campo – 
Efetivação das atividades práticas 
previstas nas diferentes disciplinas 
do curso. 
Campo Mourão e Região. 

Disponibilização de seguro dos alunos, motorista, diária para 
professores para realização de viagens para visitas técnicas e trabalhos 
de campo. 
 
- No município de Campo Mourão e região: 
• Estação Climatológica 
• Parque do Lago 
• Cerrado 
• Bacia do Rio Mourão 
• Bacia do Rio Ivaí 
• Sanepar 
• Aterro Sanitário 
• Boiadeira – Estratificação cruzada 
• Zona rural 
 
- Curitiba 
- Hidrelétrica de Rosana e Rio Paraná 
- Londrina 
- Maringá 
- Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira 
- Litoral do Paraná 

Colegiado de 
Geografia: 
Professores 
das disciplinas 
envolvidas 

2020 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

44 I  Encontro de Geografia da 
Unespar e V Ciclo de Palestras e 
Debates em Geografia 

Organizar a I Semana de Geografia e o IV Ciclo de Palestras em 
Geografia com palestras e mesas redondas contemplando 
pesquisadores do Colegiado de geografia e pesquisadores de outras 
instituições 
1. Realização e aprovação do projeto 
2. Pró-labore para professores convidados (3 professores) 
3. Passagens aéreas para os professores (3 professores) 

Colegiado 
Geografia – 
Prof Mauro e 
profa. Eloisa 

25 a 29 de 
maio de 2020 

PA 8 - Estabelecer currículos 
socialmente relevantes e 
articulados com o mundo do 
trabalho. 

45 realização de curso sobre a 
Plataforma Moodle 

Participação em cursos a respeito da Plataforma Moodle Diretoria de 
Graduação e 
Centro de 
Ciências 
Humanas e da 
Educaçãoo 

2020 PDI 3.Implementar o desenvolvimento 
Institucional. 
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46 Elaboração de projeto para 
atendimento dos estudantes do 
Ensino Médio  

Atender estudantes do ensino médio e divulgar as ações do curso de 
Geogafia 

Colegiado de 
Geografia 

2020 PA 5- Aperfeiçoar os meios de 
ingresso na UNESPAR. 

47 Realização de uma mostra das 
profissões da Unespar 

Realizar uma mostra das profissões da Unespar, Campus de Campo 
Mourão, envolvendo todos os cursos, com o objetivos de divulgar à 
comunidade, principalmente ao público que almeja a formação superior 
os cursos ofertados e suas atividades, ampliando a procura pelos 
cursos da Unespar 

Diretoria de 
Graduação. 
Centro de 
Ciências 
Humanas e da 
Educação e 
Centro de 
Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

2020 PA 5- Aperfeiçoar os meios de 
ingresso na UNESPAR. 

48 Transformar as salas de aula do 
Curso de Geografia em salas 
temáticas 

Fixar mapas e ilustrações vinculadas às disciplinas de cada ano do 
curso de Geografia nas salas de aula, criando pertencimento e 
contribuindo para a fixação de conteúdos.  

Colegiado de 
Geografia, 
Diretoria de 
Graduação e 
Centro 
Acadêmico de 
Geografia 

2020 PIF 46 - Implementar a Infraestrutura 

49 Realização de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão.  

Realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão ligados aos 
programas:  
IC  
PIBEX 
PIBID, TIDE  
Formação continuada de professores 
CINESPAR  
Palco Livre 
Diagnóstico de Potencialidades Locais  

Colegiado de 
Geografia 

2020 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

50 Apoio ao Centro Acadêmico de 
Geografia - CAGEO 

Apoio a organização estudantil com apoio a reestruturação do CAGEO – 
Reserva de salas, espaço para debates, entre outros. 

Colegiado de 
Geografia e 
Diretoria de 
Graduação 

2020 PA 31 - Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior. 

51 Divulgação do vestibular Divulgar amplamente na região, com antecedência ao prazo final de 
inscrição. o processo de seleção do vestibular. 

Comissão 
Local de 
Vestibular e 

2020 PA 5- Aperfeiçoar os meios de 
ingresso na UNESPAR. 
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colegiados dos 
Cursos 

52 Aproximação do curso de 
Licenciatura com a educação 
básica 

Realização de cursos de formação continuada para professores; 
Valorização dos professores supervisores de estágios como co-
formadores dos licenciandos; 
Envolvimento dos professores supervisores de estágio nas bancas de 
avaliação do estágio supervisionado. 

Colegiado de 
Geografia 

2020 PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 

53 Implantação do Programa de Pós-
Graduaçao Mestrado Profissional 
de Geografia 

Implantação do Mestrado caso aprovado pela CAPES 
Impresão de material de divulgação 

Coordenador 
da Pós-
graduação e 
professores do 
Colegiado de 
geografia. 
Pós-
graduandos. 

2020 PA 17 - Ampliar a oferta de cursos 
de pós-graduação Lato Sensu 
gratuitos na UNESPAR. 

54 Equipamento para Topografia Compra de equipamento para Topografia e sensoriamento remóto 
(estação total, GPS geodésico, drone)  

Profa. Ana 
Paula Colavite 

2020 PDI 3.Implementar o desenvolvimento 
Institucional. 

55 Ampliação do acervo de livros para 
subsidiar teoricamente as 
diferentes disciplinas do curso de 
graduação e de mestrado. 

Buscar por meio de projetos de pesquisa ampliar o acervo bibliográfico 
dos laboratórios. 

Colegiado de 
Geografia 

2020 PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 
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56 Aproximação do curso de 
Geografia com a comunidade. 

Representação da Unespar em Conselhos Externos da Universidade e 
outros: 
• Conselho do Meio Ambiente 
• Ministério Público  
• CREA  
• Conselho do Idoso  
• Comitê Gestor de bacias Hidrográficas  
• Censo IBGE  
• Agenda 21 
Liberação carro, de passagens e diárias para atividades que envolvam a 
participação em tais conselhos. 

• Conselho do 
Meio Ambiente  
- Professores  
Oseias e 
Jefferson 
• Ministério 
Público - 
Mauro, 
Jefferson, 
Oseias. 
• CREA - 
Sandra e 
Oseias 
• Conselho do 
Idoso - Claudia 
• Comitê Gestor 
de Bacias 
Hidrográficas - 
Jeferson 
• Censo IBGE - 
Claudia e o 
Fábio 
• Agenda 21- 
Ana Paula 

2020 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

57 Ampliar no curso a discussão 
sobre questões didático-
pedagógicas. 

Promover reuniões entre professores para discutir as questões didático-
pedagógicas do curso. 
Realizar reuniões dos alunos com a coordenação do curso e 
professores quando necessário. 

Colegiado de 
Geografia e 
alunos do 
curso. 

2020 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 

58 Revista Geomae Manter as publicações atualizadas.Divulgar a revista e buscar a 
ampliação de trabalhos recebidos. 

Colegiado de 
Geografia. Prof. 
Ana Paula 
Colavite 

2020 PA 14 - Ampliar a oferta de 
periódicos em áreas 
estratégicas e melhorar a 
classificação dos 
existentes. 

59 Melhoria das condições de 
infraestrutura do colegiado  

Compra de equipamento multimidia (data show)para o colegiado; 
manutenção do ar condicionado 

Setor de 
compras 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 
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60 Construção de laboratório e Sala 
de aula na Estação Ecológica do 
Cerrado, aproveitando espaço 
físico ainda disponível para 
construção. 

 Acompanhamento do empenho da emenda orçamentária (Governo 
Ferderal), destinada para este fim. 

Prof. Mauro 
Parolin 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

61 Reforma do centro de visitantes da 
Estação Ecológica do Cerrado 

Reforma do centro de visitantes da Estação Ecológica do Cerrado PROF. Oséias 
Cardoso 

2020 PIF 46 - Implementar a Infraestrutura 

62 Ampliação do número de 
atendimentos à visitantes na 
Estação Ecologica do Cerrado 

Ampliar o atendimento na Estação Ecológica do Cerrado Prof. Oséias 
Cardoso 

2020 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das 
práticas docentes. 

63 Aquisição de novos equipamentos 
para o Laboratório de Estudos 
Paleoambientais  visando a 
adaptação do mesmo para 
atendimento aos acadêmicos.  

Aquisição de 
- Centrifuga 
- balança 
- Deionizador de água 

Prof. Mauro 
Parolin 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

64 Reforma de laboratório de 
sedimentologia  

Pintura, conserto de bancadas e equipamentos e confecção de 
armários. 
Uso do laboratório nas aulas práticas de hidrosedimentologia.   

Coordenador 
do LAPEGE 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

65 Laboratório de Sedimentologia Aquisição de células para equipamentos limnológicos Prof. Jefferson 
Crispim 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

66 Aquisição de células para 
equipamentos limnológicos 

Aquisição e calibração de equipamentos. Uso em trabalhos de campo e 
pesquisas de especialização e mestrado. 

Coordenador 
LAPEGE 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

67 Soluções para calibração de 
células do LAPEGE 

Calibração de equipamentos para uso em trabalhos de campo e 
pesquisas de especialização e mestrado. 

Coordenador 
LAPEGE 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

68 Climatização do Lapege e do 
Museu de Geologia 

Aquisição e instalação de ar condicionado no Laboratório de Pesquisa 
Geoambiental. O sistema existente já está ultrapassado e foi adquirido 
pelos professores que integram o laboratório. Aquisição e instalação de 
dois aparelhos de ar condicionados de 12.000 BTUs  no Museu de 
Geologia. 

Coordenador 
LAPEGE, 
Coordenador 
Museu e setor 
de compras 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

69 Apoio às ações do LAPEGE no 
que se refere à formação 
acadêmica, ensino, pesquisa e 
extensão. 

Apresentações de trabalhos em congressos científicos e reuniões que 
ocorrem eventualmente em outros municípios. 
 Realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão: Saneamento 
Básico, Reflorestamento, Bacias hidrográficas, qualidade da água. 

Coordenador 
LAPEGE 

2020 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 
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70 Climatizado do LAGEOH Compra de ar para o laboratório Prof. Gisele 
Ramos Onofre 

2020 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 

71 Reforma do telhado do Museu de 
Geologia 

Troca de telha de amianto fissurados (quebrados) causando infiltrações 
em épocas de chuvas intensas no interior do espaço museológico e 
goteiras fortes no corredor de acesso (porta) do Museu de Geologia. O 
não conserto e a umidade tem danificado os mobiliários, muitos dos 
quais construído em madeiras compensado (MDF) 

Coordenador 
do Museu e  
Setor de 
Compras 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

72 Dedetização do Museu de 
Geologia 

Dedetização periódica do Museu de Geologia para evitar insetos, 
principalmente, de cupins, aracnídeos e baratas. 

Coordenador 
do Museu e  
Setor de 
Compras 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

73 Climatização do Geocarto: 
Laboratório de Cartografia 

Aquisição e instalação de um ar condicionados de 12.000 BTUs no 
Geocarto 

Coordenador 
do Geocarto, 
setor de 
compras e 
apoio. 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

74 Aquisição de Computador de mesa  
para o Laboratório de Cartografia 

Instalação de pelo menos um computador com acesso a Internet e 
programas adequados a cartografia 
Computador PCMIX com IntelCore I5-4440, 4GB Memória Ram, 500GB 
HD e Windows 8. 

Coordenador 
do Geocarto, 
setor de 
compras e 
apoio. 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

75 Atualização da Mapoteca Aquisição de mapas atualizados e organização dos mesmos. Coordenador 
do Geocarto, 
setor de 
compras e 
apoio. 

2020 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 

76 Realização de Cursos e aulas 
práticas do Laboratório de 
Cartografia 

Aquisição de 2 GPS Portátil Carmim 
Aquisição de 20 bússolas 

Coordenador 
do Geocarto, 
setor de 
compras e 
apoio. 

2020 PA 7 - Criar condições para melhoria 
e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 

77 Manejo da vegetação do Cerrado e 
desenvolvimento do programa de 
educação Ambiental 

Estabelecer ações para o manejo do cerrado e o desenvolvimento do 
programa de educação Ambiental na região de Campo Mourão 

Prof. Oséias 
Cardoso 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 
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78 Climatização do Labeur - 
Laboratório de Geografia Urbana 

Compra e Instalação de dois aparelhos de um ar condicionados de 
9.000 BTUs no Labeur.. 

Coordenador 
do Labeur, 
setor de 
compras e 
apoio. 

2020 PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

79 Aula Magna - Turma 
2020/recepção dos discentes da 
turma 2020 do PPGSeD e 
interação com a comunidade. 

Aquisição de pasagens, hospedagem e alimentação. Colegiado 
PPGSeD 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

80  Evento/organizar evento 
relacionado  a abordagem 
interdisciplinar. 

Aquisição de pasagens, hospedagem e alimentação e locação de 
espaço para o evento. 

Colegiado 
PPGSeD 

Agosto PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

81 Participação de docentes externos 
em banca de defesa e qualificação. 

Aquisição de passagens, alimentação e hospedagem Colegiado 
PPGSeD 

Marco/Abril PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

82 Elaboração e confecção de 
material de divulgação para o 
processo seletivo de 2021 

Elaboração de cartazes, banner e flyers e arte  e impressãoe divulgação  
do material do processo seletivo de 2021. 

Coordenação/ 
PPGSeD 

Setembro/Out
ubro 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

83 Organização de livro/ dissiminar as 
pesquisas interdisciplinares 
desenvolvidadas pelos discentes 
/docentes do PPGSeD 

Serviços de diagramação,  revisão e impressão do livro. Colegiado 
PPGSeD 

Outubro PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
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atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

84 Edital de participação de discentes 
em evento científicos. 

Elaboração de edital específico para estudantes visando a participação 
em eventos científicos. 

PRPPG Marco/dez PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

85 Participação de docentes externos  
no seminário de dissertação. 

Aquisição de passagens, alimentação e hospedagem Docentes 
responsáveis 
pela disciplina 

agosto/setem
bro 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

86 Organizar site do PPGSeD no 
idiomas Inglês e Espanhol. 

Consiste em traduzir a página do PPGSeD para inglês e espanhol  e 
fazer a insersão desses textos na página 

PRPPG Março/Abril PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

87 Diálogos em Educação Matemática Ciclo de palestras e diálogos realizados ao longo do ano e abertos ao 
públicos externo envolvendo aspectos particulares da Educação 
Matemática, área de concentração do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

Palestras ao 
longo do ano 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

88 Exames de qualificação Realização dos exames de qualificação dos 21 mestrandos da 1ª turma 
do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

89 Defesas de dissertação de 
Mestrado 

Realização de defesas de dissertação de Mestrado dos mestrandos da 
1ª turma do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 
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90 Revisão do Regulamento do 
PRPGEM 

Ajustes do regulamento do programa após seu primeiro ano de 
funcionamento 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

91 Organização da Secretaria do 
PRPGEM 

Contratação de Agente para Secretaria do PRPGEM nos campi sede 
(União da Vitória e Campo Mourão) ou Bolsista Técnico 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

Janeiro PG 4: Adequar o número de agentes 
e docentes às necessidades 
existentes na Universidade, 
visando a uma melhor 
distribuição do trabalho docente e 
administrativo. 

92 Articulação para criação de Exame 
de Proficiência Institucional 

Articulação juntamente com a PRPPG para criação de um Exame 
Institucional de proficiências para atender aos PPGs da Unespar 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

93 Ampliação da qualidade da Revista 
Paranaense de Educação 
Matemática 

Implementar DOI na Revista Paranaense de Educação Matemática e 
buscar outros indexadores 

Prof. Fabio 
Alexandre 
Borges 

primeiro 
semestre 

PA 8: Possibilitar condições de 
ampliação e qualificação dos 
periódicos da UNESPAR. 

94 Infraestrutura e condições de 
trabalho aos docentes e às 
atividades do PRPGEM 

Criação de espaços adequados aos docentes, coordenação e secretaria 
do PRPGEM nos dois campi sede 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

95 Apoio a participação em eventos 
científicos de docentes do 
PRPGEM 

Editais de auxílio à participação de docentes do PRPGEM em eventos 
científicos, nacionais e internacionais, relevantes à área com 
apresentação de trabalho 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

96 Apoio para revisão e tradução de 
artigos científicos 

Editaiis de auxílio para revisão e tradução de artigos científicos de 
docentes e discentes do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

97 Qualificação e manutenção das 
salas de videconferência 

Finalização da sala de videoconferência de Campo Mourão (isolamento 
acústico) e manutenção das demais salas, fundamentais ao PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

98 Realização de aulas e outras 
atividades do PRPGEM 

Disponibilização de transporte, motorista, hospedagem e alimentação 
(ou diárias) aos docentes de outros campi e externos do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

99 Viabilizar o desenvolvimento de 
pesquisas 

Editais de fomento à pesquisa, bem como apoio no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa financiados dos docentes do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

10
0 

Apoio a participação em eventos 
científicos de discentes do 
PRPGEM 

Editais de auxílio à participação de dis do PRPGEM em eventos 
científicos, nacionais e internacionais, relevantes à área com 
apresentação de trabalho 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

27
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

10
1 

Encontro Técnico-Científico de 
discentes e docentes do PRPGEM 

Um encontro semestral de discentes e docentes do PRPGEM para 
discussão, problematização e formações relacionadas a aspectos 
técnicos científicos ocorrendo em um dos campi sede. Desta forma, 
demanda transporte, hospedagem e alimentação para aqueles que 
realizarem deslocamentos 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

um em cada 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

10
2 

Internacionalização Recepção de ao menos um pesquisador internacional para realização 
de atividades (disciplinas, grupos de pesquisa, palestras, debates, 
mesas de discussão, etc.) com docentes e discentes do PRPGEM. Isso 
demanda passagens aéreas, hospedagem e alimentação 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 

10
3 

Cooperação Técnica Internacional Apoiar a realização de visitas técnicas associadas a ações de 
cooperação em pesquisa de docentes e discentes, bem como a 
realização de estágios de pós-doutoramento interncional para 
docentes/pesquisadores do PRPGEM 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

10
4 

Plano Estratégico do PRPGEM e 
orientações para a Autoavaliação 

Elaboração do plano estratégico do PRPGEM articulado ao Plano 
Institucional da Pós-Graduação na UNESPAR, bem coo orientações 
para a autoavaliação do programa 

Prof. Everton 
José Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

10
5 

Realizar eventos de acolhimento 
dos ingressantes do Curso. 

Aula inaugural dos cursos de Administração, Turismo, Ciências 
Contábeis e Engenharia de Produção 

Colegiados de 
curso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

10
6 

Realizar ações de divulgação dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR 

Workshops, visitas dirigidas, divulgação em redes sociais, distribuição 
de material gráfico. 

Docentes 
voluntários 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

10
7 

Promover eventos de valorização 
da atividade profissional 
relacionada aos cursos. 

Palestra ADM e Convenção do Administrador; dia internacional do 
Turismólogo; Semana do Contador. 

Colegiados de 
curso 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

10
8 

Realizar atividades pedagógicas 
extrassala, de forma a 
complementar o processo 
formativo dos acadêmicos. 

Aulas de campo, visitas técnicas diversas, viagem técnica anual. Colegiados de 
curso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

10
9 

Proporcionar recursos didático-
pedagógicos para apoio às 
atividades docentes. 

Adquirir software contábil, renovar assinatura da revista Cenofisco,  Colegiado de 
Contábeis 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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11
0 

Desenvolver projetos permanentes 
de extensão, como mecanismo 
para estreitar os laços da 
Universidade com a comunidade. 

Implantação do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), continuação das 
atividades de apoio/parceria com CREA-Jr, NUPREEP, AREA-Jr, 
SENGE, OTIMIZA. 

Thays Boiko e 
Marcelo 
Marchine 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

11
1 

Realizar eventos científicos de 
abrangência local/regional 

IV SEDITECC – Seminário de Discussões Técnico Científicas em 
Contabilidade; Workshop sobre Pesquisa Contemporânea para 
Administração; Seminário de Gestão para egressos de Administração; III 
EGEPPGO 

Coordenadores 
de TCC dos 
cursos 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

11
2 

Promover eventos de extensão, de 
caráter cultural e/ou caritativo. 

Festival de Música, ADM Solidária, EPA Solidário, Natal Solidário Colegiados de 
Administração 
e EPA 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

11
3 

Realizar eventos científicos de 
abrangência estadual/nacional 

V SECISA, XIV EEPA, Colegiados de 
curso 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

11
4 

Estimular a participação docente e 
discente em eventos científicos e 
no Programa Institucional de 
Iniciação Científica. 

XIX EPEAD, XI CONCCEPAR, PIC. Colegiados de 
curso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

11
5 

Conscientizar os discentes sobre a 
autoavaliação institucional 

 Sensibilizar por meio de palestras, vídeos, informações nas redes sociai Colegiados de 
curso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

11
6 

Desenvolver programas ou 
projetos para o desenvolvimento 
do Ecosistema Empreendedor  

Realizar programas ou projetos em parceria com grupos de pesquisa e 
com outras instituições, relacionados com o Ecosistema Empreendedor   

Prof. Thays 
Boiko 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

11
7 

Desenvolver conjunto de ações 
para minimizar os problemas com 
evasão e reprovação. 

Projeto de acompanhamento de egressos e evadidos; estímulo à 
monitoria acadêmica. 

Colegiados de 
curso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  
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11
8 

Proporcionar recursos didático-
pedagógicos para apoio às 
atividades docentes. 

Adquirir software de simulação e de manufatura enxuta, novas 
bibliografias e renovar a associação institucional na ABEPRO 
(Associação Brasileira de Engenharia de Produção) e no CREA-PR. 

Colegiado de 
EPA 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

11
9 

Estimular a participação docente e 
discente em eventos científicos e 
no Programa Institucional de 
Iniciação Científica. 

Participação dos alunos do Curso de Engenharia de Produção 
Agroindustrial no ENEGEP Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção, em Foz do Iguaçu. 

Colegiado de 
EPA 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

12
0 

Estimular a participação docente e 
discente em eventos científicos e 
no Programa Institucional de 
Iniciação Científica. 

Participação do Coordenador do Curso no Encontro Nacional de 
Coordenadores do Curso de Engenharia de Produção (ENCEP) 

Colegiado de 
EPA 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

12
1 

Realizar a manutenção (reforma) 
das instalações físicas do 
laboratório de Química 

Realizar manutenção das instalações físicas e aquisição de 
equipamentos para o laboratório de química e física, conforme solicitado 
desde o planejamento de 2014. 

Colegiado de 
EPA 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR.        

4 CAMPUS DE CURITIBA II 

 
  

Campus Curitiba II / FAP 
    

 
Centro de Área Centro de Artes 

    

 
Curso/Programa Dança/Teatro/Artes Cênicas/Mestrado em Artes/ LAV/Mestrado 

Cineav/Cinema 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Mostra Multicena, Mostra UM´S & 
OUTROS 

Promover as Mostras Artísticas, que ocorrem nos turnos da manhã, 
tarde e noite e que se compõe de: apresentação do curso e de 
produções docentes e discentes na Extensão e na Pesquisa  e a mostra 
de convidados locais e (ou) nacionais que se articulem com temáticas 
das mostras.  

Rosemeri 
Rocha da Silva 
e Cinthia 
Kunifas 

out   PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 MOSTRA DE TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSOS 

Promover as Mostras Artísticas, e difundir os trabalhos de conclusção 
do curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança 

Giancarlo 
Martins 

nov/dez PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 
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3 Provas públicas do curso Apresentação de espetáculos teatrais de distintas disciplinas 
obrigatórias (30 provas públicas) 

Professores 4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

4 Semana do Curso de Licenciatura 
em Teatro 

Apresentação de trabalhos artísticos e acadêmicos, oficinas, palestra 
associadas ao ensino e a pesquisa da Pedagogia Teatral 

Professores setembro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

5 21ª Mostra de Teatro da FAP A Mostra de Teatro da FAP é um evento que se caracteriza por aglutinar 
e fomentar as atividades teatrais do Campus II, promovendo amplo 
debate sobre a produção teatral universitária e reunindo outras 
instituições de ensino superior que ofertam cursos de teatro. O evento é 
planejado a cada dois anos e se constitui com apresentações de 
espetáculos, cenas curtas, performances e intervenções, além de 
mesas redondas, encontros e debates.  

Prof. Cristóvão 
de Oliveira 

agosto/setem
bro 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

6 Obras para liberação do habite-se 
do Anexo do TELAB 

Transferencia da guarita, da entrada de pedrestes, e das estruturas de 
água luz e esgoto para o quarto esquerdo do terreno. 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

7 Compra de mobiliário, 
acabamentos e equipamentos do 
predio anexo do TELAB, conforme 
planilha encaminhada à direção do 
Campus no primeiro emestre de 
2018. 

Compra de mobiliário, acabamentos e equipamentos do predio anexo 
do TELAB, conforme planilha encaminhada à direção do Campus no 
primeiro emestre de 2018. 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

8 Instalação de torneira, troca de 
fechaduras, conserto da 
ventilação/exaustão, dos banheiros 
do prédio principal do TELAB. 

Instalação de torneira, troca de fechaduras, conserto da 
ventilação/exaustão, dos banheiros do prédio principal do TELAB. 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

9 Troca das placas de MDF 
danificadas, do linóleo com 
remendos, instalação sapateiras, 
armários, de condicionadores de ar 
e internet com (WIFI) nos estúdios 

Troca das placas de MDF danificadas, do linóleo com remendos, 
instalação sapateiras, armários, de condicionadores de ar e internet com 
(WIFI) nos estúdios 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

10 Troca dos espelhos das bancadas, 
conforme dados da planta baixa 
em anexo 

Troca dos espelhos das bancadas, conforme dados da planta baixa em 
anexo 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 
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11 Aquisição de materiais e 
disponibilização de serviços de 
cenotecnia e transporte para a 
realização das das provas públicas 
na sua conformação como 
atividade artístico-culturais. 

Aquisição de materiais e disponibilização de serviços de cenotecnia e 
transporte para a realização das das provas públicas na sua 
conformação como atividade artístico-culturais. 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

12 Aquisição de materiais e 
disponibilização de serviços de 
cenotecnia e transporte para a 
realização das bancas de TCC- 
prática de montagem na sua 
conformação de atividades 
artístico-culturais 

Aquisição de materiais e disponibilização de serviços de cenotecnia e 
transporte para a realização das bancas de TCC- prática de montagem 
na sua conformação de atividades artístico-culturais 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

13 Realização de evento de pesquisa  
produzidos pelo Bacharelado em 
Artes Cênicas 

Realização de evento  de pesquisa  produzido pelo Bacharelado em 
Artes Cênicas 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

14 Realização de evento de  extensão 
produzidos pelo Bacharelado em 
Artes Cênicas 

Realização de eventos de extensão produzidos pelo Bacharelado em 
Artes Cênicas 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

15 Realização de Provas Públicas do 
Curso de Bacharelado em Artes 
Cênicas 

Realização de Provas Públicas do Curso de Bacharelado em Artes 
Cênicas 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

  PA 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

16 Realização de  Aula  Inaugural, 
Ciclo de palestras  e Mini Curso 
sobre pesquisa em artes 

 
Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA Atende item 6.2 do PDI. Envolver 
os discentes  nas práticas das 
atividades de produção científica. 

17 A EXTENSÃO NA PÓS 
GRADUAÇAO 

ciclo de palestras Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre PA Atende item 6.2 do PDI. Envolver 
os discentes  nas práticas das 
atividades de produção científica. 

18 Mini Cursos    com temas nas 
linguagens do PPGARTES 

2 Mini Cursos por linguagem, sob responsabilidade de representantes 
das linhas de pesquisa 

Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

1 e 2 
semestre 

PA   

19 Viagens dos docentes  do 
Programa para apresentação de 
trabalhos e/ou participação em 
eventos academicos no pais e no 
exterior 

No minimo uma viagem por semestre por docente integrante do 
programa 

Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

1 e 2 
semestre 

PA   
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20 Seminario de pesquisa para 
discentes da primeira  turma para 
apresentacao de seus projetos de  
pesquisas 

Evento de  qualificacao das pesquisas dos discentes da primeira turma 
do programa. Organizado por representantes das linhas de pesquisa 

Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

1Tri PA   

21 Seminario de pesquisa para 
discentes da segunda turma para 
apresentacao de seus projetos de  
pesquisas 

Apresentacao de projetos de pesquisa. Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 TRI     

22 Metodologias de pesquisa em arte Mini curso Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

1TRi     

23 Arte e educacao - Curso de 
Extensao 

Reflexao sobre práticas educativas formais e não formais, investigação 
a respeito de métodos, conteúdos e procedimentos da área de arte 
educação. Organiacao a cargo dos professores das linhas de pesquisa 

Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 TRI PA   

24 Artes Visuais com ênfase em 
Educação . Curso de extensao 

 Direcionado à formação docente.  Organizado por professor da área Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

1 e 2  
semestre 

PA   

25 Teatro com enfase em Educacao Direcionado à formação docente. Organizado por professor da área Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre PA   

26 Danca com enfase em educacao Direcionado à formação docente. Organizado por professor da área Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre     

27 Cinema com enfase em educacao Direcionado à formação docente. Organizado por professor da área Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre PA   

28 Laboratório de informática paras as 
duas linhas do mestrado 

100000 Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre PA   

29 Criação de um site/portal dp 
PPGARTES 

12000 Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre PA   

30 Defesas de dissertações de 
mestrado  

Realização das bancas de defesas do PPG-Mestrado em Artes, com 
convidados externos. 

Solange S 
Stecz e Marcos 
Camargo 

2 semestre PA   

31 Contratação de Modelo Vivo Contratar modelo vivo  Coordenador 
do curso de 
Licenciatura em 
Artes Visuais  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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32 Materiais de consumo e 
equipamentos para a produção 
plástica  do curso 

Adquirir material de consumo para a produção plástica das aulas do 
curso de Licenciatura em Artes Visuais 

Coordenador 
do curso de 
Licenciatura em 
Artes Visuais  

1º Tri 
(Jan.Fev.Mar) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

33 Semana MEGAFONE Promover o evento, que ocorre nos turnos da manhã e da noite e que se 
compõe de: apresentação do curso, apresentação das ações de 
extensão dos estágios e programas, Fóruns dos alunos com 
apresentações dos egressos 

Coordenador 
do curso de 
Licenciatura em 
Artes Visuais  

1º Tri 
(Jan.Fev.Mar) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

34 Mostra Oficina de Tridimensional Promover a mostra artística dos estudantes do curso de Extensão em 
Oficina de Tridimensional em parceria com o SESI, viabilizando a 
manutenção dos equipamentos do espaço exposito (pintura, vitrines e 
iluminação) e confecção de portfólio dos partctipantes. 

Professores 
Flavio Marinho 
e Lorena 
Barolo 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

35 Encontro das Licenciaturas dos 
campi Curitiba I e II 

Promover o evento, em parceria com o Campus de Curitiba I Colegiado do 
Curso de 
Licenciatura em 
Artes Visuais 

3º Tri 
(Jul.Ago.Set) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

36 V Encontro Regional da FAEB / 
Região Sul (ENREFAEB) 2020 e II 
Tricô Docente: Relatos de 
Experiência no ensino da Arte no 
Paraná 

Promover encontro Da FAEB Região Sul juntamente com  a atividade 
extensionista Tricô Docente: Relatos de Experiência no ensino da Arte 
no Paraná, considerando a execução uma palestra com convidado 
externo,   produção gráfica do evento e coquetel de confraternização.  

Professores 
Flavia Gisele 
Nascimento e 
Luciano 
Buchmann  

4º Tri 
(Out.Nov.Dez
) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

37 Evento Conexão V 
Em parceria com o MUMA Portão 

Promover o evento Conexão V em parceria com o MUMA Portão, 
considerando a execução de  duas palestras  com  convidados 
externos, montagem de exposição e  a  confecção de banner.  

Professores 
Denise 
Bandeira e Luiz 
Antonio 
Salgado 

4º Tri 
(Out.Nov.Dez
) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

38 Ciclo cor: teoria e criação Promover o evento Ciclo cor: teoria e criação, considerando a execução 
de uma palestra com convidado local, uma palestra com convidado 
externo e aquisição de material de divulgação.  

Professora 
Denise 
Bandeira  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

39 Aula inaugural 2020  Aula inaugural que promove contato do mestrado com a comunidade e 
traz pesquisador(a) de referência para a área. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 
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40 Atividades gerais docentes do 
PPG-CINEAV 

Contratação de professores PSS para suprir, nas graduações, carga 
horária de professores efetivos credenciados ao mestrado. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 7: Garantir quantitativo de 
docentes e agentes universitários 
de forma a possibilitar o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e 
atividades administrativas. 

41 Atividades gerais secretariais do 
PPG-CINEAV 

Contratação de secretario(a) específico para a o PPG-CINEAV visto que 
em 2020 aumentarão muito as demandas da secretaria com a 
implementação de segunda turma, início das qualificações e defesas de 
dissertações. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 7: Garantir quantitativo de 
docentes e agentes universitários 
de forma a possibilitar o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e 
atividades administrativas. 

42 Atividades gerais de ensino do 
PPG-CINEAV 

Adequação de sala de aula na sede do DPTE (Boqueirão) para 
atividades do mestrado. Sala de aula com computador, projetor e 
sistema de som capazes de atender a demandas de um curso em nível 
de pós-graduação na área de cinema e vídeo. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

43 Atividades gerais de coordenação 
do PPG-CINEAV 

Adequação de sala de coordenação e secretaria na sede do DPTE 
(Boqueirão) para atividades do mestrado. Sala de coordenação e 
secretaria com móveis, com computadores, rede de internet e demais 
condições para bom funcionamento. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

44 Atividades de pesquisa em 
laboratório do do PPG-CINEAV 

Adequação de sala para o Laboratório de Investigações em Cinema e 
Audiovisual (LICA - resolução 015/2017 Conselho de Campus) na sede 
do DPTE (Boqueirão) para atividades de pesquisa do mestrado. Sala 
com móveis para 5 pessoas, com computadores para 5 pessoas, rede 
de internet e demais condições para bom funcionamento. 

Ana Flávia 
Lesnovski e 
Fábio Jabur 
Noronha 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

45 Atividades de orientações de 
pesquisas/dissertações do PPG-
CINEAV 

Adequação de sala para orientações de pesquisas/dissertações na sede 
do DPTE (Boqueirão). Sala com móveis para até 4 pessoas. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

46 Cineclube Cerejeira Atividade cineclubista de caráter de extensão, na qual mestrandos 
apresentam e debatem filmes objetos de suas pesquias. Realizado em 
parceria com o Museu da Imagem e do Som do Paraná. 

Beatriz Avila 
Vasconcelos 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 
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47 Reuniões mensais do grupo de 
pesquisa Cinecriare 

Reuniões mensais, duarante todo o ano letivo, do grupo de pesquisa 
Cinecriare, vinculado à Linha 1 do PPG-CINEAV. 

Beatriz Avila 
Vasconcelos e 
Claudia Priori 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

48 Reuniões mensais do grupo de 
pesquisa Kinedária 

Reuniões mensais, duarante todo o ano letivo, do grupo de pesquisa 
Kinedária, vinculado à Linha 2 do PPG-CINEAV. 

Ana Flávia 
Lesnovski e 
Fábio Jabur 
Noronha 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

49 Evento da II Ciclo de palestras 
DIARTES - PPG-CINEAV 

Realização do II  Ciclo de palestras DIARTES - PPG-CINEAV com 
convidados externos. 

Eduardo Tulio 
Baggio 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

50 Qualificações de dissertações de 
mestrado  

Realização das bancas de qualificação da primeira turma do PPG-
CINEAV, com convidados externos. 

Eduardo Tulio 
Baggio e 
Cristiane 
Wosniak 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

51 Organização de mesas de debates 
de pesquisas 

Organização de mesas de debates de pesquisas durante o evento 
Cinema em Perspectiva, realizado em parceria com o curso de 
graduação em Cinema e Audiovisual. 

Eduardo Tulio 
Baggio e 
Cristiane 
Wosniak 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

52 Evento do II Cinemagem Realização doII Encontro Cinemagem, evento dos grupos de pesquisa 
vinculados ao PPG-CINEAV com estrutura para comunicações de 
pesquisas e conferências de convidados externos. 

Ana Flávia 
Lesnovski, 
Beatriz Avila 
Vasconcelos, 
Claudia Priori e 
Fábio Jabur 
Noronha 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

53 Defesas de dissertações de 
mestrado  

Realização das bancas de defesas da primeira turma do PPG-CINEAV, 
com convidados externos. 

Eduardo Tulio 
Baggio e 
Cristiane 
Wosniak 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

54 Auto avaliação do curso Realização de processo de auto avaliação do mestrado conforme 
diretrizes da Unespar e  da Capes visando a melhoria constante da 
qualidade do curso. 

Eduardo Tulio 
Baggio e 
Cristiane 
Wosniak 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

  Seminário Nacional Cinema em 
Perspectiva - 2020 

Confecção de material de divulgação 
Coquetel de recepção dos alunos, ônibus e alimentação para 
estudantes/monitores do evento 
Passagens e diárias para dois ou três professores convidados 
Compra de equipamentos para cobertura do evento (lista em anexo) 
Manutenção do site (hospedagem e domínio) 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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  Materiais de Consumo 10 LÂMPADAS DE 100W LED MILHO – 6U E27 
10 LÂMPADAS DE 50W LED MILHO 
20 SOQUETES DE ROSCA E27 COM RABICHO 
20 PINOS MACHO + FÊMEA DE TOMADA 
15 LANTERNAS CHINESAS PAPEL BRANCO - ARMAÇÃO METAL 
(40CM) 
50 mt de FIO PARALELO 2,5MM 
3 LÂMPADAS PALITO 110V/300W –SETLIGHT – 11.4CM X 1.2CM 
SOQUETE: R7S 
3 LÂMPADAS PALITO 110V/500W – COLORTRAN (F798) 
1 ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT PARA VGA 
1 ADAPTADOR PARA MACBOOK DE USB-C PARA VGA 
MULTIPORTA - APPLE 
2 BATERIAS 9V RECARREGÁVEL 
2 CARREGADORES DE BATERIA 9 V 
1 ADAPTADOR CANON FUJINON B4 2/3" LENTE DE MONTAGEM 
PARA DSLR EOS EF 
1 ADAPTADORES V MOUNT PRA A UTILIZAÇÃO DAS BATERIAS 
SONY BP GL65 
6 FONTES PARA HDS - LACIE - MODELO ACML 51  
2 ADAPTADORES MINI HDMI MACHO X HDMI FEMEA | 1080I 
2 CABO HDMI DE 3 METROS 
2 BATERIAS PARA CÂMERA HDSLR (LP-E6) 
2 BATERIAS PARA CÂMERA HDSLR (LP-E8) 
3 REBATEDORES CIRCULAR DOBRÁVEL  5 EM 1. DIÂMETRO: 
107CM COM CASE PARA TRANSPORTE. 
2 LEITORES DE CARTÕES DE MEMÓRIA (COMPATÍVEL COM USB 
2.0, COM 4 ENTRADAS PARA FORMATOS: COMPACT FLASH, SD E 
SDHC, MICROSD E MEMORY STICK. 
4 PLACAS BANDEIRA PARA FOTOGRAFIA TECIDO BRANCO – 
40X60 CM 
2 PLACAS BANDEIRA PARA FOTOGRAFIA TECIDO PRETO – 40X60 
CM 
2 PLACAS BANDEIRA PARA FOTOGRAFIA TECIDO PRETO – 1X1 M 
4 CABEÇA DE EFEITO PARA ILUMINAÇÃO COM 2"  

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

  Utensílos 4 ***GRAVADORES DIGITAIS COM CAPACIDADE DE 4 FAIXAS DE 
GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA COM CÁPSULAS INTERCAMBIÁVEIS. 
GRAVAÇÕES DE MULTI-FAIXAS, ÁUDIO PARA VÍDEO, 
PODCASTING, BROADCASTING E NEWSGATHERING 
ELETRÔNICO. ENTRADAS DUAL COMBO XLR/TRS. MÍDIA DE 
GRAVAÇÃO: 16MB-2GB (CARTÕES SD); 4GB-32GB (CARTÕES 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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SDHC) ENTRADAS: INPUTS L/R (XY MIC, MS MIC E SHOTGUN MIC); 
INPUTS 1/2 (XLR/TRS) SAÍDAS: LINE-OUT, PHONE-OUT E BUILT-IN. 
TRENA C/ TRAVA E PONTA MAGNÉTICA 08MX25MM C/ CAIXA DE 
INOX EMBORRACHADO 
ADAPTADOR HDMI MACHO X VGA FEMEA  
ADAPTADOR HDMI FEMEA X VGA MACHO  
TOMADAS T 
CABO P2/P2 – 3MT 
CABO P2/P10(L+R) – 3 MT 
EXTENSÃO 10M  2X2,50MM C/ 3 TOMADAS 2P E CARRETEL 
EXTENSÃO 20M 2X2,50MM 
FILTRO DE LINHAS DE 1500W 127/220V 5 TOMADAS  
PILHAS AA ALCALINAS 
1 BOBINA (LARGURA APROX. 1,5M) DE PAPEL KRAFT 300G 
FITA CREPE LARGA - 48MM X 50M 
15 CABOS XLR 5M 

  Transferência/reestruturação da 
Biblioteca no espaço do Boqueirão 

Transferência, organização e catagolação dos livros do curso 
Transferência de Mesa/balcão para o(a) bibliotecário(a) 
Transferência de Mesa grande e cadeiras para estudo 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

  Reestruturação e reforma do 
estúdio de Som no espaço do 
Boqueirão - casinha amarela 

Isolamento e tratamento acústico, incluindo fechamento das janelas 
Equipamentos específicos (trazidos da sede em Pinhais) 
 Instalação de sistema de som 5.1 
Sistema de climatização. 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

  Reestruturação e reforma da Sala 
de Foley no espaço do Boqueirão - 
casinha amarela 

Isolamento e tratamento acústico, incluindo fechamento das janelas 
Construção de uma parede grossa, em alvenaria, no lugar da parede 
em drywall que a separa da sala de Laboratório de extensão; 
Janela (vidro duplo) para comunicação com estúdio de som 
Passagem de cabos para conectar a sala de foley ao estúdio de som 
Materiais específicos (trazidos da sede em Pinhais) 
Sistema de climatização 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

  Reestruturação/Construção do 
estúdio no Baracão Amarelo - 
Sede Boqueirão 

Fundo infinito em 3 paredes; 
Grid de iluminação em toda a área do estúdio 
Quadro de luz 
Sistema de climatização 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

  Reestruturação/Construção de 
camarim no Baracão Amarelo - 
Sede Boqueirão 

Tomadas 110v (no mínimo, 6 tomadas) 
Tomadas 220v (no mínimo, 3 tomadas) 
Mobiliário específico trazido da sede de Pinhais 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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  Reestruturação/Construção de 
marcenaria/cenografia no Baracão 
Amarelo - Sede Boqueirão 

Tomadas 110v (no mínimo, 6 tomadas) 
Tomadas 220v (no mínimo, 3 tomadas) 
Mobiliário e equipamentos específicos trazidos da sede de Pinhais 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

  Reestruturação/Construção de sala 
de acervo dos objetos de cena / 
figurino  no Baracão Amarelo - 
Sede Boqueirão 

Tomadas 110v (no mínimo, 4 tomadas). 
Mobiliário e equipamentos específicos trazidos da sede de Pinhais 

Tiago Mendes 
Alvarez 

  PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão.        

 
Campus Curitiba II / FAP 

    

 
Centro de Área Centro de Música e Musicoterapia 

    

 
Curso/Programa Licenciatura em Música/Música Popular/Musicoterapia 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Semana acadêmica do curso de 
licenciatura em música 

Semana que congrega ações diretas ou voltadas ao ensino, pesquisa e 
extensão na área de música, com enfoque na educação musical. 
Retomando uma tradição interrompida em 2012, a semana acadêmica 
contará com atividades como: apresentações artísticas, oficinas e 
cursos, apresentação de trabalhos de pesquisa e/ ou extensão, 
palestras, mesas redondas e sessões de discussões sobre políticas 
públicas da área. Para a realização dessas ações, há necessidade de: 
página na web; material gráfico; pagamento de transporte, estadia e 
alimentação para convidados(as); pagamento de cachê/ pró-labore para 
ministrastes de oficinas ou cursos. 

Prof. Me. Caio 
M. Nocko 

2º 
semestre/202
0 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 
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2 Ações da 1ª semana de aulas do 
curso de licenciatura em música 

Tradicionalmente o curso de licenciatura em música promove 
(Colegiado em parceria com o corpo discente) apresentações sobre 
temas administrativos, atividades de apresentação artística, oficinas/ 
cursos, palestras e mesas redondas na primeira semana de retorno às 
atividades de ensino ao início do ano letivo. Isso se tornou mais 
importante ainda em função da estrutura reformulada do curso a partir 
de 2018, sobretudo pelas três ênfases, além do próprio foco em 
formação de professores de música. Para a realização dessas ações, 
há necessidade de: página na web; material gráfico; pagamento de 
transporte, estadia e alimentação para convidados(as). 

Prof. Me. Caio 
M. Nocko 

fevereiro a 
março/2020 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 

3 Ações de educação musical para a 
comunidade 

Reformular o projeto “Musicroma”, ofertando um curso de extensão de 
musicalização para a comunidade com formação continuada em 
módulos/ semestres e diferentes conteúdos, intimamente ligados à 
disciplinas do curso, inclusive como curricularização da extensão. 

Prof. Me. Caio 
M. Nocko 

março a 
dezembro/20
20 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 

5 Semana da Extensão do 
bacharelado em Música Popular 

Dinâmicas desenvolvidas pelo corpo docente e discente no sentido de 
dar visibilidade aos projetos de extensão  desenvolvidos no âmbito do 
curso 

Simone Cit - 
coordenação 

outubro/2020 PA 22 - Divulgar as atividades 
extensionistas desenvolvidas 
pela UNESPAR junto à 
comunidade acadêmica e à 
comunidade não universitária. 

6 Seminários de finais de semestre Dinãmicas desenvolvidas pelo corpo docente e discente no sentido de 
dar visibilidadeaos projetos de ensino desenvolvidos no âmbito do curso 

Simone Cit - 
coordenação 

final do 1º e 
do 2º 
semestres/20
20 

PA 6 - Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

7 Semana da prática musical entre 
docentes e discentes 

Dinâmicas desenvolvidas pelo corpo docente e discente no sentido de 
promover a integração musical no curso 

Simone Cit - 
coordenação 

fevereiro a 
março/2020 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR. 

8 Semana da divulgação do curso 
para alunos do ensino médio  

Dinâmicas desenvolvidas pelo corpo docente e discente no sentido de 
divulgar o curso para alunos do ensino médio 

Simoe Cit - 
coordenação 

agosto/2020 PA 29 - Democratização do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil. 

9 Avaliação do currículo Dinâmica desenvolvida no âmbito do curso para avaliação do currículo  Simone Cit - 
coordenação 

novembro/20
20 

PA 6 - Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

10 Criação de revista científica do 
curso 

Formação de grupo de docentes e discentes com o propósito de criar 
uma revista científica eletrônica do curso 

Simone Cit - 
coordenação 

março a 
novembro/20
20 

PA 14 - Ampliar a oferta de 
periódicos em áreas estratégicas 
e melhorar a classificação dos 
existentes. 
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11 XIX Encontro de Musicoterapia Semana Acadêmica do Bacharelado em Musicoterapia Mariana 
Lacerda Arruda 

setembro/202
0 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR. 

12 Rodas de Conversa dos estágios 
de Musicoterapia 

Dois encontros por ano em que se articulam experiências advindas dos 
estágios com a temática proposta para a Roda 

Andresssa Dias 
Arndt 

março a 
dezembro/20
20 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR. 

13 VI Encontro do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Interdisciplinares em 
Musicoterapia 

Encontro  Anual do Grupo de Pesquisa Rosemyriam 
Cunha 

agosto/2020 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

14 Atualização do CAEMT Manutenção e ampliação Clara Márcia 
Piazzetta e 
Rosemyriam 
Cunha 

março a 
novembro/20
20 

PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

15 Universidade Aberta para Terceira 
Idade 

Criação do curso (projeto de extesão) Gislaine Vagetti abril a 
dezembro/20
20 

PDI 3.Implementar o desenvolvimento 
Institucional. 

16 Semana dos Trabalhos de 
Coclusão de Curso (TCCs) 

Apresentação dos TCCs em bancas públicas   Rosemyriam 
Cunha 

dezembro/20
20 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR. 

17 Curso de Musibraille e Curso de 
Audiodescrição para surdocego 

Núcleo de Educação Especial e Inclusiva (NESPI)  Noemi Ansay abril a 
novembro/20
20 

PDI 3.Implementar o desenvolvimento 
Institucional. 

18 Reuniões Clínicas do CAEMT Reuniões de discussão e reflexão sobre casos cçínicos atendidos no 
CAEMT 

Professores 
orientadores e 
alunos 
estagiãrios de 
Musicoterapia 

abrila a 
novembro de 
2020 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR. 

19 Reuniões mensais do Grupo de 
Pesquisa em Envelhecimento 
Humano 

Reuniões mensais, duarante todo o ano letivo, do Grupo de Pesquisa Gislaine Vagetti março a 
novembro/20
20 

PA Fortalecer o desenvolvimento de 
pesquisas científicas. 

20 Semana de acolhimento dos 
discentes 

Primeira semana letiva de cada semestre, atividades de integração Mariana Arruda fevereiro 
2020 e 
agosto 2020 

PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR. 
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21 I Simpósio sobre a Síndrome Smith 
- Magenis 

Evento científico Carlos 
Mosquera 

mai/20 PA 9 - Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção de 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR.        

       

5 CAMPUS DE PARANAGUÁ 

  
Campus Paranagua 

    

 
Centro de Área Ciencias Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa Adminsitração 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 XXXVIII Semad Semana acadêmica de Administração com palestras externas Colegiado de 
Administração 

abril a 
novembro 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 XI ENACILLA Apresentação de trabalhos científicos submetidos e aprovados 
previamente; 

Colegiado de 
Administração 

maio a 
novembro 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

3 IV Feira de Responsabilidade 
Social 

Ações práticas que podem ser adotadas em ambientes profissionais Colegiado de 
Administração 

junho a 
novebro 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

4 II Seminário Rumos  de Iniciação 
científica 

Orientação metodologica a discentes particpantes de IC Colegiado de 
Administração 

Agosto PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

5 Projeto Evasão Zero Diminuir índices de evasão e de repetência encontrados no Curso de 
Adminsitração 

Colegiado de 
Administração 

abril PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 
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6 Laboratório de gestão estudos 
costeiros  

Fortalecer as atividades de extensão universitária a comunidade interna 
e externa 

Colegiado de 
curso de 
Administração 

Março PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

7 II Semana do Acolhimento Seminário direcionado à comunidade acadêmica, tendo como principal 
alvo alunos ingressantes de Administração 

Colegiado de 
curso de 
Administração 

Fevereiro PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

8 Pos graduação em administração Manuteção e consolidação da ofera da  pos garduação em 
administração de forma gratuita a comunidade 

Colegiado de 
Administração 

Março a 
novembro 

PA 11. Ampliar a pós-graduação 
Lato Sensu gratuitos. 

9 Recomposição da biblioteca do 
curso de administração 

Compra de Livros Colegiado de 
Administração 

Abril PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

10 Publicação de novos números da 
Revista Americana de 
empreendedorismo e Inovação 

Fomento a participação da comunidade externa no que se refere ao 
periódico científico do Departamemto de Administração 

Colegiado de 
Administração 

Março a  
dezembro 

PA 8: Possibilitar condições de 
ampliação e qualificação dos 
periódicos da UNESPAR. 

11 IV Evento Top Of Mind Fortalecimento da comunidade externa com a Unespar Colegiado de 
Administração 

Março a 
novembro 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

12 I seminários de empreendedorismo 
e Inovação 

Fortalecimento do GT em empreendedorismo e Inovação Colegiado de 
Administração 

Março a 
novembro 

PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 

13 Projeto Empresa Junior  Desenvolver práticas empresariais no contexto acadêmico Colegiado de 
Administração 

Março a 
novembro 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população. 

14 Projeto "Onde anda Você?" Monitorar os alunos egressos do curso de Administração Colegiado de 
Administração 

Março a 
novembro 

PA 21: Implementar políticas de 
acompanhamento de egressos e 
sua inserção no mundo do 
trabalho. 

15 Projeto Carbono Zero Gestão para o zeramento da emissão dos poluentes do curso  Colegiado de 
Administração 

Março a 
novembro 

PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

16 PPC Comunicação com a comundiade acadêmica sobre a correção do PPC 
ate 2024 e inclusão dos Objetivos do Sesenvolvimento Sustentável da 
ONU no PPC 

Colegiado de 
Administração 

fevereiro e 
março 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

17 Aula magna do curso de 
Administração 

Fortalecer as relaçãos da comundiade interna com a comunidade 
externa 

Colegiado de 
Administração 

fevereiro e 
março 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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18 Projeto Agenda 2030  - Autismo: 
Negócios e Mercado de Trabalho 

Fortalecer o debate e as práticas de: Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos e  Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todos. 

Colegiado de 
Administração 

fevereiro a 
abril 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população. 

       

 
Campus Paranagua 

    

 
Centro de Área Ciencias Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa Ciências Contábeis 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

19 Tour Contábil Visitas técnicas Claudio Nogas ago/20 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

20 Semana Integração - Aula 
Inaugural 

Integração entre Acadêmicos Calouros e Veteranos. Palestrante 
abordando tema relevante da área Contábil. 

Raphael V. W. 
Camargo 

fev/20 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

21 Visitas aos Colégios do Ensino 
Médio 

Divulgação de informações  junto aos alunos do Ensino Médio, em 
especial do 3º ano, sobre o Curso de Ciências Contábeis 

Handerson F. 
Alves 

2020 PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

22 Aquisição de Equipamentos Equipar as salas de aula e laboratório de Contabilidade e Finanças, com 
computadores e data show. 

Raphael V. W. 
Camargo 

2020 PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

23 Ampliação e atualização do Acervo 
Bibliográfico 

Seja por meio físico ou digital, há a necessidade que os Acadêmicos 
tenham acesso às informações que contribuem para a sua formação 
acadêmica como um todo. 

Raphael V. W. 
Camargo 

2020 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

       

 
Campus Paranagua 

  
    

 
Centro de Área Ciencias Sociais Aplicadas 

  
    

 
Curso/Programa Engenharia da Produção 
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N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

24 Aula magna do curso de 
Engenharia de Produção 

Fortalecer as relaçãos da comundiade interna com a comunidade 
externa 

Roselis 
Natalina 
Mazzuchetti 

fevereiro e 
março 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

25 I Semana Acadêmica de 
Engenharia de Produção 

Semana acadêmica de Engenharia de Produção com palestras externas Roselis 
Natalina 
Mazzuchetti 

abril a 
novembro 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

26 Visitas Técnicas Visitas técnicas para conhecimento das rotinas organizacionais Roselis 
Natalina 
Mazzuchetti 

ago/20 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR.        

 
Campus Paranaguá 

    

 
Centro de Área Humanas, Biológicas e da Educação 

    

 
Curso/Programa Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 XI Semana Acadêmica de Biologia 
e VIII Seminário de Pesquisas 
Ambientais 

Oportunizar debates de ideias relevantes à formação profissional e 
pessoal. Além de complementar a formação acadêmica, bem como 
promover a atualização de conhecimentos dos profissionais e 
estudantes. 

Yara Aparecida 
Garcia Tavares 

18-
22/05/2020 

PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

2 XV Semana do Meio Ambiente de 
Paranaguá 

Durante esse evento o Colegiado terá um stand, onde apresentará para 
a comunidade de Paranaguá diversos estudos e atividades 
desenvolvidas no interior da UNESPAR. 

Fabricia de 
Souza Predes 

01-
06/06/2020 

PDI 22.Divulgar as atividades 
extensionistas desenvolvidas 
pela UNESPAR junto à 
comunidade acadêmica e à 
comunidade não universitária 

3 Dia do Biólogo No dia serão desenvolvidas palestras, bem como atividades recreativas 
para comemorar o dia do Biólogo. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

03/09/2020 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

4 I Encontro sobre a Prática Docente Esse encontro funcionará como reflexão do profissional licenciado. Josiane 
Aparecida 
Gomes 
Figueiredo 

14/10/2020 PDI 10.Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização. 

45
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

5 Aquisição de Insumos laboratoriais 
necessários para as aulas práticas 
dos cursos ministrados pelo 
Colegiado 

As disciplinas dos cursos de Ciências Biológicas apresentam uma carga 
de aulas práticas, sendo que as mesmas necessitam de reativos 
químicos, bem como materiais específicos para a aplicação dessas 
aulas. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

1o. Semestre PDI 3.Implementar o desenvolvimento 
Institucional. 

6 Manutenção de equipamentos dos 
laboratórios. 

Realizar manutenção corretiva em equipamentos dos laboratórios 
utilizados em aulas práticas dos cursos ministrados pelo colegiado. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

1o. Semestre PDI 3.Implementar o desenvolvimento 
Institucional. 

7 Aquisição de livros na área de 
Ciências Biológicas 

Realizar a aquisição de títulos necessários para que os acadêmicos 
tenham referências bibliográficas de pesquisa. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

1o. Semestre PIF 47.Modernizar e adequar a 
Infraestrutura do Sistema de 
Bibliotecas da UNESPAR 

8 Projeto Hídrico Realizar ensaios físico-químicos para avaliar a contaminação antrópica 
da baía de Guaratuba. Com isso adquirir equipamentos de qualidade 
através de convênio com a SEMA. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

2020-2021 PG 35.Fortalecer as Políticas de 
Captação de Recursos. 

9 Projeto CPPOM Montar o Museu permanente de visitação no CPPOM com recursos 
provenientes do convênio com a SEMA. 

Kátia Kalko 
Schwarz 

2020-2021 PIF 35.Fortalecer as Políticas de 
Captação de Recursos. 

10 Recepção dos calouros dos cursos 
de Licenciatura e Bacharelado de 
Ciências Biológicas 

Apresentar palestra sobre o Colegiado, o Campus e a UNESPAR. 
Apresentar os direitos e deveres dos discentes, docentes e funcionários. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

fev/20 PG 30.Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR.        

 
Campus Paranaguá 

    

 
Centro de Área CCHBE 

    

 
Curso/Programa Letras 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Recepção ao calouros do curso de 
Letras 

Palestra de recepção aos calouros. Apresentação oficial do Corpo 
Docente do Colegiado de Letras aos Acadêmicos com suas respectivas 
linhas de pesquisa. Explanação sobre as diretrizes do curso e seus 
respectivos regimentos. Explanação sobre as diretrizes da UNESPAR e 
seus respectivos regimentos. 

Ivone Ceccato 1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 

2 Defesa de Trabalhos de Conclusão 
do Curso de Letras 

A Defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso envolve todos os 
acadêmicos e todos os professores do Colegiado do Curso de 

Cristian Pagoto 3o. Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 
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3 Renovação do acervo bibliográfico Os livros do curso de Letras estão desatualizados, há a necessidade de 
renovação do acervo. 

Ivone Ceccato 2o. Tri. (Abr. 
Mai. Jun.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

4 Varal de Poesias O Varal de Poesias é um evento anual voltado à comunidade 
acadêmica e comunidade externa, como incentivo à produção literária. 

Cristian 
Pagoto, Cátia 
Toledo e 
Jordana Xavier 

2o. Tri. (Abr. 
Mai. Jun.) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

5 Jornada Acadêmica A Jornada Acadêmica visa proporcionar aos acadêmicos a oportunidade 
de apresentarem seus projetos de pesquisa (TCC) e discutirem sobre a 
produção científica na área de Letras. 

Daniela 
Zimmemman e 
Jordana Xavier 

2o. Tri. (Abr. 
Mai. Jun.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

6 ENLLIJ Encontro de Leitura e Literaturas Infantil e Juvenil de Paranaguá é um 
evento anual, que possibilita a exposição de trabalhos acadêmicos de 
professores e alunos, minicursos e palestras.  

Cátia Toledo e 
Jordana Xavier 

2o. Tri. (Abr. 
Mai. Jun.) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

7 Círculo de Palestras Evento que contempla mensalmente a presença de um palestrante 
conceituado nas áreas de língua, linguística e literatura. 

Júlio Barbosa e 
Cristian Pagoto 

Uma vez por 
mês 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

       

 
Campus Paranaguá 

    

 
Centro de Área CCHBE 

    

 
Curso/Programa HISTÓRIA 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Semana Inaugural do Curso de 
História 

Palestra de recepção aos calouros. Apresentação oficial do Corpo 
Docente do Colegiado de História aos Acadêmicos com suas 
respectivas linhas de pesquisa. Explanação sobre as diretrizes do curso 
e seus respectivos regimentos. Explanação sobre as diretrizes da 
UNESPAR e seus respectivos regimentos. 

Colegiado do 
Curso de 
História 

Fev PA 29 - Democratização do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil. 
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2 IX SEMHIS - Seminário O Seminário de História do Curso de História tem um eixo temático 
escolhido pelo Colegiado de História a cada ano. Para 2019 a temática 
ainda não foi escolhida pelo Colegiado. Suas atividades contam com 
conferências e oficinas com professores e pesquisadores convidados, 
cine debate e performances culturais.  
do Curso de História 

Colegiado do 
Curso de 
História 

Jun PA 23 - Fortalecer e qualificar as 
atividades extensionistas com 
impacto relevante na sociedade. 

3 Ciclo de Palestras do Curso de 
História 

O Ciclo de Palestras do Curso de História é composto por palestras com 
temas diversos agendados ao longo do ano letivo com a atuação como 
palestrantes de professores e pesquisadores convidados de outras 
instituições (universidades, museus, centros de pesquisa, arquivos, etc), 
para que possam falar sobre suas áreas de atuação como 
pesquisadores. 

Colegiado do 
Curso de 
História 

2020 PA 23 - Fortalecer e qualificar as 
atividades extensionistas com 
impacto relevante na sociedade. 

4 Semana de Defesa de Trabalhos 
de Conclusão do Curso de História. 

A Semana de Defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso envolve 
todos os acadêmicos e todos os professores do Colegiado do Curso de 
História, assim como alguns professores de outros colegiados que 
orientam acadêmicos do Curso de História. 

Colegiado do 
Curso de 
História 

Dez PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

5 Constituição do Centro de 
Documentação Histórica na 
UNESPAR, Campus de Paranaguá 

O Centro de Documentação Histórica na UNESPAR, Campus de 
Paranaguá  tem o objetivo de constituir um Centro de guarda, 
organização, preservação e  disponibilização de documentos históricos 
correlatos ao litoral do Paraná com vistas a se tornar uma referência em 
pesquisas documentais. 

Colegiado do 
Curso de 
História 

2020 PA, 
PG, 
PIF 

46.Implementar a Infraestrutura  
12 ampliar e qualificar pesquisas 
cientificas  

6 Implementação do LELI Laboratório de estudos litorâneos: História e práticas sócio-culturais ( 
LELI ).  

Colegiado do 
Curso de 
História 

2020 PA, 
PG, 
PIF 

12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 13.Ampliar o número 
de projetos de Iniciação 
Científica, com e sem bolsa. 
46.Implementar a Infraestrutura 

7 Implementação do Lab-TEMPO Laboratório de Estudos do Tempo Presente (Lab-TEMPO) Colegiado do 
Curso de 
História 

2020 PA 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 13.Ampliar o número 
de projetos de Iniciação 
Científica, com e sem bolsa. 
46.Implementar a Infraestrutura 
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8 Implementação do Laboratório de 
Estudos da Escravidão e do Pós-
Abolição 

Laboratório de Estudos da Escravidão e do Pós-Abolição Colegiado do 
Curso de 
História 

2020 PA 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 13.Ampliar o número 
de projetos de Iniciação 
Científica, com e sem bolsa. 
46.Implementar a Infraestrutura 

 
  

 
  

     

 
Campus Paranaguá 

  
    

 
Centro de Área CCHBE 

  
    

 
Curso/Programa Matemática 

  
    

     
    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Recepção ao calouros do curso de 
Matemática 

Palestra de recepção aos calouros. Apresentação oficial do Corpo 
Docente do Colegiado de História aos Acadêmicos com suas 
respectivas linhas de pesquisa. Explanação sobre as diretrizes do curso 
e seus respectivos regimentos. Explanação sobre as diretrizes da 
UNESPAR e seus respectivos regimentos. 

Fernando Yudi 
Sakaguti 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 29 - Democratização do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil. 

2 Defesa de Trabalhos de Conclusão 
do Curso de Matemática 

A Defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso envolve todos os 
acadêmicos e todos os professores do Colegiado do Curso de 
Matemática. 

Mariliza 
Simonete 
Portela 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

3 Renovação do acervo bibliográfico Os livros do curso de matemática estão desatualizados, há a 
necessidade de renovação do acervo. 

Fernando Yudi 
Sakaguti 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PIF 47 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura do Sistema de 
Bibliotecas da UNESPAR. 

4 Semana Acadêmica de Matemática Complementar a formação acadêmica, bem como promover a 
atualização de conhecimentos dos docentes e discentes do curso. 
Oportunizar também aos alunos e professores a exposição de seus 
projetos de pesquisa. 

Fernando Yudi 
Sakaguti 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

5 Ampliação da infraestrutura para o 
curso de Matemática 

Dar condições de uso ao espaço físico que compreende o Laboratório 
de Educação Matemática, com a compra de materiais pedagógicos para 
o desenvolvimento das atividades didáticas. 

Solange Maria 
Gomes dos 
Santos 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 
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6 Ampliação da infraestrutura para o 
curso de Matemática 

Dar condições de uso ao espaço físico que compreende o Laboratório 
de Física, com a compra de materiais pedagógicos para o 
desenvolvimento das atividades didáticas. 

Luiz Renato 
Rodrigues da 
Cunha 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 

7 Seminário sobre avaliação do 
curso 

Palestras de conscientização da importância das avaliações internas e 
externas realizadas pela IES. Análise das avaliações do ENADE através 
de atividades complementares. 

Fernando Yudi 
Sakaguti 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 29 - Democratização do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil. 

       

 
Campus PARANAGUÁ 

    

 
Centro de Área CCHBE 

    

 
Curso/Programa PEDAGOGIA 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Encontro de Pedagogia do Litoral 
Paranaense (EDEPE)Encontro de 
Pedagogia do Litoral Paranaense 
(EDEPE) 

Evento anual voltado à comunidade acadêmica e comunidade externa, 
com objetivo de contribuir na formação do pedagogo, bem como, 
estimular a pesquisa e publicação de trabalhos científicos. 

Elizabeth 
Regina Streisky 
de Farias 

setembro de 
2020 

PA   

2 Seminário de Educação, 
Universidade, Diversidade e 
Inclusão (SEUDI) 

O evento ocorre anualmente, em parceria com o Núcleo Regional de 
Educação e Secretaria Municipal de Educação.  

Profa. 
Dra.Roseneide 
Batista Cirino 

24 de agosto PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

3 Compra de cortinas persianas A compra de cortinas persianas para as salas de aula. Colegiado de 
Pedagogia 

01/03/2020 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

4 Compra de 5 armário Compra de armários para  armazenamento de documentos do curso, 
bem como para realização de projeto extensionista no Palacete Mathias 
Bohn 

Colegiado de 
Pedagogia 

01/03/2020 PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

5 Aquisição de livros infantis Adquirir livros infantis para atendimento aos usuários Colegiado de 
Pedagogia 

01/03/2020 PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 
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6 Aquisição de material bibliográfico 
para atender a demanda do novo 
PPC 

Adquirir a bibliografia básica e complementar listada nas disciplinas do 
PPC a ser implantado em 2018. 

Colegiado de 
Pedagogia 

fevereiro de 
2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

7 Estante tripla com gavetas em 
plástico  

Estante com Comprimento: 138 cm, Largura: 34 cm, Altura: 83 cm, para 
brinquedoteca 

Colegiado de 
Pedagogia 

março de 
2020 

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

8 Adquirir cercadinho em módulos 
para Brinquedoteca 

Comprar cercadinho com 8 Módulos em plástico Altura: 75 
cm,Comprimento: 44 cm 

Colegiado de 
Pedagogia 

março de 
2020 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

9 Comprar Kit Tatame  kit tatame com 24 peças  Comprimento: 100 cm Largura: 1,5 cm,Altura: 
100 cm 

Colegiado de 
Pedagogia 

março de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

10 Comprar blocos de encaixe Adquirir blocos  grandes  com 50 peças  Colegiado de 
Pedagogia 

março de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

11 Compra de 4 Data shows Comprar datashow para todas as salas de Pedagogia Colegiado de 
Pedagogia 

março de 
2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

12 Comprar 4 notebook Adquirir 4 notebook  Colegiado de 
Pedagogia 

março de 
2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR.        

 
Campus Paranaguá - DIREÇÃO 

    

      
 

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 
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1 Reestruturação do sistema elétrico, 
troca das janelas e  troca dos 
telhados dos blocos A e B do 
Campus 

  Moacir Dalla 
Palma 

      

2 Pintura interna e externa dos três 
blocos e instalação de Pavers no 
pátio interno do Campus 

  Moacir Dalla 
Palma 

      

3 Melhoria da acessibilidade do 
Campus e reforma para criação de 
saída de emergência 

  Moacir Dalla 
Palma 

      

 
  

      

6 CAMPUS DE PARANAVAÍ 

 
  

Campus Paranavaí 
    

 
Centro de Área Ciências Humans e da Educação 

    

 
Curso/Programa Ciências Biológicas 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 II Jornada de Ciências Biológicas Trata-se de um evento que proporcionará a interação entre os 
acadêmicos, apresentações de trabalhos e abordagens sobre o campo 
de atuação do biólogo. 

Colegiado de 
Ciências 
Biológicas 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

2 PIBID - Ciências Biológicas Trata-se de um projeto onde os acadêmicos participantes desenvolvem 
atividades docentes de várias naturezas.  

Marcia Regina 
Royer 

1º Tri a 4º Tri PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 
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3 Dia do Meio Ambiente Será uma ação realizada pelo colegiado de Ciências biológicas para 
orientar sobre a importância da preservação dos recursos ambientais. 

Franciele 
Zanardo Bohm 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população.  

   
  

    

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Humans e da Educação 

    

 
Curso/Programa História 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Aula Magna Aula sobre tema histórico e historiográfico importante para a atualidade Marcos 
Roberto Pirateli 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

2 XXIII Seminário de História Evento acadêmico científico, com palestras e/ou mesas temáticas e/ou 
minicuros, e com comunicação de pesquisa,  O evento tem como objeto 
oportunizar ao corpo discente (e comunidade externa: egressos) o 
debate e troca de ideias sobre temática relevante dos estudos históricos 
e historiográficos. 

Vanderlei 
Amboni 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

       

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Humans e da Educação 

    

 
Curso/Programa Matemática 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 
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1 I JORNADA DE MATEMÁTICA Trata-se de um evento que proporcionará a interação entre os 
acadêmicos, apresentações de trabalhos e abordagens sobre o campo 
de atuação da matemática. 

Colegiado de 
matemática 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 I DIA DO GEOGEBRA  O Evento tem por objetivo divulgar o software matemático GeoGebra e 
suas apliações nas diversas áreas do conhecimento e também discutir e 
compartilhar idéias e projetos com o uso do GeoGebra. 

RAFAEL 
MESTRINHEIR
E HUNGARO  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população.        

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Humans e da Educação 

    

 
Curso/Programa Geografia 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 A Licenciatura e o Bacharelado em 
Geografia  

Aula Inaugural de inicio de Ano Gilmar 
Aparecido 
Asalin 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 Pós-graduação Lato Sensu de 
Geografia 

Aula Inaugural de inicio de Ano  Lucas Cézar 
Frediani 
Sant'Ana 

2º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 11. Ampliar a pós-graduação 
Lato Sensu gratuitos. 

       

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Humans e da Educação 

    

 
Curso/Programa PPIFOR 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1  Seminário do PPIFOR, Mestrado 
em Ensino: Formação docente 
interdisciplinar 

Trata-se de um evento do colegiado do mestrado que ocorre 
anualmente. Terá participação de Palestrantes externos, para tanto, 
será necessário ajuda financeira para pagar passagens aérias, diárias, 
despesas com alimentação e material de escritório   

Marcia Regina 
Royer 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 
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2 Atividade  Cultural em São Paulo É um projeto de extensão promovido pelo colegiado do PPIFOR a qual 
tem como objetivo realizar atividades culturais na cidade de São Paulo. 
Envolve professores, mestrandos, egressos e professores do ensino 
básico. Será necessário ajuda financeira para pagar o ônibus e diárias 
para os docentes do PPIFOR. 

Renan 
Bandeirante de 
Araújo 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

3  Palestras trimestrais no PPIFOR O PPIFOR realizará trimestralmente palestras tanto em nível nacional 
como internacional pois faz parte das exigências da CAPES. Para isso, 
será necessário ajuda financeira para pagar passagens 
aéreas/terrestres, diárias e alimentação. 

Marcia Regina 
Royer 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

4 Defesas de mestrado Atividades obrigatórias do programa de mestrado e que podem ocorrer 
de fevereiro a dezembro. É necessário ajuda financeira para pagamento 
da banca externa. Para tanto, é necessário ajuda financeira para 
deslocamento (passagens aéreas/terrestre, diárias). 

Marcia Regina 
Royer 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

5 Participação em congressos/Ajuda 
financeira para docentes e 
mestrandos  para participação em 
congressos para apresentação de 
trabalhos científicos 

Os docentes e discentes devem participar de congressos tanto 
nacionais como internais. É uma exigência da CAPES esta participação. 
Dessa forma, é necessário ajuda financeira para pagamento de diárias, 
passagens aéreas/terrestre. 

Marcia Regina 
Royer 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

       

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Humans e da Educação 

    

 
Curso/Programa   

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Palestras sobre Estágio Possibilitar palestras sobre Estágios nos diferentes cursos do CCHE Elias Canuto 
Brandão 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 Três a quatro Palestras sobre o 
ENADE-2020 

Organizar palestras preparatórias ao ENADE 2020 para os cursos do 
CCHE 

Elias Canuto 
Brandão 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

3 Semana do Acolhimento das 
Humanas e Educação 

Organizar a semana de acolhimento por dia e por curso Elias Canuto 
Brandão e o 
coordenador de 
cada curso 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
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permanência e conclusão dos 
cursos. 

       

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área CCHE 

    

 
Curso/Programa Centro de Educação e Direitos Humanos - CEDH 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

2 Mesa Coordenada do NERG : 
Interseccionalidades - CEDH. 

Atividade desenvolvida para discussão das intersecionalidades de 
classe, gênero, raça/etnia e sexualidade 

Núcleo de 
Educação para 
Relações de 
Gênero 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

3 Curso de  Extensão Univesitária; 
Diversidade e Direitos humanos - 
repeitando as diferenças - CEDH 

Atividade desenvildia pelo Centro de Direitos Humanos e Núcleos 
específicos 

Isabela Campoi 2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

4 Curso Regional de Formação de 
professores das salas de recursos 
multifuncionais - NESPI - CEDH 

Evento que proporcionará a interação e formação entre professores que 
trabalham com a inclusão. 

Dorcely Izabel 
Bellanda e 
Maysa Ricardo 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

5 Curso Regional de Formação de 
professores das salas de recursos 
multifuncionais - NESPI - CEDH 

Evento que proporcionará a interação e formação entre professores que 
trabalham com a inclusão. 

Dorcely Izabel 
Bellanda e 
Maysa Ricardo 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

6 Curso de Direito e Integridade 
Humana - CEDH 

Evento que integrará estudantes, professores, servidores e comunidade 
externa na formação dos direitos humanos de forma integral 

Coordenação 
do CEDH-Pvaí 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

7 Prevenção e enfrentamento às 
drogas 

Rodas de conversas sobre a prevenção e como enfrentar as drogas Coordenação 
CEDH 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

8 II Fórum de discussões étnico 
racial da UNESPAR-Paranavaí 

Apresentação cultural e mesa redonda sobre história das políticas 
afirmativas e vivências do acadêmico negro da UNESPAR 

NERA 4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

9 Palestra: Saúde Mental em debate Debater a respeito da saúde mental na contemporaneidade NESPI 4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 
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Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências da Saúde 

    

 
Curso/Programa Educação Física 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Projeto de Ensino: III Jogos 
Intercursos da Unespar 

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 INTERCURSOS 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 

Juliana Dias 
Boaretto 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

2 Projeto de Ensino: 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 

Sérgio Roberto 
Adriano Prati 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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3 Projeto de Extensão: PAFiDH – 
Programa de Aptidão Física, 
Saúde e Desempenho Humano 

O Projeto de Extensão está diretamente relacionado com o Projeto de 
Ensino e Grupo de Pesquisa PAFiDH na qual tem reuniões regulares e 
treinamento no Laboratório de Avaliação física e Fisiologia do Exercício. 
O projeto atende a comunidade em assuntos relacionadas a área de 
atuação do grupo. O projeto envolve: Seleção de grupos a serem 
atendidos; Preparação, treinamento e organização de procedimentos 
para intervenção; Atendimento a comunidade e orientação dos 
voluntários; Análise das informações coletadas para fins de trabalhos 
científicos; Organização de informações para trabalhos científicos; 
Avaliação das intervenções e ações de atendimento. 

Sérgio Roberto 
Adriano Prati 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

4 Projeto de Extensão: Educação 
para e pelo Lazer  

A disciplina de Brincadeira de rua (optativa) além de atender ao 
contexto da disciplina, proporciona o atendimento a comunidade na 
semana do Dia das Crianças. Tal ação se faz possível por meio do 
projeto de extensão. 
O ensino e aprendizagem dos alunos ocorrerão na universidade. Após, 
os alunos serão organizados em grupos para o atendimento na 
comunidade.  
Durante o atendimento os alunos serão responsáveis pela organização 
e aplicação das brincadeiras ou brinquedos de rua com a coordenação 
da professora. Os atendimentos ocorrerão de maneira didática e lúdica, 
sendo possível atender diferentes faixas etárias além das crianças. 

Luciana 
Ferreira 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

5 Projeto de Ensino: "Jogos 
Universitários do Curso de 
Educação Física JUCEF - 2018" 

 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. 

Juliana Dias 
Boaretto 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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6 Projeto de Ensino: Educação 
Física é Show 

O evento de Educação Física é show é uma atividade realizada no 
curso a mais de 10 anos, onde sempre despertou nos alunos a 
valorização pessoal e a superação do medo de se apresentar em um 
palco e de se expor publicamente. Atividade esta que o futuro professor 
deverá exercer sempre em sua profissão. Este é um evento acadêmico-
cultural que pretende revelar e dar publicidade à produção artística e às 
habilidades culturais dos estudantes, professores e funcionários do 
campo de música, da dança e do teatro, além de criar um espaço de 
produção e revelação artístico-cultural entre estudantes. Assim este 
evento se justificativa pela importância e colaboração com a 
aprendizagem na organização e participação em um evento cultural. 

Eliane Josefa 
Barbosa dos 
Reis 

2o semestre 
de 2020. 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

7 Projeto de Extensão: Atividades 
motoras para crianças de 4 e 5 
anos do CMEI  Maria Madalena F. 
Souza 

O projeto está vinculado a disciplina de Educação Física Infantil e prevê 
as seguintes ações: solicitação de autorização junto ao CMEI  Maria 
Madalena F. Souza, bem como organização dos dias e horários de  
realização das atividades; reuniões mensais com os acadêmicos para 
estudo e planejamento das atividades motoras levando em 
consideração a realidade do CMEI; aplicação da proposta: cada grupo 
deverá aplicar sua proposta elaborada na disciplina para alunos do 
CMEI; avaliação junto aos acadêmicos sobre os pontos positivos e 
negativos sobre a aplicação da proposta. 

Wesley Luiz 
Delconti 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

8 PROJETO DE EXTENSÃO - 
MOVIMENTO E LONGEVIDADE 
DA UNESPAR. 

O Projeto tem o objetivo de realizar estudo/pesquisas sobre o processo 
de envelhecimento com ênfase nos conteúdos pertinentes a Educação 
Física, em especial a atividade física e a afetividade. As atividades 
incluem: visitas ao local de aplicação do projeto (Casa de repouso para 
idosos em Paranavaí); elaboração, em grupos, projetos de intervenção, 
os quais deverão prever quatro (4) encontros; aplicação pelos 
acadêmicos de atividades previstas nos projetos na Instituição de 
Ensino; analise das atividades vivenciadas; aplicação do projeto nas 
instituições parceiras (Asilos de Paranavaí); elaboração de relatório 
documentado das intervenções; e exposição oral em sala de aula com o 
intuito de compartilhar com os demais as experiências de cada grupo.  

Juliana Dias 
Boaretto 

Maio de 2020 
a Novembro 
de 2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

9 Projeto de Ensino: Festival de 
Dança 

O Projeto envolve os acadêmicos do 2º ano do curso de Educação 
Física que deverão:elaborar projetos sobre ‘dança educação’ com uma 
temática inspirada em filmes, poemas, contos, etc.; criar coreografias 
que expressem reflexões corporais acerca da temática; organizar um 
espetáculo, no qual as coreografias sejam apresentadas ao público. O 
projeto é finalizado com uma apresentação aberta ao público em geral. 

Meire 
Aparecida Lóde 
Nunes 

1o semestre 
de 2020 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população. 
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10 Evento: XIII Ciclo de Atividades 
Corporais 

Projeto de Ensino com oficinas em forma de mini-cursos: 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. 

Wesley Luiz 
Delconti 

1o semestre 
de 2020 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

11 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.  

Colegiado do 
curso 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população. 

12 PIBID MOVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

PROGRAMA QUE VISA INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE DOCENTES 
EM NÍVEL SUPERIOR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E PROMOVER A 
INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR POR MEIO DA VIVÊNCIA DO 
CONTEXTO EDUCACIONAL, DESENVOLVENDO A 
PSICOMOTRICIDADE COM ALUNOS COM DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Maria Teresa 
Martins Fávero 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

13 Jogos Universitários Paranaense e 
Brasileiro 

PARTICIPAÇÃO DOS ACADEMICOS DA UNESPAR NOS JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS, REPRESENTANDO A INSTITUIÇÃO 

Colegiado do 
curso 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

14 PIBEX - PROJETO DE 
EXTENSÃO - UNIVERSIDADE EM 
DANÇA 

O OBJETIVO DESTE PROJETO É ARTICULAR ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO, NUMA PERSPECTIVA DE DAR SUPORTE AOS 
ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA, ASSEGURANDO AOS ENVOLVIDOS O ACESSO À PRÁTICA 
DA DANÇA, AMPLIANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO E 
APRENDIZADO DESTA ATIVIDADE, OPORTUNIZANDO-OS A 
ATUAREM COM A DANÇA NA ESCOLA, E ENRIQUECENDO SUA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA, CULTURAL, ARTÍSTICA E 
PROFISSIONAL, SOB DIREÇÃO DOCENTE 

Maria Teresa 
Martins Fávero 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 
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15 Projeto de extensão: Voleibol da 
Escola - Unespar 

Uma das formas existentes de realizar atividades físicas é a prática de 
esportes coletivos e entre eles, destacamos o Voleibol. Para a 
realização do projeto as atividades relacionadas ao esporte Voleibol, 
serão elaboradas para alunos devidamente matriculados na Educação 
Básica especificamente para alunos do Ensino Fundamental com idades 
de 12 a 14 anos. 
         O presente projeto faz parte da programação curricular da 
disciplina extensionista Teoria e Ensino do Voleibol do curso de 
graduação em Educação Física- Licenciatura. Justifica-se pela 
relevância para os alunos inseridos nas escolas e aos acadêmicos da 2ª 
série que se encontram em sua formação inicial, proporcionando 
atividades específicas para o ensino do Voleibol e a relevância de 
vivenciarem ensino, pesquisa por meio da extensão.  

Juliana Dias 
Boaretto 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

16 Projeto de Extensão - Vivenciando 
o Atletismo 

O OBJETIVO DESSE PROJETO É OPORTUNIZAR AOS 
ACADÊMICOS DO 1º ANO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNESPAR- 
CAMPUS PARANAVAÍ O ENSINO DAS MODALIDADES DO 
ATLETISMO, BEM COMO A VIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DE 
FESTIVAIS. 

Layane 
Castiglioni 
Tasca 

Março de 
2020 a 
Dezembro de 
2020 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

17 Basquetebol 3 x 3 – 
desenvolvendo habilidades 

Aplicação didático pedagógica dos conteúdos abordados na disciplina 
relacionada ao Esporte coletivo Basquetebol. 

Sérgio Roberto 
Adriano Prati 

2o semestre 
de 2020. 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

18 Semana do acolhimento Realização de atividades culturais, debates, palestras, visita ao camous 
e ações solidárias durante as primeiras semanas de aula com o objetivo 
de integrar o aluno ingresso na Universidade 

Colegiado do 
curso 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

19 Seminário de Ciências da Saúde EVENTO COM DURAÇÃO DE UMA SEMANA, CONTENDO 
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS COMO MINICURSOS, 
PALESTRAS E APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS. 
AS ATIVIDADES SERÃO DESENVOLVIDAS NO PERÍODO NOTURNO 
E DIURNO, TOTALIZANDO CARGA HORÁRIA DE 40H 

Colegiado do 
curso 

1o semestre 
de 2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

       

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências da Saúde 

    

 
Curso/Programa Enfermagem 
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N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Seminário de Ciências da Saúde Palestras e mesas redondas CURSO DE 
ENFERMAGE
M /EDUCAÇÃO 
FISICA 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

2 Semana Científica de Enfermagem             
(Dia do Enfermeiro) 

Palestras e mesas redondas PROFESSORE
S DO 
COLEGIADO 
DE 
ENFERMAGE
M  

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

3 Projeto de Monitoria Monitorias de Anatomia, Fisiologia, Semiotécnica e Fundamentos I COLEGIADO 
DE 
ENFERMAGE
M 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

4 Cerimônia da Lâmpada  Evento tradicional do Curso de Enfermagem que simboliza a vida e 
reforça o compromisso e a responsabilidade da profissão.  

PROFESSORE
S DO 
COLEGIADO 
DE 
ENFERMAGE
M E 
ACADEMICOS 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

5 Projeto de Extensão e Integração 
Universidade e Sociedade (Ações 
em Saúde) 

Participação dos acadêmicos em atividades e ações de promoção a 
saúde e prevenção de agravos que permitam sua inserção na prática 
profissional junto à comunidade. 

PROFESSORE
S E 
ACADEMICOS 
DO 
COLEGIADO 
DE 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 
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ENFERMAGE
M  

6 Fórum de Formação Docente Encontros com Mesas redondas, Seminários, Cursos, Webconferências. COLEGIADO 
DE 
ENFERMAGE
M 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

7 Semana do Acolhimento Realização de atividades culturais, debates, palestras, visita ao camous 
e ações solidárias durante as primeiras semanas de aula com o objetivo 
de integrar o aluno ingresso na Universidade 

COLEGIADO 
DE 
ENFERMAGE
M 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

 
 
 
 
  

     

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa Administração 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 SEEAD 2020 XII Semana de Estudos em Administração. Apresentação de artigos 
científicos, palestras e atividades culturais. 

Vários 4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

2 Grupo de Estudos e Pesquisa 
(GEPOP) 

Desenvolvimento de atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Estado, Administração Pública e Políticas Públicas com a participação 
de professores e alunos de iniciação científica de Administração, 
Serviço Social e Ciências Contábeis. 

André Luís de 
Castro 

1º ao 4º tri PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 
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3 Monitoria - Economia Monitoria de acadêmicos para outros acadêmicos na disciplina de 
Economia e coordenado pela professora de Economia. Tem por objetivo 
fortalecer os estudos e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo. 

Célia Regina 
Stocco 

1º ao 4º tri PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

4 Monitoria - Iniciação a Metodologia 
Científica 

Monitoria Acadêmica Voluntária na disciplina de Iniciação à Metodologia 
da Pesquisa Científica, exercida por discentes do curso de 
Administração e supervisionada pela docente responsável pela 
disciplina.Tem por objetivo fortalecer os estudos e esclarecer dúvidas 
sobre o conteúdo. 

Maria Gabriela 
Monteiro 

1º ao 4º tri PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

5 Projeto de Ensino - Mini curso de 
Metodologia Científica 

Ação que visa reforçar o ensino de meotodologia científica para os 
quartos anos no desenvolvimento do ESA II (Artigo científco) 

  1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

       

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa Ciências Contábeis 

    

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Semana de Estudos Contábeis 
2020 

Apresentação de palestras, trabalhos e realização de minicursos 
voltados para complementar a formação do aluno e o desenvolvimento 
da prática contábil. 

Helena de 
Oliveira Leite 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade.        

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa Serviço Social 

    

       

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

64
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

1 IV Seminário sobre Gênero Evento de Extensão voltado para comunidade interna e externa ao 
Campus 

Maria Inez 
Barboza 
Marques 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

2 I Seminário de Pesquisa e 
Trabalho de Conclusão de Curso 
de Serviço Social 

Evento que deverá envolver estudantes e docentes do Curso de Serviço 
Social com o objetivo de qualificar os processos de pesquisas em curso 
e também contribuir com os Trabalhos de Conclusão de Curso que 
estarão em andamento. 

 Karima Omar 
Handam 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

3 VII Jornada de Serviço Social – I 
Encontro Regional de Assistentes 
Sociais de Arenito Caiuá – II 
Encontro Preparatório para 
iniciação ao Estágio 
Supervisionado em Serviço Social 

Evento que deverá envolver docentes e discentes do Curso de Serviço 
Social, bem como profissionais da Região. 

Marília 
Gonçalves Dal 
Bello 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

4 I Encontro dos trabalhadores(as) 
de Saúde na Região da 
AMUNPAR. 

Reunir trabalhadores de diferentes áreas que atuam no âmbito da 
Política de Saúde na região da AMUNPAR. 

Sueli Godoi 4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade.        

 
Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa Direito 

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Aula Magna   Apresentação de palestras para complementar a formação do aluno e o 
desenvolvimento da prática jurídica 

Lucilio da Silva 
(Coordenação 
NDE) 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

  I Semana de Estudos Jurídicos  Apresentação de palestras, trabalhos voltados para complementar a 
formação do aluno e o desenvolvimento da prática jurídica 

   Lucilio da 
Silva 
(Coordenação 
NDE) 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade.  
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Campus Paranavaí 

    

 
Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas 

    

 
Curso/Programa   

    

       

 
Pró-reitoria/Órgão   

   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Semana do Acolhimento dos 
Cursos das Ciências Sociais 
Aplicadas 

Organizar a semana de acolhimento para os cursos das Sociais 
Aplicadas. 

Direção de 
Área e 
Coordenações 
de Cursos 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos.        

       

7 CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 
  

Campus União da Vitória 
    

 
Centro de Área 1-Direção Geral do Campus  

    

 
Curso/Programa   

    

       

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Conclusão de bloco no Campus  Salas de aula e administrativo Valderlei 
Garcias 
Sanches 

jun/20 PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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2 Serviços de Adequação de 
Espaços no Campus 

Auditório do Campus Valderlei 
Garcias 
Sanches 

jun/20 PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

3 Serviços de Adequação de 
Espaços no Campus 

Salas administrativas Valderlei 
Garcias 
Sanches 

jun/20 PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

4 Serviços de Adequação de 
Espaços s locado 

Aquisão de equipamentos para os Programas de Mestrado PREOFEM e 
PROFEI 

Valderlei 
Garcias 
Sanches 

jun/20 PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

5 Implementar a relação interpessoal 
no Campus 

Atividades comemorativas ao sessenta anos do Campus Valderlei 
Garcias 
Sanches 

jun/20 PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 
melhoria das condições de 
trabalho. 

6 Efetivar avaliação processual no 
Campus 

Avaliação do PLANO DE GESTÃO 2016-2020 Valderlei 
Garcias 
Sanches 

mar/20 PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

       

       

 
Campus União da Vitória 

    

 
Centro de Área 2-Ciências Exatas e Biológicas 

    

 
Curso/Programa   

    

       

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

  Ciências Biológicas           

1 Reformulação do curso de 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

Implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso. Rafael Bueno 
Noleto 

fev/2020 - 
dez/2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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2 Pós-graduação Lato Sensu Execução do curso de especialização "Conservação da biodiversidade 
em ecossistemas alterados". 

Huilquer 
Francisco 
Vogel 

fev/2020 - 
dez/2020 

PA 11. Ampliar a pós-graduação 
Lato Sensu gratuitos. 

3 Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação a Docência - PIBID 

Continuidade do Projeto PIBID com submissão da nova proposta. Carla Andréia 
Lorscheider 

fev/2020 - 
dez/2020 

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

4 Iniciação Científica Continuidade dos Projetos 2019 em andamento, submissão de novos 
Projetos (2020-21) e incentivo da participação dos acadêmicos do PIC 
em eventos científicos externos. 

Docentes do 
curso Ciências 
Biológicas 

fev/2020 - 
dez/2020 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

5 Semana Acadêmica da Biologia 
(CESB) 

Realização do evento do curso "Ciclo de Eventos da Semana do 
Biólogo" (2020). 

Rafael Bueno 
Noleto 

set/2020-
out/2020 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

6 Projetos de Pesquisa Participação de docentes em chamadas públicas de apoio ao 
desenvolvimento de Projetos de Pesquisa. 

Docentes do 
curso Ciências 
Biológicas 

fev/2020 - 
dez/2020 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

7 Projetos de Extensão Divulgar as atividades extensionistas desenvolvidas pela UNESPAR 
junto à comunidade acadêmica e à comunidade não universitária. 

Docentes do 
curso Ciências 
Biológicas 

fev/2020 - 
dez/2020 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

9 Química           

1 Encontro Nacional das 
Licenciaturas – ENALIC 

Transporte de alunos e professores ao evento – É necessário recursos 
para o combustível da van e diárias do motorista 

Coordenação 
Química 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

2 Encontro Nacional de Ensino de 
Química - ENEC 

Transporte de alunos e professores ao evento – É necessário recursos 
para o combustível da van e diárias do motorista 

Coordenação 
Quimica 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

3 Encontro Paranaense de Educação 
Química - CPEQUI 

Transporte de alunos e professores ao evento – É necessário recursos 
para o combustível da van e diárias do motorista 

Coordenação 
Química 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

4 XXVII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Química - SBQ Sul  

Transporte de alunos e professores ao evento – É necessário recursos 
para o combustível da van e diárias do motorista. 

Coordenação 
Quimica 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

5 XVII Simpósio de Química Transporte de professores ao evento – É necessário recursos para o 
combustível da van e diárias do motorista. 

Coordenação 
quimica 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

6 Melhorias na Segurança dos 
Laboratórios de Ensino de Química 

Trocas das portas, instalação de chuveiro e lava-olhos, quadro de força 
externo, compra e instalação de duas capelas com sistemas de 
exaustão. 

Coordenação 
química 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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7 Compra de vidrarias, reagentes e 
materiais para os Laboratórios de 
Ensino de Química. 

balão volumétrico balão em vidro borosilicato e rolha polietileno; volume 
10mL, 50 unidades 
balão volumétrico balão em vidro borosilicato e rolha polietileno; volume 
25mL, 50 unidades 
balão volumétrico balão em vidro borosilicato e rolha polietileno; volume 
2L, 2 unidades 
balão volumétrico balão em vidro borosilicato e rolha polietileno; volume 
200mL, 6 unidades 
proveta vidro borosilicato e base em polipropileno sem tampa; volume 
250mL, 20 unidades 
proveta vidro borosilicato e base em polipropileno sem tampa; volume 
100mL, 20 unidades 
proveta vidro borosilicato e base em polipropileno sem tampa; volume 
25mL, 20 unidades 
buretas vidro borosilicato e torneira de vidro sem tampa; volume 50 mL, 
40 unidades 
béquer vidro borosilicato; volume 500 mL, 20 unidades 
béquer vidro borosilicato;  volume 250 mL, 20 unidades 
vidro de relógio vidro borosilicato, 20 unidades 
aparelho de destilação completo (1 litro) vidro borosilicato com manta 
térmica, 2 unidades 
aparelho de determinação de ponto de fusão vidro borosilicato 25 
mmx150 mm, 10 uniddaes 
acetato de etila C4H8O2, P.A. ; 2 litros 
acetato de sódio C2H3O2Na , P.A. ; 1 kg 
acetofenona C8H8O, P.A. ; 500 mLacetona C3H6O; , P.A. ; 2 litros 
ácido acético glacial C2H4O2, P.A. ; 2 litros 
ácido acetilsalicílico C9H8O4; , P.A. ; 500 g 
ácido benzóico C7H6O2, P.A. ; 500 g 
ácido bórico H3BO3, P.A. ; 500g 
ácido etilenodiamino tetraacetico (EDTA) C10H16N2O8, , P.A. ; 1Kg 
ácido fosfórico H3PO4, P.A. ; 1 litro 
ácido p-toluenosulfônico C7H8O3S, P.A. ; 500 g 
álcool absoluto C2H6O, P.A. ; 3 litros 
álcool benzílico C7H8O; P.A. ; 1 litro 
álcool isoamílico C5H12O, P.A. ; 1 litro 
anidrido acético C4H6O3, P.A. ; 2 litros 
anilina C6H7N, P.A. ; 1 litro 
benzeno C6H6, P.A. ; 1 litro 
brometo de sódio NaBr, P.A. ; 1 kg 
butilamina C4H11N, P.A. ; 1 litro 

Coordenação 
Quimica 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

69
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

Carvão ativado C grafite, P.A. ; 100 g 
ciclohexanol C6H12O, P.A. ; 1 litro 
ciclo-hexanol C6H12O, P.A. ; 1 litro 
cloreto de amônio NH4Cl, P.A. ; 1Kg 
cloreto de níquel NiCl2 . 6 H2O, P.A. ; 500 g 
cloreto de sódio NaCl, P.A. ; 2 kg 
clorofórmio CHCl3, P.A. ; 3 litros 
Cromato de potassio K2CrO4, P.A. ; 500g 
éter etílico C4H10O, P.A. ; 5 litros 
Fluoresceína sódica C20H10Na2O5, P.A. ; 500g 
fosfato dibásico de sódio Na2HPO4, P.A. ; 500 g 
Glicerina bidestilada C3H8O3, P.A. ; 5 litroshexano C6H14, , P.A. ; 5 
litros 
Hidrogenoftalato de potassio KHC8H4O4, P.A. ; 500 g  
hidroquinona C6H6O, P.A. ; 500 g 
Hidroxido de sódio (micropérolas) NaOH, P.A. ; 4 Kg 
Iodato de potassio KIO3, P.A. ; 100 g 
iodeto de etila C2H5I, P.A. ; 500 mL 
iodeto de potássio KI, P.A. ; 300 g 
iodo I2, P.A. ; 100 g 
Magnésio metálico Mg, P.A. ; 100 g 
metanol CH4O, P.A. ; 5 litros 
N-fenil-hidroxilamina C6H7NO, P.A. ; 500 g 
nitrato de prata AgNO3, P.A. ; 300 g 
nitrobenzeno C6H5NO2, P.A. ; 1 litro 
óxido de ferro FeO, P.A. ; 1 kg 
peróxido de hidrogênio 30V H2O2, P.A. ; 1 litro 
Resina Mista Mb400  Catiônica 40% Aniônica 60%  P.A. ; 1kg 
Sílica gel 60  P.A. ; 2 Kg 
solução de cloreto férrico FeCl3, P.A. ; 1 litro 
sulfato de magnésio anidro MgSO4, P.A. ; 3 kg 
sulfato de sódio anidro Na2SO4, P.A. ; 2 kg 
terc-butanol C4H10O, P.A. ; 1 litro 
Tetraborato de sódio Na2B4O7·10H2O, P.A. ; 500g 
tiossulfato de sódio Na2S2O3.5H2O, P.A. ; 1Kg 
tolueno C7H8, P.A. ; 2 litros 
zinco pó Zn, P.A. ;  500 g 
Permanganato de potassio KMnO4, P.A. ;1 Kg 
Uréia CH4N2O, P.A. ; 1 kg 
Cianato de amônio  CH4N2O, P.A. ; 250 gNitrito de sódio NaNO2, P.A. ; 
1Kg 
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Iodeto de sódio NaI, P.A. ; 100 g 
hidróxido de amônio 30% NH4OH, P.A. ; 2 Litros  
Dicromato de amonio (NH4)2Cr2O7, P.A. ; 100 g 
Oxido de zinco ZnO , P.A. ; 500 g 
Espátulas metal aço inox;  20 unidades 
Papel Filtro Quantitativo (Tamanho do poro: 7,5µm) 05 caixas com 100 
unidades 
Papel indicador pH universal 10 caixas com 100 unidades 
Mangueira  silicone; 25 metros 
Rolha p/ Kitassato 500 borracha, 10 unidades 
luvas nitrilica tamanho médio sem talco 10 caixas com 100 unidades 
Seringa plástica 10 mL; 20 unidades 
pêra pvc com esfera inox, 40 unidades 
micropipetas (1000 µL) digital automatica volume variavel de 100 a 
1000; 5 unidades 
ponteiras para micropipeta (1000 µL) polipropileno; 3 pacotes com 1000 
unidades  
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8 Aquisição de Livros Didáticos Química: A Ciência Central, Theodore L. Brown.(Tradução: Robson 
Mendes Matos), Pearson Prentice Hall 13 ª edição/20 16, 15 exemplares 
Computadores e Linguagens nas Aulas de Ciências, Marcelo Giordan 
UNIJUÍ Reimpressão, 1ª Ed - 2013, 4 exemplares 
Tecnologias no Ensino de Química, Bruno Silva Leite, APPRIS 1ª edição 
- 2015, 4 exemplares 
Didática da Química: fundamentos e práticas para o ensino médio, 
Murilo Cruz Leal Dimensão, 1ª edição - 2009, 10 exemplares 
Química Nuclear e Radioatividade, Alexandre Araújo Souza, Átomo 2ª 
Edição - 2012, 10 exemplares 
Prática de Ens e Estág Superv na Form de Professores, Iraíde M. 
Barreiro, Avercamp Editora 2ª edição Revisada e Ampliada - 2016,  10 
exemplares 
Físico-Química, Ira N. Levine, LTC 1ª edição - 2012 - Volume 1, 5 
exemplares 
Físico-Química, Ira N. Levine, LTC 1ª edição - 2012 - Volume 2, 5 
exemplares 
Sete Escritos Sobre Educação e Ciência, Áttico Inácio CHASSOT 
Cortez, 5 exemplares 
Alfabetização Científica, Áttico Inácio CHASSOT, UNIJUÍ,  7ª edição - 
2016, 5 exemplares 
Vogel - Análise Química Quantitativa, J. Mendhan; R. C. Denney, LTC, 
6ª edição - 2002, 10 exemplares 
Química Ambiental, Colin Baird, Artmed, 4ªedição - 2011, 5 exemplares 
Química Ambiental, Stanley Manahan, Bookman, 9 edição - 2013, 5 
exemplares 
Quím orgânica experimental: técnicas de escala pequena, Pavia, D. L, 
Cengage Learning, Tradução 3ª edição Americana - 2013, 10 
exemplares 
 Introdução à estereoquímica e à análise conformacional, Juaristi, E.; 
Stefani, H. A., Bookman, 1ª edição - 2012, 5 exemplares 
Físico-Química, W. J. Moore, Blucher, 1ª edição - 1976 - vol 1, 5 
exemplares 
Físico-Química, W. J. Moore, Blucher 1ª edição - 1976 - vol 2, 5 
exemplares 
Química: A Ciência Central, Theodore L. Brown.(Tradução: Robson 
Mendes Matos), Pearson Prentice Hall 13 ª edição/20 16, 15 exemplares 
Computadores e Linguagens nas Aulas de Ciências, Marcelo Giordan 
UNIJUÍ Reimpressão, 1ª Ed - 2013, 4 exemplares 
Tecnologias no Ensino de Química, Bruno Silva Leite, APPRIS 1ª edição 
- 2015, 4 exemplares 

Coordenação 
Química 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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Didática da Química: fundamentos e práticas para o ensino médio, 
Murilo Cruz Leal Dimensão, 1ª edição - 2009, 10 exemplares 
Química Nuclear e Radioatividade, Alexandre Araújo Souza, Átomo 2ª 
Edição - 2012, 10 exemplares 
Prática de Ens e Estág Superv na Form de Professores, Iraíde M. 
Barreiro, Avercamp Editora 2ª edição Revisada e Ampliada - 2016,  10 
exemplares 
Físico-Química, Ira N. Levine, LTC 1ª edição - 2012 - Volume 1, 5 
exemplares 
Físico-Química, Ira N. Levine, LTC 1ª edição - 2012 - Volume 2, 5 
exemplares 
Sete Escritos Sobre Educação e Ciência, Áttico Inácio CHASSOT 
Cortez, 5 exemplares 
Alfabetização Científica, Áttico Inácio CHASSOT, UNIJUÍ,  7ª edição - 
2016, 5 exemplares 
Vogel - Análise Química Quantitativa, J. Mendhan; R. C. Denney, LTC, 
6ª edição - 2002, 10 exemplares 
Química Ambiental, Colin Baird, Artmed, 4ªedição - 2011, 5 exemplares 
Química Ambiental, Stanley Manahan, Bookman, 9 edição - 2013, 5 
exemplares 
Quím orgânica experimental: técnicas de escala pequena, Pavia, D. L, 
Cengage Learning, Tradução 3ª edição Americana - 2013, 10 
exemplares 
 Introdução à estereoquímica e à análise conformacional, Juaristi, E.; 
Stefani, H. A., Bookman, 1ª edição - 2012, 5 exemplares 
Físico-Química, W. J. Moore, Blucher, 1ª edição - 1976 - vol 1, 5 
exemplares 
Físico-Química, W. J. Moore, Blucher 1ª edição - 1976 - vol 2, 5 
exemplares 
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9 Laboratório de Águas Renovação de Licenças Anuais: 1) Certificado de Vistoria de 
Funcionamento realizada pelo Corpo de Bombeiros (R$ 
131,89);2) Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho 
Regional de Química (R$ 60,00); 3) Atestado de regularidade no 
Conselho Regional de Química (R$ 60,00); 4) Cadastro Profissional na 
Prefeitura Municipal de União da Vitória (R$ 48,06); TOTALIZANDO = 
R$ 299,95 reais.Despesas Mensais: 1) Água (R$ 70,00); 2) Coleta de 
Resíduos Laboratoriais por EmpresaColetora (R$ 85,00); 
TOTALIZANDO AO  LONGO DO ANO = R$ 1860,00 reais. 

Coordenação 
Química 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

10 Laboratórios Experimentais do 
Curso de Química 

Manutenção de equipamentos: destiladores de água, peagâmetros, 
fornos Muflas, estufas de aquecimento, espectrofotômetros, agitadores 
magnéticos com aquecimento, mantas aquecedoras, deionizadores e 
balanças analíticas. 

Coordenação 
do Laboratório 
de Águas 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

11 Laboratório de Pesquisa da 
Química (finalização) 

Compra de móveis (bancadas com gaveteiros e pias, capelas de 
exaustão, cadeiras e armários). Instalações de torneiras. Ampliação da 
parte elétrica para 220V para instalação de equipamento. 
Desumidificador de ar. 

Coordenação 
Química 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

12 Laboratório de Águas Manutenção de equipamentos: destilador de água, peagâmetro, 
fotômetro de chama, estufa de aquecimento, espectrofotômetro e 
balança analítica. Compra de reagentes. 

Coordenação 
do Laboratório 
de Águas 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

22 Matemática           

1 XVI Semana da Matemática Semana de curso contemplando palestras, minicursos, mesas e 
comunicações cinetíficas. 

Colegiado de 
Matemática 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA   

2 Nova matriz curricular Implantação da nova matriz durricular decorrente do programa de 
Reestruturação de Cursos 

Coordenação 
Matemática 

ano todo PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

3 Projetos de pesquisa Desenvolvimento de projetos de pesquisa com financiamento 
coordenados por docentes do Colegiado demandando aquisição de 
equipamentos e outros recursos 

Coordenação 
Matemática 

ano todo PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

4 Projetos de Extensão Desevolvimento de projetos, programas e ações extensionistas 
coordenadas por docentes do Colegiado, com e sem financiamento 

Coordenação 
Matemática 

ano todo PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

5 Regulamento da Extensão Criar regulamento das atividades extensionistas com vistas a 
curricularização da extensão no curso 

NDE 
Matemática 

ano todo PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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6 Fortalecimento das atividades de 
IC 

Sensibilização e apoio para que os alunos realizem IC com bolsa e 
voluntária, bem como participem de eventos científicos 

Coordenação 
matemática 

ano todo PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

7 Fortalecimento de Grupo de 
Pesquisa 

Incentivo e fortalecimento as atividades do Grupo de Estudos Teóricos e 
Investigativos em Educação Matemática, que congrega docentes e 
discentes do curso 

Maria Ivete 
Basniak 

ano todo PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

8 Organização do Encontro 
Paranaense de Educação 
Matemática 

  Gabriele 
Granada 
Veleda 

Outubro PA   

9 Palestra para os docentes e 
discentes no dia Nacional da 
Matemática 

Trazer algum profissional da área para falar de algum tema relevante 
contribuindo com a formação acadêmica dos discentes 

Gabriele 
Granada 
Veleda 

6 de maio PA   

10 Monitoria Voluntária Implementar monitoria voluntária nas disciplinas, principalmente do 1º 
ano, para auxiliar os discentes. 

Colegiado 
Matemática 

ano todo PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 

33 Educação Matemática           

1 Diálogos em Educação Matemática Ciclo de palestras e diálogos realizados ao longo do ano e abertos ao 
públicos externo envolvendo aspectos particulares da Educação 
Matemática, área de concentração do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

Palestras ao 
longo do ano 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

2 Exames de qualificação Realização dos exames de qualificação dos 21 mestrandos da 1ª turma 
do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

3 Defesas de dissertação de 
Mestrado 

Realização de defesas de dissertação de Mestrado dos mestrandos da 
1ª turma do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

4 Revisão do Regulamento do 
PRPGEM 

Ajustes do regulamento do programa após seu primeiro ano de 
funcionamento 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

5 Organização da Secretaria do 
PRPGEM 

Contratação de Agente para Secretaria do PRPGEM nos campi sede 
(União da Vitória e Campo Mourão) ou Bolsista Técnico 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

Janeiro PG 4: Adequar o número de agentes 
e docentes às necessidades 
existentes na Universidade, 
visando a uma melhor 
distribuição do trabalho docente e 
administrativo. 
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6 Articulação para criação de Exame 
de Proficiência Institucional 

Articulação juntamente com a PRPPG para criação de um Exame 
Institucional de proficiências para atender aos PPGs da Unespar 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

7 Ampliação da qualidade da Revista 
Paranaense de Educação 
Matemática 

Implementar DOI na Revista Paranaense de Educação Matemática e 
buscar outros indexadores 

Fabio 
Alexandre 
Borges 

primeiro 
semestre 

PA 8: Possibilitar condições de 
ampliação e qualificação dos 
periódicos da UNESPAR. 

8 Infraestrutura e condições de 
trabalho aos docentes e às 
atividades do PRPGEM 

Criação de espaços adequados aos docentes, coordenação e secretaria 
do PRPGEM nos dois campi sede 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

9 Apoio a participação em eventos 
científicos de docentes do 
PRPGEM 

Editais de auxílio à participação de docentes do PRPGEM em eventos 
científicos, nacionais e internacionais, relevantes à área com 
apresentação de trabalho 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

10 Apoio para revisão e tradução de 
artigos científicos 

Editaiis de auxílio para revisão e tradução de artigos científicos de 
docentes e discentes do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

11 Qualificação e manutenção das 
salas de videconferência 

Finalização da sala de videoconferência de Campo Mourão (isolamento 
acústico) e manutenção das demais salas, fundamentais ao PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

12 Realização de aulas e outras 
atividades do PRPGEM 

Disponibilização de transporte, motorista, hospedagem e alimentação 
(ou diárias) aos docentes de outros campi e externos do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

13 Viabilizar o desenvolvimento de 
pesquisas 

Editais de fomento à pesquisa, bem como apoio no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa financiados dos docentes do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

14 Apoio a participação em eventos 
científicos de discentes do 
PRPGEM 

Editais de auxílio à participação de dis do PRPGEM em eventos 
científicos, nacionais e internacionais, relevantes à área com 
apresentação de trabalho 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

ano todo PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

15 Encontro Técnico-Científico de 
discentes e docentes do PRPGEM 

Um encontro semestral de discentes e docentes do PRPGEM para 
discussão, problematização e formações relacionadas a aspectos 
técnicos científicos ocorrendo em um dos campi sede. Desta forma, 
demanda transporte, hospedagem e alimentação para aqueles que 
realizarem deslocamentos 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

um em cada 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 
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16 Internacionalização Recepção de ao menos um pesquisador internacional para realização 
de atividades (disciplinas, grupos de pesquisa, palestras, debates, 
mesas de discussão, etc.) com docentes e discentes do PRPGEM. Isso 
demanda passagens aéreas, hospedagem e alimentação 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 

17 Cooperação Técnica Internacional Apoiar a realização de visitas técnicas associadas a ações de 
cooperação em pesquisa de docentes e discentes, bem como a 
realização de estágios de pós-doutoramento interncional para 
docentes/pesquisadores do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

segundo 
semestre 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

18 Plano Estratégico do PRPGEM e 
orientações para a Autoavaliação 

Elaboração do plano estratégico do PRPGEM articulado ao Plano 
Institucional da Pós-Graduação na UNESPAR, bem coo orientações 
para a autoavaliação do programa 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

primeiro 
semestre 

PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

       

 
Campus União da Vitória 

    

 
Centro de Área 3-Ciências Humanas e da Educação 

    

 
Curso/Programa   

    

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Semana de Formação Integrada Semana de palestras e atividades formativas para os docentes e 
agentes universitários do campus 

Kelen dos 
Santos Junges 
e Alcemar 
Martello 

  PA 
PG 

Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

2 II Mostra das Licenciaturas Evento que recebrá a comunidade experna para apresentar o campus e 
as atividades desenvolvidas pelos cursos/projetos. 

Kelen dos 
Santos Junges 
e Alcemar 
Martello 

ago PDI Verificar as ações implementadas 
pela UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, nas diferentes 
regiões de sua abrangência, bem 
como sua atuação face à 
inclusão e ao desenvolvimento 
econômico, cultural e social, 
tendo sempre como base os 
objetivos e as metas previstas no 
PDI (2018-2022). 

3             
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4   LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS         

5 Aula inaugural do Curso  Palestra realizada no início do ano letivo com  o objetivo de fometar o 
debate acadêmico acerca de temas atinentes à formação docente. 

Colegiado de 
Letras/Inglês 

março PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 

6 Implantação do novo PPC - Projeto 
Político Pedagógico 

Ações dos membros do NDE: implementação da nova matriz curricular, 
bem como assessoria didático-pedagógicas na elaboração dos planos 
de ensino. 

NDE fevereiro-
março 

PA 6 - Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

7 Criação de Grupos de Estudos Ação a ser desenvolvida por iniciativa de alguns professores do 
colegiado com a finalidade investigativa por meio da participação 
discente em grupos de estudos sobre as temáticas de ensino, pesquisa 
e/ou extensão desenvolvidas pelos professores. 

Michele 
Schneiders e 
Bernardete 
Ryba 

março PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

8 Publicização do E-book:I Simpósio 
em Estudos Linguísticos e 
Literários 
 “As Questões identitárias Culturais 
na (Trans)formação do 
Ensino/Aprendizagem de Línguas 
e Literaturas” 

Ação que visa divulgar aos acadêmicos as pesquisas contemporâneas  
na área da letras com o intuito de otimizar as suas futuras investigações 
científicas. 

Comissão 
Científica -  I 
SELL 

março PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

9 II SELL - SIMPÓSIO DE 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS E 
LITERÁRIOS 

Evento de extensão acadêmica  proposto pelo Colegiado de Letras com 
a finalidade de fomentar o debate de temas relevantes à formação de 
professores e atinetes aos diferentes campos de investigação ciêntífica 
na área das Ciências Humanas. O evento também proporciona 
discussões em torno de palestras, mesas-redondas, apresentações de 
trabalhos, sobretudo, propicia um espaço aos acadêmicos que 
desenvolvem pesquisas, vinculadas ao TCC e Iniciação Científica, bem 
como estágios supervisionados. 

Colegiado de 
Letras/Inglês & 
Colegiado de 
Letras/Espanho
l 

26 a 30 de 
outubro de 
2020 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 

10 Participação em eventos científicos Tendo em vista a alta qualificação do corpo docente do Colegiado de 
Letras, incentiva-se a participação direta em eventos locais, regionais, 
nacionais e internacionais vislumbrando a disseminação dos resultados 
de suas pesquisas científicas.  

Colegiado de 
Letras/Inglês 

março-
novembro 

PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 
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11 Ações estratégicas para 
permanência dos acadêmicos no 
curso 

Desenvolvimento de ações e programas de estudos que possibilitem a 
otimização do desempenho acadêmico visando diminuir a evasão do 
curso. Criação de grupos de estudos, atendimento ao acadêmico com 
dificuldade, monitoria acadêmica, uso do laboratório de línguas para 
aperfeiçoamento da língua estrangeira (projeto de ensino), entre outros.  

Colegiado de 
Letras/Inglês 

março-
novembro 

PA 10 - Fortalecer as licenciaturas 
como espaço relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo com a Portaria 158/2017 
da CAPES. 

12 ENADE 2020  Planejamento e elaboração de um calendário de ações relacionadas ao 
ENADE 2020: informações e esclarecimento referentes ao Exame 
(conteúdo programático); revisão de conteúdos (aulas extras); 
preparação de simulados (provas anteriores); acompanhamento e apoio 
no dia da aplicação do Exame, entre outros.  

Colegiado de 
Letras/Inglês 

março-
outubro 

PA 7 - Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das práticas 
docentes. 

14   GEOGRAFIA         

15 Aula Inaugural do Curso de 
Geografia 

Atividade a ser realizada no início do ano letivo com a finalidade de 
trazer para o debate temáticas relevantes à formação docente. 

Colegiado do 
Curso de 
Geografia 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

16 Seminário de Pesquisa Atividade com o intuito de possibilitar que os alunos e as alunas 
conheçam as pesquisas desenvolvidas pelos professores do colegiado 
visando o envolvimento dos mesmos no processo de fazer científico, 
através do desenvolvimento de pesquisa nos diferentes níveis, iniciação 
científica, trabalho de conclusão de curso, etc. 

Colegiado do 
Curso de 
Geografia 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisa científicas  

17 Implantação do PPC - Projeto  
Pedagógico Do Curso  

Ação decorrente de iniciativas do NDE - Núcleo Docente Estruturante, 
do Colegiado de Curso e da PROGRAD com a intenção de atualizar 
nossa matriz curricular, de repensar os rumos da formação docente e de 
possibilitar maior qualidade das práticas de ensino e metodologias 
didático-pedagógicas. 

Colegiado do 
Curso de 
Geografia e 
NDE 

Durante o 
ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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18 Realização de Aulas e Trabalhos 
de Campo 

As aulas e trabalhos de campo correspondem a uma das práticas mais 
consagradas do saber geográfico. Para a formação do professor de 
geografia, entende-se que a realização de atividades de campo consite 
no laboratório por excelência do curso, uma vez que permite a 
compreensão da realidade espacial em movimento, possibilita-se a 
aproximação teoria-empiria e apresenta possibilidades para que na 
condição de futuros professores os licenciandos utilizem desta 
metodologia de ensino em suas práticas docentes. Deste modo, todas 
as disicplinas do curso demandam de transporte para a realização 
de pelo menos um trabalho de campo, entedemos que a 
universidade pública não pode onerar os estudantes trabalhadores 
com uma atividade que é obrigatória e indispensável no processo 
formativo dos mesmos 

Todos os 
professores do 
curso 

Durante o 
ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

19 Realização de Grupos de Estudo Atividade a ser desenvolvida por professores do colegiado que busca a 
inserção dos alunos e das aluans no processo de debate e construção 
do conhecimento por meio da participação em grupos de estudos sobre 
as temáticas de ensino, pesquisa e/ou extensão desenvolvidas pelos 
professores 

Professores do 
Curso 

Durante o 
ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

20 Semana do Meio Ambiente Evento organizado anualmente no mês de junho que objetiva a reflexão 
de temáticas importantes vinculadas a questão ambiental, além disso o 
evento visa a realização de atividades práticas de campo e 
apresentação de trabalhos científicos 

Colegiado de 
Curso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

21 Simpósio de Geografia Evento organizado anulamente no mês de novembro que tem por 
objetivo a discussão de temáticas relevantes à formação de professores 
e atinetes aos diferentes campos de investigação geográfica. O evento 
também promove  apresentações de trabalho, sobretudo, dos 
estudantes que desenvolvem pesquisas, vinculdas ao TCC e Iniciação 
Científica, além das experiências dos estágios supervisionados. No 
última dia do evento, sábado, são realizadas atividades extensionistas 
na comunidade. 

Colegiado do 
Curso 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

22 Palestras formativas Atividades a serem realizadas no decorrer do ano que abordem 
temáticas demandas pelos alunos. Essas ações também podem ter 
caráter interdisicplinar. 

Colegiado do 
Curso 

Durante o 
ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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23 Participação em eventos científicos Considerando a produção científica dos professores do Colegiado de 
Geografia, dentre as ações importantes e necessárias está a 
participação direta em eventos locais, regionais, nacionais e 
internacionais visando a disseminação dos resultados e a qualificação 
docente. Nesse mesmo sentido deve ser fomentada a particiapação 
acadêmica em eventos científicos. 

Colegiado e 
Professores do 
Curso 

Durante o 
ano letivo 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

24 Projeto de Extensão "Feira da 
Diversidade: produção 
agroecológica, geração de renda e 
comércio justo" 

É um projeto de extensão desenvolvido na Unespar – Campus de União 
da Vitória, coordenado pela Prof. Drª. Diane Daniela Gemelli constituído 
pela comunidade acadêmica e por agricultores do município de Paula 
Freitas. Com o projeto busca-se estabelecer um comércio justo de 
produtos agroecológicos em canais curtos de comercialização com o 
objetivo de proporcionar geração de renda e autonomia produtiva aos 
sujeitos envolvidos. A Feira acontecerá uma vez por semana, nas 
terças-feiras, em frente ao auditório do Campus. Para a realização do 
projeto demanda-se de transporte para buscar e levar, 
semanalmente, os feirantes, além de apoio para a realização de 
palestras, cursos, oficinas. 

Diane Daniela 
Gemelli 

Durante o 
ano letivo 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

26   LETRAS PORTUGUÊS/ESPANHOL         

27 AULA INAUGURAL Atividade a ser realizada no início do ano letivo Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

28 II ECUENTRO DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

Políticas públicas para o fortalecimento da lingua espanhola nas escolas 
da rede municipal  

Prof. Dr. 
Ederson José 
de Lima 

2° Tri (Abr. 
Mai. Jun.) 

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

29 JORNADA HISPÂNICA Semana do Curso de Letras Português Espanhol Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

4° Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

30 Curso Básico de Libras Curso oferecido para a comunidade acadêmica e comunidade externa Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

março a 
dezembro  

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 
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31 Supervisão de Estágio Obrigatório 
de Alunos do Curso de 
Licenciatura nas escolas - Língua 
Portuguesa e Língua Espanhola 

Orientação nos Planos de Atividades de Ensino e Acompanhamento in 
loco 

Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

março a 
dezembro  

PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 

32 Grupo de Estudos em Linguística 
Textual 

Atividade a ser desenvolvida pelos professores do colegiado Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

março a 
dezembro  

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

33 Curso de Formação Continuada Atividade a ser desenvolvida pelos professores do colegiado Silvia Regina 
Delong, Edina 
Aparecida da 
Silva Enevan, 
Daniel Andres 
Baez Brizueña 
e Ederson José 
de Lima 

março a 
dezembro  

PA 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
professores para a Educação 
Básica. 

34 Participação em Eventos 
Científicos 

Considerando a produção científica dos professores do colegiado Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

março a 
dezembro  

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

35 Iniciação Científica Submissão de novos projetos Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

março a 
dezembro  

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

36 Ciclo de Leituras Linguísticas, 
Literárias, Ensino de Língua 
Materna e Estrangeira, Libras 

Mesas-redondas, palestras, projeção de filmes e debates Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

março a 
dezembro  

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

37 Realização de Grupos de Estudos Atividade a ser desenvolvida pelos professores do colegiado Prof. Dr. Caio 
Ricardo Bona 
Moreira 

março a 
dezembro  

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

38 Atividades de extensão em escolas 
públicas da região 

Oficinas e palestras para os alunos do ensino fundamental e médio Prof. Dr. Caio 
Ricardo Bona 
Moreira 

março a 
dezembro  

PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 
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39 Desenvolvimento de ferramentas 
para promover a 
internacionalização nos cursos de 
graduação 

Atividades de videoconferência com os acadêmicos de graduação do 
curso de Letras Português Espanhol 

Prof. Ederson 
José de Lima; 
Prof. Daniel 
Andres Baez 
Brizueña e 
Edina 
Aparecida da 
Silva Enevan 

março a 
dezembro  

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

40             

    PEDAGOGIA         

  Aula Inaulgural do Curso de 
Pedagogia 

Evento apresentado logo no início do calendário letivo que se constitui 
de uma palestra acompanhada, posteriormente, da apresentação dos 
docentes e de diversas informações práticas do curso a todos os 
acadêmicos. 

Colegiado de 
Pedagogia 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 1: Definir elementos do 
planejamento e da 
sustentabilidade financeira para 
garantir o desenvolvimento da 
Instituição. 

  XIII Encontro Cientifico 
Pedagógicxo e XIII Simpósio da  
Educação 

Palestras e Mesas Redondas organizadas pelo Centro Acadêmico, 
realizadas durante o ano letivo para os acadêmicos do Curso. 

Andreia Bulaty setembro PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

  III       C iclo de Debates - Centro 
Acadêmico do Curso de Pedagogia 

Palestras e Mesas Redondas organizadas pelo Centro Acadêmico, 
realizadas durante o ano letivo para os acadêmicos do Curso. 

Centro 
Acadêmico 

Anual PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

  X  Mostra de Estágio 
Supervisionado (MESP) 

Periodo de socialização das vivencias dos acadêmicos nos estágios 
curriculares supervisionados, bem como Mostra de materiais  
pedagógicos produzidos para este fim. 

Coord. de 
Estágio do 
Curso - 
Prof.Andreia 
Bulaty  

Novembro PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de graduação 
existentes, considerando as 
demandas regionais e seu 
envolvimento com a sociedade. 

  Atividades do Projeto dre 
Extensão: Senta que Lá vem a 
História 

Contação de Histórias nos CEMEIS do Municipio de União da Vitória-PR Profa. Dra. 
Claudia 
Zanlorenzi 

Anual PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

   Manutenção do Projeto Espaço 
Mamãe Universitária (PEMU) – 
Projeto de Extensão 

Manutensão das atividades do PEMU, como projeto de Extensão do 
Curso de Pedagogia 

Prof. Ms. 
Rosana Beatriz 
Ansai 

Anual PA 5: Implantar melhorias nos 
processos que envolvem os 
registros acadêmicos. 

  I Mostra de Fotos e Arquivos 
Escolares - NUCATHE 

Exposição de Fotos e objetos antigos, das Escolas do Municpio e 
região. 

Prof. Dra. 
Roseli Klein 

Outubro PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 
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  Participação em eventos científicos Participação efetiva dos Professores do Colegiado de Pedagogia, em 
eventos locais, regionais e internacionais visando a disseminação dos 
resultados de pesquisa, produções acadêmicas, e a qualificação 
docente. 

Colegiado de 
Pedagogia 

Anual PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

  Visitas técnicas Realização de Visitas Técnicas relacionadas ao desenvolvimento de 
conteúdos das disciplinas especificas, consideradas essenciais para o 
processo de ensino e aprendizagem do curso. 

Colegiado de 
Pedagogia 

Anual PDI 2: Verificar as ações 
implementadas pela UNESPAR, 
em vista à sua inserção social, 
(...)etas previstas no PDI (2018-
2022). 

   Participação dos Academicos no 
Projeto de Extensão promovidos 
em parceria com o CEJUSC- 
Comarca de União da Vitória 

Participação dos academicos do Curso de Pedagogia nos Projetos 
Amigos do Povo, para desenvolvimento de atividades ludicas com 
crianças dos bairros carentes do municipio de União da Vitória. 

Prof. Dra. 
Valéria Schena 

Anual PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

  Implantação do Projeto da 
Brinquedoteca 

A Brinquedoteca terá como foco a formação inicial de qualidade no 
curso de Pedagogia, em relação à Educação Infantil e ao brincar, 
atender crianças da primeira infância de 4 meses a 5 anos, no que 
assiste o direito a brincadeira e ação lúdica, propiciar ações de 
formação continuada a docentes da Educação Infantil  

Prof. Dra. 
Valéria Schena 

Anual PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

  Projeto: AFATI - Terceira Idade A Afat tem como foco a formação e dialogo entre as questões de saude, 
articulação entre temas atuais voltados ao publico dos idosos. 

Colegiado de 
Pedagogia 

Anual PDI 1: Verificar a coerência existente 
entre o PDI (2018-2022) e as 
ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua 
atuação no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na gestão. 

              

    FILOSOFIA         

  Semana de Filosofia  Encontro organizado por alunos de graduação e do mestrado em 
Filosofia. 

Colegiado de 
Filoofia  

out/20 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

  Ciclo de diálogos Filosóficos   Atividades mensais que visam debater com a comunidade acadêmica 
temáticas filosóficas  

Coordenação 
do Colegiado 
de Filosofia 

mar/2020 até 
dez/2020 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 
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  Contraponto - corpo e dança Desenvolver, em forma de extensão, atividade de dança e de cultura 
com a comunidade de União da Vitória - PR e Porto União - SC 

Renata 
Tavares 
Noyama  

jun/20 PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

  Bancas de Mestrado   Envolvimento dos alunos de graduação com as defesas de mestrado PRO-FILO fev/2020 até 
abril/2020 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

  Seminário de Extensão Difusão dos resultados do curso de filosofia Colegiado de 
Filoofia  

ago/19 PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

              

    HISTÓRIA         

  Projeto de Extensão "Digitalizar" É um projeto de extensão desenvolvido na Unespar – Campus de União 
da Vitória, coordenado pela Prof. Dr. Everton Carlos Crema que, na 
modalidade de prestação de serviços, digitaliza o acervo documental da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória e que pode incluir ainda o 
acervo do IMAS. ATuando com vários bolsistas o projeto recepciona, 
higieniza, classifica e cria instrumentos de pesquisa digital. 

Everton Carlos 
Crema 

Durante o 
ano letivo 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

  Atividades do LAPHIS - Laboratório 
de Aprendizagem Histórica 

Espaço consagrado a reflexão e prática sobre a docência no Ensino de 
História. 

Everton Carlos 
Crema 

Durante o 
ano letivo 

III   

  Atividades do LAFJUR - 
Laboratório de Fontes do Judiciário 

Espaço dedicado a prática arquivística com documentos oriundos da 
Vara Crime do Poder Judiciário. Volta-se para atividades de recepção, 
higienização, organização, catalogação e criação dos instrumentos de 
pesquisa necessários para consulta pública. 

Jefferson 
William Gohl, 
Kelly Cristina 
Benjamim 
Viana e Ilton 
Cesar Martins 

Durante o 
ano letivo 

III   

       

 
Campus União da Vitória 

    

 
Centro de Área Divisão de Extensão e Cultura do Campus UV 

    

 
Curso/Programa 

     

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 
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1 Ações de Extensão e Cultura no 
Campus 

Participar dos momentos de encontro com os docentes, funcionários e 
estudantes do Campus de modo a estimular o desenvolvimento de 
ações extensionistas como Programas, Projetos, Cursos, Eventos e 
Prestações de Serviços. 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI Participar dos momentos de 
encontro com os docentes, 
funcionários e estudantes do 
Campus de modo a estimular o 
desenvolvimento de ações 
extensionistas como Programas, 
Projetos, Cursos, Eventos e 
Prestações de Serviços. 

2 Editais de seleção das ações de 
Extensão e Cultura 

Buscar editais de fomento à Extensão e à Cultura universitárias, 
divulgando entre os interessados e realizar as seleções para ações e 
bolsas sempre que necessário. Acompanhar o desenvolvimento das 
atividades e encaminhar recibos e relatórios. 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PA Buscar editais de fomento à 
Extensão e à Cultura 
universitárias, divulgando entre 
os interessados e realizar as 
seleções para ações e bolsas 
sempre que necessário. 
Acompanhar o desenvolvimento 
das atividades e encaminhar 
recibos e relatórios. 

3 Relatórios de Ações Extensionistas Acompanhar o desenvolvimento das ações extensionistas no Campus e 
solicitar os relatórios nos prazos regimentais. 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PG Acompanhar o desenvolvimento 
das ações extensionistas no 
Campus e solicitar os relatórios 
nos prazos regimentais. 

4 Divulgação externa das Ações 
Extensionistas 

Participar de reuniões externas sempre que possível de modo a 
evidenciar a importância das ações extensionistas desenvolvidas no 
Campus.  

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PDI Participar de reuniões externas 
sempre que possível de modo a 
evidenciar a importância das 
ações extensionistas 
desenvolvidas no Campus.  

5 Conselho Comunitário Organizar e realizar reuniões com o Conselho Comunitário do Campus Alcimara 
Aparecida 
Foetsch e 
Equipe Gestora 
do Campus 

Anual PG Organizar e realizar reuniões 
com o Conselho Comunitário do 
Campus 

6 Regulamento de Extensão e 
Cultura da Unespar 

Revisar o Regulamento de Extensão e Cultura da Unespar Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Segundo 
Semestre 

PDI Revisar o Regulamento de 
Extensão e Cultura da Unespar 

7 Encontro e reuniões institucionais 
para discutir as políticas de 
Extensão e Cultura 

Participar de encontro e reuniões institucionais para discutir as políticas 
de Extensão e Cultura 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PG Participar de encontro e reuniões 
institucionais para discutir as 
políticas de Extensão e Cultura 

8 Ações de Cultura que ocorrem 
informalmente no Campus 

Identificar e registrar as ações de Cultura que ocorrem informalmente no 
Campus 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PDI Identificar e registrar as ações de 
Cultura que ocorrem 
informalmente no Campus 
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9 Mídias sociais e comunicativas Dar visibilidade às ações extensionistas que ocorem no Campus por 
meio das mídias sociais e comunicativas 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PPAI Dar visibilidade às ações 
extensionistas que ocorem no 
Campus por meio das mídias 
sociais e comunicativas 

10 Parcerias Buscar parcerias junto à comunidade externa, principalmente 
Prefeituras Municipais 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PPAI Buscar parcerias junto à 
comunidade externa, 
principalmente Prefeituras 
Municipais 

11 Cursos e eventos extensionistas Estimular a realização de cursos e eventos extensionistas Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PDI Estimular a realização de cursos 
e eventos extensionistas 

12 II Fórum de Extensão e Cultura da 
Unespar - União da Vitória 

Realizar o II Fórum de Extensão e Cultura da Unespar - União da Vitória Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Outubro/nove
mbro 

PDI Realizar o II Fórum de Extensão 
e Cultura da Unespar - União da 
Vitória 

13 Encontro Anual de Extensão da 
Unespar - EAEX 

Organizar e participar do Encontro Anual de Extensão da Unespar - 
EAEX 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Outubro  PDI Organizar e participar do 
Encontro Anual de Extensão da 
Unespar - EAEX 

14 Atendimento Atender as demandas dos professores, funcionários e estudantes 
quanto à elaboração e apresentação de demandas extensionistas 

Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PG Atender as demandas dos 
professores, funcionários e 
estudantes quanto à elaboração 
e apresentação de demandas 
extensionistas 

15 Curricularização da Extensão Fomentar a discussão acerca da curricularização da Extensão Alcimara 
Aparecida 
Foetsch 

Anual PPAI Fomentar a discussão acerca da 
curricularização da Extensão 

       

 
Campus União da Vitória  

    

 
Centro de Área 5-Humanas e da Educação 

    

 
Curso/Programa DGRAD 

    

       

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Articular diferentes projetos de 
ensino pesquisa e extensão, para 
obtenção de recursos, com 

Proposta de um Forum anual dos Cursos de licenciaturas do Campus de 
União da Vitória, para elucidr a intersecção do ensino pesquisa e 
extenção 

DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

Semestral Eixo 
2 

Promover  ações que de 
vizibilidade as vertentes de sua 
atuação acadêmica – ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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incentivo para desenvolver projetos 
integrados. 

2 Potencializar o divulgar programas 
de ensino, com o PIBID E A 
RESIDENCIA PEDAGÓGICA que 
viabilizem a vinculação da 
academia na comunidade escolar 

Simpósio de ensino PIBID e Residencia Pedagógica  DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

Semestral Eixo 
2 

O dia do PIBID e da Residencia 
Pedagógica  no Campus  

3 Mostra dos Cursos  no campus de 
União da Vitória 

Realizar, anualmente, Mostra das Profissões no campus de União da 
Vitória  

DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

anual Eixo 
3 

Promover e dar vizibilidade aos 
Cursos de Licenciatura 

4 Integrar a Comunidade 
Universitária com a Sociedade por 
meio de fóruns e palestras. 

Promover eventos Culturais  DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

anual Eixo 
2 

Verificar as ações implementadas 
pelo Campus de União de Vitória  
em vista à sua inserção social, 
nas diferentes  Municípios de sua 
abrangência  de sua abrangência 

5 Readequar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 

Estudo e debate daResolução 02/2015 DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

Anual Eixo 
3 

Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da Unespar 

6 Promover debate e encontro com 
os estudantes  

Aumentar o tempo médio de permanência de estudantes dos cursos de 
graduação, bem como o número de concluintes nos cursos da Unespar. 

DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

Anual Eixo 
3 

Fortalecer políticas de 
acompanhamento estudantil, 
visando a melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 

7 Promover encontro com alunos 
egressos. 

Implementar políticas de acompanhamento de egressos e sua inserção 
no mundo do trabalho. 

DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

Semestral  Eixo 
3 

  

8 Constituir o Fórum Permanente de 
Formação de Professores na 
Unespar. 

Estimular a participação no  Forum de Graduação  DGRADE UV 
Helena 
Edilamar R 
Buch 

contínuo Eixo 
3 

Criar políticas institucionais para 
a articulação com a Educação 
Básica  

       

 
Campus UNIÃO DA VITORIA 

    

 
Centro de Área 6-DIVISÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

    

 
Curso/Programa   
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N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Implantação do Programa de Pós-
Graduação Lato Sensu do Curso 
de Biologia 

Condicionado a Aprovação do PPGCED no APCN 2019/CAPES; 
Divulgação do PPGCED; Realização do processo seletivo; Início das 
atividades do PPGCED;  

Prof. Huilquer 
Franscisco 
Vogel e 
Coordenação 
do curso de 
Ciências 
Biológicas  

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 
e 
PIF 

9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 10: 
Ampliar a pósgraduação Stricto 
Sensu. 10: Ampliar a 
pósgraduação Stricto Sensu. 11. 
Ampliar a pósgraduação Lato 
Sensu gratuitos. (PIF) 2: 
Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

2 Implantação do Programa de Pós-
Graduação Mestrado Acadêmico 
em Ensino  

Condicionado a Aprovação do PPGCED no APCN 2019/CAPES; 
Divulgação do PPGCED; Realização do processo seletivo; Início das 
atividades do PPGCED  

Da 
proposta:Michel
e Regiane Dias 
Veronez e no 
Campus: 
Lutécia Hiera 
da Cruz  

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 
e 
PIF 

9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 10: 
Ampliar a pósgraduação Stricto 
Sensu. (PIF) 2: Viabilizar a 
infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão. 

3 Mestrado Acadêmico em Ensino  Continuidade das atividades do GT que discute e organiza a oferta de 
um Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino no campus de União da 
Vitória. Condicionada a não aprovação da proposta enviada à CAPES e 
aguardando aprovação. Visita de um perito para discussão e avaliação 
da proposta a ser reencaminhada.  

Professores de 
diversos cursos 
no campus sob 
a. coordenação 
das Profas. 
Michele 
Regiane Dias 
Veronez e 
Lutécia Hiera 
da Cruz (no 
campus) 

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 4: Criar políticas institucionais 
para a articulação entre a 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das 
licenciaturas e da pesquisa em 
formação de professores para a 
Educação Básica. 9: Fortalecer 
os programas de pósgraduação 
Stricto Sensu.  10: Ampliar a 
pósgraduação Stricto Sensu 

4 Programa de Iniciação Científica Atividades de iniciação científica, sob a orientação de docentes de 
diversos cursos aos acadêmicos dos campus (PIC e PIBITI) e 
estudantes do ensino médio (PIC-EM) 

Coordenação 
do PIC no 
campus - Profª 
Sandra Regina 
de Moraes  

01/08/2020 a 
01/08//2021 

PDI 
e PA 

2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR; 
UNESPAR e os Sistemas de 
Educação Básica, visando à 
valorização das licenciaturas e da 
pesquisa em formação de 
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professores para a Educação 
Básica 6: Fortalecer o  
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

5 Fomentos aos Projetos de 
Pesquisa  

Submissão de projetos achamadas da Fundação Araucária, PRPPG ou 
CNPQ entre outros  

Docentes 
efetivos do 
campus 

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 
e 
PIF 

7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica.  (PIF) 2: 
Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

6 Estímulo aos docentes à 
participação em eventos científicos 
nacionais e internacionais. 

Auxílio à participação e orientação dos docentes a participação em 
eventos científicos nacionais e internacionais. 

Docentes 
Efetivos do 
campus 

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica.   

7 Estímulo ao acadêmico à 
participação em eventos estudantis 
e científicos  

Participação e acompanhamento dos acadêmicos durante a 
participação em eventos estudantis e tais como do Pibid, EAIC e EAEX 
e de difusão acadêmica (interna e externa) ao campus  

Colegiados dos 
cursos do 
campus, 
Chefes das 
Divisões 
(Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão da 
Unespar de 
União da 
Vitória 

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 
e PA 

2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR; 6: 
Fortalecer o desenvolvimento de 
pesquisas científicas. 7: 
Fortalecer o Programa 
de Iniciação Científica. 

8 Participação no Encontro Anual de 
Iniciação Científica da UNESPAR - 
EAIC  

Transporte de alunos e professores ao evento – faz-se necessário 
recurso para o combustível da van e diárias do motorista 

Professores 
responsáveis 
pela viagem 
junto com os 
acadêmicos 
promovem a 
reserva do 
veículo para o 
evento. 

01/10/2020 a 
31/11/2020 

PDI 
e PA 

2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR; 6: 
Fortalecer o desenvolvimento de 
pesquisas científicas. 7: 
Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

9 Consolidação de cursos de 
mestrado para criação de curso de 
doutorado 

Fortalecimento de ações do Grupo de Estudos Teóricos e Investigativos 
em Educação Matemática - GETIEM vinculados ao PRPGEM 

Professora 
responsável 
Maria Ivete 
Basniak junto 

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PDI 9: Fortalecer os programas de 
pósgraduação Stricto Sensu. 10: 
Ampliar a pósgraduação Stricto 
Sensu 
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prof. Evertin 
José Goldoni 
Estevam 

10 Promoção de Ações de Tecnologia 
e Inovação 

Estimular as ações de tecnoloia e inovação no desenvolver dos projetos 
de pesquisa aliada à ações sociais. 

Divisão de 
Pesquisa e 
Pós- 
Graduação sob 
a 
resposabilidade 
de sua chefia. 

01/02/2020 a 
31/12/2020 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população. 
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8 UNIDADES DA REITORIA 

 
   

Pró-reitoria/Órgão 8.1 Escritório de Relações Internacionais 
   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Organização de seminários 
internacionais temáticos 

Auxiliar e promover, em parceria com as pró-reitorias, atividades de 
integração da Universidade com a comunidade externa, com foco na 
internacionalização 

Daniele Solana 
Minozzo 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

2 Estabelecer convênios e consolidá-
los através de projetos e 
mobilidade, bem como com a 
participação da UNESPAR em 
feiras e congressos de Educação 
Internacional, Reuniões das Redes 
Internacionais, tais como FAUBAI, 
ZICOSUR e outros. 

Auxiliar e fomentar o desenvolvimento de projetos conjuntos 
internacionais e promover mobilidades 

Gisele Miyoko 
Onuki 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

3 Desenvolver o Sistema de 
Internacionalização Online, tendo 
em vista a consolidação do 
Sistema de Mobilidade Acadêmico, 
integrado ao Sistema de Registro 
Acadêmico e outros processos 
inerentes à internacionalização. 

Implementar o Sistema Integrado Online de Internacionalização, para 
registro, acompanhamento e tabulação de informações 

Daniele Solana 
Minozzo 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 11 - Aperfeiçoar o sistema de 
registro acadêmico. 

4 PROMOBI - Programa de 
Mobilidade Internacional / 
Graduação 

Implementar bolsas de mobilidade internacional para estudantes de 
graduação, de curto e médio período 

Gisele Miyoko 
Onuki 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 
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5 Intermediar e conectar parceiros 
internacionais para atuarem nos 
periódicos da UNESPAR, seja com 
publicações ou participação em 
corpo editorial e/ou pareceristas; 
Estimular a internacionalização da 
produção acadêmica com a 
participação em eventos 
internacionaispublicaçòes 
estrangeiras e apresentação de 
trabalhos em eventos 
internacionais 

Convidar parceiros internacionais para atuarem nos periódicos da 
UNESPAR, a fim de qualificá-las, bem como incentivar os docentes para 
atuarem e publicarem em periódicos internacionais 

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14 - Ampliar a oferta de 
periódicos em áreas estratégicas 
e melhorar a classificação dos 
existentes. 

6 PROMOBI - Programa de 
Mobilidade Internacional / Pós-
graduação 

Implementar bolsas de mobilidade internacional para estudantes e 
docentes da pós-graduação, de curto e médio período 

Gisele Miyoko 
Onuki 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 15 - Melhorar a 
avaliação/conceito dos PPGs 
existentes. 

7 Auxiliar no intercambio das 
atividades extensionistas com 
impacto internacional, na 
promoção de mobilidades de 
experiências, no ambito virtual ou 
físico. 

Facilitar a troca de experiencias entre projetos extensionistas no ambito 
internacional 

Nadia Moroz 
Luciani 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 23 - Fortalecer e qualificar as 
atividades extensionistas com 
impacto relevante na sociedade. 

8 Realizar semanas culturais, feiras 
e turnês internacionais para a 
promoção das atidades artísticas e 
culturais da UNESPAR no exterior 
e oportunizar a recepção das 
mesmas atividades de parceiros 
internacionais na UNESPAR 

Oportunizar o intercambio artístico e cultural da e na UNESPAR Nadia Moroz 
Luciani 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 25 - Promover ações entre a 
universidade e setores da 
comunidade externa, valorizando 
as expressões artísticas e 
culturais locais. 

9 Desenvolver atividades voltadas à 
pesquisa e à produçào cultural e 
ao intercambio de ações 
extensionistas e artístico-cultural, 
com ênfase na América Latina 

Apoiar a pactuação de termos de cooperaçào nas diferentes áreas, 
entre as universidades e órgãos internacionais, com ênfase na América 
Latina 

Nadia Moroz 
Luciani 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 26 - Implantar programas de 
internacionalização de extensão 
e cultura, com ênfase nos países 
latinoamericanos. 

10 Implementar o intercambio de 
políticas e ações no ambito da Arte 
e Cultura 

Conectar ações artísticas e culturais com ênfase na troca de 
experiências para a qualificação de políticas e ações artísticas e 
culturais 

Gisele Miyoko 
Onuki 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 27 - Estabelecer políticas e ações 
para a área de Cultura e o 
aprimoramento conceitual das 
áreas de Cultura e Arte, na 
UNESPAR. 
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11 Fomentar atividades de 
Internacionalização em Casa 
(Internationalization at Home), tais 
como o desenvolvimento de 
políticas linguísticas e interculturais  

Incentivar a participação discente em atividades interculturais e 
internacionais ofertadas no campus 

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 30 - Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR. 

12 Incentivar a inserção de ementário 
em idiomas estrangeiros bem 
como disciplinas optativas, eletivas 
e/ou obrigatórias, total ou em parte, 
em idioma estrangeiro; Promover 
atividades de aprimoramento 
linguístico à comunidade 
acadêmica para ampliaçào ao 
acesso à internacionalizaçào da 
UNESPAR, com ênfase na 
América Latina e Caribe; Criar o 
Programa Hospedagem Solidária 
de Estudantes Estrangeiros, 
envolvendo a comunidade 
acadêmica, como forma de 
estimular o aprendizado de linguas 
e as trocas culturais, assim como 
solucionar problemas reacionados 
à dificuldade de se encontrar 
moradia. 

Implementar e facilitar as ações de internacionalização, especialmente 
no que tange a Internacionalização em Casa (internationalization at 
Home) 

Gisele Miyoko 
Onuki 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 32 - Implantar as Diretrizes da 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR, priorizando ações de 
Integração com Universidades e 
outras Instituições, 
preferencialmente da América 
Latina e Caribe. 

13 Buscar fomento externo, a fim de 
captar recursos para o 
desenvolvimento da 
internacionalização 

Buscar e estabelecer parcerias com órgãos de fomento nacionais e 
internacionais para o desenvolvimento da internacionalização 

Daniele Solana 
Minozzo 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 35 - Fortalecer as Políticas de 
Captação de Recursos. 

14 Lançamento de Edital para 
Mobilidade Internacional de 
Agentes Universitários - Rede 
Zicosur Universitário 

Articulação e monitoramento da mobilidade internaicional de agentes 
universitários. Capacitar e estimular a interculturalidade com desafios 
globais 

Gisele Miyoko 
Onuki 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 38 - Implantar o Programa de 
Formação dos Agentes 
Universitários da UNESPAR. 

15 Aprimorar os meios de 
comunicabilidade das ações e 
promoção das atividades e 
oportunidades de 
internacionalização para a 
comunidade interna e externa à 
UNESPAR; Criação de material 
promocional da UNESPAR em 

Melhorar a comunicabilidade da UNESPAR em âmbito internacional Daniele Solana 
Minozzo 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PG 44 - Implementar Política de 
Comunicação Social. 
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idiomas estrangeiros (inglês, 
espanhol, francês e outros 
pertinentes), de modo impresso, 
virtual e fílmico. 

16 Incrementar a infraestrutura do 
Escritório de Relações 
Internacionais, com o advento de 
tecnologias para melhorar a 
comunicabilidade e facilitar o 
trabalho de internacionalização. 

Aquisição de tecnologias e ferramentas para aprimorar o trabalho 
realizado no Escritório de Relações Internacionais 

Gisele Miyoko 
Onuki 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

17 Ampliar o acesso à Sistemas de 
Bibliotecas de instituições 
internacionais 

Estabelecer parcerias para livre acesso à informação em instituições 
internacionais 

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PIF 47 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura do Sistema de 
Bibliotecas da UNESPAR. 

18 Incentivar a tradução dos sites, 
Programas pedagógicos dos 
cursos de graduação e pós-
graduação e inserção de placas 
sinalizadores, minimamente 
trilingues nos campi e Reitoria 

Acesso à informação no site da UNESPAR e seus campi em idiomas 
estrangeiros 

Nadia Moroz 
Luciani 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PIF 48 - Fortalecer a Acessibilidade 
na Infraestrutura. 

19 Adequar a infraestrutura em 
Tecnologias de Informação para a 
Internacionalização 

Incluir a internacionalização enquanto meio facilitador para a 
incoporação e difusão de conhecimentos  

Daniele Solana 
Minozzo 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PIF 49 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura em Tecnologia da 
Informação.        

       

 
Pró-reitoria/Órgão 8.2 CPPS – Comissão Permanente de Processo 

Seletivo 

   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

95
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

1 Promoção de Teste Seletivo para 
Professores 

Realização de no mínimo 2 testes seletivos, um a cada semestre, para a 
seleção de novos professores CRES para a UNESPAR 

Rosemari 
Magdalena 
Brack 

1- Início de 
coletas de 
dados em 
fevereiro com 
homologação 
em junho.  E 
outro com 
início em 
agosto com 
homologação 
em novembro 

PG   

2 Promoção de Teste Seletivo para 
Agentes 

Realização de um Teste Seletivo para Agentes Administrativos da 
UNESPAR 

Rosemari 
Magdalena 
Brack 

A ser definido 
a partir da 
autorização 
governament
al 

PG   

3 Concurso para Professores Realização de Concurso Público para professores efetivos da 
UNESPAR 

Rosemari 
Magdalena 
Brack 

A ser definido 
a partir da 
autorização 
governament
al 

PG   

4 Concurso para Agentes Realização de Concurso Público para agentes administrativos da 
UNESPAR 

Rosemari 
Magdalena 
Brack 

A ser definido 
a partir da 
autorização 
governament
al 

PG   

       

 
Pró-reitoria/Órgão 8.3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -ASCOM 

   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Gravações dos projetos de 
extensão em todos os campi 

Visando disseminar as ações que envolvem a Unespar e a comunidade 
externa, a Ascom praneja fazer uma "rodada" de gravações dos 
principais projetos de extensão de cada campus.  

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 
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2 Coordenação da campanha 
midiatica do Vestibular 

Como todos os anos, a Ascom participa da CCCV coordenando a parte 
midiática da campanha, que vai desde a sessão fotográfica para 
elaboração das artes até o gerenciamento da publicidade digital.  

Paula 
Fernandes 

2º, 3º e 4º 
trimestre 

PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

3 Cobertura dos principais eventos 
institucionais 

Cobertura de foto e vídeo de eventos promovidos pela reitoria e prós-
reitorias, tais como Eaic/Eaex, entre outros, sempre que solicitado.  

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

Ao longo do 
ano. 

PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

4 Implementação do Manual de 
Comunicação Institucional 

Distribuição do Manual de uso da Ascom, documento que busca 
normatizar e divulgar os serviços oferecidos pela Ascom.  

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

1º Trimestre PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

5 Criação do Estúdio de TV da 
Unespar 

Montagem do primeiro estúdio de TV da Unespar, no campus de Campo 
Mourão 

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

6 Implementação do WhatsApp 
institucional 

Conta institucional da Unespar no aplicativo WhatsApp, com a finalidade 
de implementar a utilização de listas de transmissão para distribuição 
mais eficaz das notícias de interesse interno e externo.  

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

1º Trimestre PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

7 Produção de videos institucionais 
dos programas de mestrado 

Continuação da produção de vídeos institucionais dos programas de 
mestrado. 

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

8 Elaboração da Politica Institucional 
de Comunicação 

Construir e levar para votação nos conselhos superiores uma política 
institucional de comunicação que vise normatizar e padronizar o 
funcionamento da Ascom, criando uma base que sirva como alicerce 
para as próximas gestões.  

Aline Oliveira e 
Paula 
Fernandes 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

       

 
Pró-reitoria/Órgão 8.4 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS 

GRADUAÇÃO 

   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Regulamento de pesquisa. Propor a Minuta do Regulamento de Pesquisa, após discussão nos 
campi em 2019, para deliberação do CEPE. 

DP/PRPPG 1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 
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2 Apoio à participação de docentes 
em eventos científicos. 

Dar continuidade ao programa permanente (edital) de apoio à 
participação de docentes em eventos científicos. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

3 Avaliação e acompanhamento de 
egressos PIC. 

Dar continuidade ao processo de avaliação e acompanhamento de 
egressos do PIC/PIBITI/PIC-EM. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

4 Acompanhamento e indicadores de 
pesquisas realizadas na Unespar. 

Definir indicadores e mecanismos de acompanhamento de pesquisas 
realizadas na Unespar. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

5 Desenvolvimento e consolidação 
do PIBITI na Unespar. 

Dar continuidade ao PIBITI, em parceria com o NIT, criando estratégias 
e mecanismos para ampliação do número de pesquisas PIBITI. 

DP e 
DPG/PTPPG 

1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população. 

6 Desenvolvimento e consolidação 
do PIC-EM na Unespar. 

Dar continuidade ao PIC-EM em parceria com escolas estaduais, 
criando estratégias e mecanismos para ampliação do número de 
participantes. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

7 Realização do  VI EAIC e I 
EAITI/Unespar. 

Realizar a 6º edição do Encontro Anual de Iniciação Científica e a 1ª do 
Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação da Unespar. 

DP/PRPPG 2º e 3º TRI PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

8 Bolsas de IC & T. Manutenção e possível ampliação da cota de bolsas de IC & T da 
Unespar, Fundação Araucária do Paraná e CNPq. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

9 Realização do Seminário de 
Pesquisa e Pós-Graduação da 
Unespar. 

Promover seminário de Pesquisa e Pós-Graduação para estimular o 
desenvolvimento de pesquisas em rede, estabelecendo inercâmbio 
entre os campi, Grupos de Pesquisa e PPGs. 

DP e 
DPG/PTPPG 

2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

10 Implantação do registro DOI a 
periódicos de extrato B2 ou mais. 

Possibilitar que todos os artigos publicados em 2020 pelos periódicos da 
Unespar, cujo extrato seja acima de B2, tenham registro DOI. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 8: Possibilitar condições de 
ampliação e qualificação dos 
periódicos da UNESPAR. 

11 Divulgação constante e orientação 
para preenchimento de chamadas 
públicas por GPs. 

Divulgar, semanalmente, as chamadas públicas e orientar, no que 
couber, líderes de GPs da Unespar para a participação. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

12 Apoio à publicação de artigos 
científicos em periódicos 
qualificados pela CAPES. 

Apoiar, com tradução para a língua inglesa, a publicação de artigos 
científicos em periódicos qualificados pela CAPES. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

13 Diagnóstico das condições para 
implantação de Grupo de Pesquisa 
na área de segurança pública, na 
Academia Militar do Guatupê. 

Diagnosticar as condições e demandas para criação de GP específico, 
na área de segurança pública, na Academia Militar do Guatupê. 

DP/PRPPG 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 
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14 Apoio à discentes da Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

Destinar, com recurso próprio, bolsas de estudo para os alunos dos 
cursos de mestrado (uma bolsa para cada programa). 

DPG/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

15 Capacitação dos 
secretários/estagiários dos PPGs. 

Promover curso de capacitação sobre a Plataforma Sucupira para os 
agentes e estagiários dos PPGs. 

DPG/PRPPG 2º e 3º TRI PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

16 Estruturação de uma proposta de 
doutorado 

Criar um grupo de trabalho para elaboração de uma proposta de 
doutorado. Apoiar este grupo de trabalho por meio de assessoria e 
consultoria técnica. 

DPG/PRPPG 1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 

17 Apoio à participação de docentes 
pesquisadores em eventos 
científicos. 

Lançar edital exclusivo aos professores dos GTsPPGs e dos PPGS para 
participação em eventos científicos, com apresentação de trabalho. 

DP e 
DPG/PRPPG 

2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

18 Atualização do Regulamento da 
Pós-Graduação Stricto Sensu 

Revisar o regulamento da pós-graduação Stricto Sensu  DPG/PRPPG 1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

19 Elaboração do planejamento 
estratégico da pós-graduação 

Elaborar, em atendimento a exigência da CAPES, o planejamento 
estratégico para pós-graduação da UNESPAR.  

DPG/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 

20 Criação do comitê de ética animal Implantar o comitê de ética em pesquisa com animais PRPPG 1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 12: Criar e regulamentar o comitê 
de ética em pesquisa da 
UNESPAR. 

21 Elaboração de um mecanismo de 
avaliação da produção científica 
dos docentes. 

Criar indicadores de acompanhamento e avaliação da produção 
científica dos professores dos PPGs e pesquisadores da UNESPAR. 

DP e 
DPG/PRPPG 

2º e 3º TRI PA 13: Estimular o desenvolvimento 
de projetos relacionados à 
tecnologia e inovação, visando a 
contribuir com o desenvolvimento 
sustentável e melhoria das 
condições de vida da população.        

       

       

 
Pró-reitoria/Órgão 8.5 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 
  

          Eixo Objetivo 

99
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

1 Fomentar a realização de Fóruns 
locais de extensão na UNESPAR.  

Apoiar a criação de eventos locais de extensão universitária nos campi 
da UNESPAR.  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

2 Consolidar o processo de 
curricularização da extensão.  

Realizar reuniões com a Comissão de Curricularização da Extensão 
propondo uma regulamentação para inserção da extensão nos 
curriculos dos cursos da Unespar. 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

3 Avaliação continuada das 
atividades de Extensão da Unespar 

1)Definir indicadores, metodologia e periodicidade para a avaliação das 
atividades desenvolvidas pela PROEC. 2) Instituir e tornar permanente a 
avaliação das atividades dsenvolvidas pelas PROEC 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

4 Realizar o EAEX – Encontro Anual 
de Extensão e Cultura da 
UNESPAR  

Organizar e realizar o III EAEX Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

5 Promover o intercâmbio entre 
projetos de extensão e as 
Universidades Públicas dos três 
Estados da Região Sul 

Incentivar e apoiar a participação de extensionista da Unespar no 
Seminário de Extensão Universitária da Região Sul -SEURS 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

6 Revisar o Regulamento de 
Extensão e Cultura da Unespar 

Discutir e enviar ao CEPE a minuta do novo Regulamento de Extensão 
da UNESPAR 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

7 Implementar o SIEX (Sistema 
Informatizado de Extensão)  

Acompanhar o desenvolvimento do Sistema Informatizado de Extensão 
(SIEX) 

Eloi Vieira 
Magalhães 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

8 Consolidar uma política de gestão 
voltada para a integração dos 
membros da PROEC e incentivo a 
participação em eventos. 

Promover a integração entre a PROEC e as Divisões de Extensão e 
Cultura  dos campi e apoiar a participação da equipe da PROEC em 
eventos e reuniões administrativas.  

Eloi Vieira 
Magalhães 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

9 Divulgar as atividades 
extensionistas e culturais 
desenvolvidas pela Unespar junto 
à comunidade acadêmica e outros 
setores sociedade  

Em parceria com os Campi e a Assessoria de Comunicação produzir 
materiais audiovisuais para divulgar as atividades extensionistas e 
culturais da Unespar 

Marcelo 
Bourscheid e 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 
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10 Promover a troca de experiẽncias 
sobre as atividades extensionistas 
e culturaisdesenvolvidas pela 
Unespar  

Promover a troca de experiẽncias sobre as atividades extensionistas e 
fortalecer a integração entre a pesquisa e extensão por meio de 
publicações  e apresentações em rodas de conversa  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

11 Implantar o programa de 
internacionalização da extensão e 
cultura universitária com ênfase 
nos países latino-americanos  

Apoiar a pactuação de termos de cooperação nas diferentes áreas, 
entre as universidades e órgãos internacionais. Incentivar a 
aproximação e a troca de experiências entre projetos extensionistas e 
culturais da Unespar com projetos desenvolvidos em outros países da 
América Latina 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 16: Criar e implantar atividades 
de extensão e cultura que 
contribuam para a 
internacionalização da 
UNESPAR. 

12  Favorecer o acesso e a integração 
dos estudantes ingressantes no 
ensino superior por meio do 
sistema de cotas sociais  

Buscar recursos junto ao "Programa Institucional de Apoio a Inclusão 
Social Pesquisa e Extensão Universitária”, da Fundação Araucária, para 
a concessão de bolsas de extensão para estudantes ingressos pela 
Política de Cotas.  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria na 
permanência e conclusão dos 
cursos. 

13 Incentivar a implementação de 
ações extensionistas nos 
programas de Pós-graduação da 
Unespar 

Reuniões com a PRPPG e coordenadores de programas de Pós-
Graduação, visando a articulação entre a pesquisa produzida na Pós-
Graduação e as ações extensionistas.  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

14 Incentivar a produção 
artístico/cultural nos Campi da 
Unespar  

Realizar um diagnotico das manifestações existentes e demandas dos 
campi da Unespar nas áreas de arte e cultura, propondo ações para o 
fortalecimento e desenvolvimento destas áreas. 

Ana Paula 
Peters 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

15 Instituir o Fórum de Arte e Cultura 
da Unespar 

Promover a realização de Forum de discução sobre Arte e Cultura nos 
campi da Unespar 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

16 Propor um projeto/minuta da 
Política Institucional de Arte e 
Cultura da UNESPAR.  

a) Promover nos Campi discussões sobre temas relativos à área de Arte 
e Cultura na Universidade. b) Criar grupos de trabalho ou comissões 
com a finalidade de discutir e sugerir os temas específicos da Política 
Cultural da UNESPAR. 

Ana Paula 
Peters 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

17 Apoiar as ações desenvolvidas em 
espaços culturais administrados 
pela Proec e/ou campi  

Auxiliar na manutenção das atividades culturais desenvolvidas nesses 
espaços  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 
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18 Realizar Seminários sobre Arte, 
Cultura e Patrimõnio 

Promover a reflexão entre Arte, Cultura e Patrimônio  a partir de 
conferências e workshops com professores convidados  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 16: Criar e implantar atividades 
de extensão e cultura que 
contribuam para a 
internacionalização da 
UNESPAR. 

19 Promover a circulação dos grupos 
artísticos da UNESPAR 

Realizar a circulação de grupos e projetos artísticos da universidade 
pelos seus campi 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

20 Estabelecer Pontos de Leitura  Fomentar a criação de pontos de leitura nas regiões de residẽncia da 
comunidade acadẽmica da Unespar 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

21 Realizar mostras de cinema nos 
campi 

Promover a realização de mostras de cinema nos campi da Unespar Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

22 Apoiar projetos e programas de 
extensão 

Apoiar financeiramente programas e projetos de extensão via editais de 
agencia de fomento 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR e 
a comunidade externa, por meio 
de ações extensionistas. 

    
     

       

 
Pró-reitoria/Órgão 8.6 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E 

DESENVOLVIMENTO 

   

       

       

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 Elaboração de Banco de Dados em 
conjunto com a PROPLAN  

Organizar dados atualizados em conjunto com a PROPLAN acerca do 
quantitativo de docente e agentes Universitários 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PG   

2 Manutenção e publicização de 
Banco de Dados Institucionais 

Manter dados atualizados do quantitativo de pessoal da Unespar Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PG 4: Adequar o número de agentes 
e docentes às necessidades 
existentes na Universidade, 
visando a uma melhor 
distribuição do trabalho docente e 
administrativo. 

102
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

3   Pleitear r dos Órgãos e 
Secretarias do Estado do Paraná autorização para 
concurso para os cargos já criados em lei (Lei 
Estadual 14.269/03, Lei Estadual nº 16555/2010 
referente aos docentes e Resolução 16/2007, Lei 
Estadual nº 17382/2012 referente aos agentes 
universitários). 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 3: Repor o quadro de docentes e 
agentes universitários da 
UNESPAR. 

4   Implantar o Programa de Formação dos Agentes Universitários da 
UNESPAR. 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PG 5: Estabelecer Política de 
Formação do Corpo Técnico-
Administrativo. 

5 Programa de Desenvolvimento de 
Relações Interpessoais - PDRI  

Melhorar a relação interpessoal entre os servidores da UNESPAR Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 
melhoria das condições de 
trabalho. 

6 Sistema de Controle de Horas 
CRES - SIHCRES 

Aproveitar novas ferramentas desenvolvidas na área de Tecnologia da 
Informação, para qualificar o trabalho e melhorar as condições de bem-
estar no ambiente de trabalho. 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 7: Garantir quantitativo de 
docentes e agentes universitários 
de forma a possibilitar o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e 
atividades administrativas. 

7 Programa de Proteção e  Saúde 
dos trabalhadores da Unespar 

Instituir estratégias institucionais em substituição à CIPA para todos os 
Campi da UNESPAR 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 
melhoria das condições de 
trabalho. 

8 Ampliação de horas autorizadas 
CRES docentes 

Apresentar demanda constante à SETI e ao Governo do Estado para 
manutenção e/ou ampliação das horas autorizadas para contratação de 
professores em regime CRES. 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 7: Garantir quantitativo de 
docentes e agentes universitários 
de forma a possibilitar o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e 
atividades administrativas. 

9 Implantação de horas CRES para 
Agentes Universitários 

Apresentar à SETI e ao Governo do Estado, através de dados 
quantitativos, a necessidade de implantação de horas para contratação 
de agentes universitários em regime CRES. 

Sandra Salete 
de Camargo 
Silva 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 7: Garantir quantitativo de 
docentes e agentes universitários 
de forma a possibilitar o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e 
atividades administrativas.        

 
Pró-reitoria/Órgão 8.7 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
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N. Atividade/Ação Finalística Descrição 
Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 
Elaborar relatório parcial do PDI 
(2018 e 2019) 

Elaborar relatório parcial do PDI (2018 e 2019); Descrever as ações 
estratégicas realizadas do PDI nos anos de 2018 e 2019 com base nos 
relatórios das pró-reitorias e Avaliar e atualizar as diretrizes contidas no 
PDI. 

Diretoria de 
Planejamento 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PPAI 

1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

2 

Assessorar, acompanhar e 
possibilitar as metas e ações 
apresentadas no planejamento de 
ações a curto, médio e longo 
prazo, nos relatórios anuais dos 
Campi e dos Centros de Áreas da 
UNESPAR 

  
Diretoria de 
Planejamento 

  PPAI 

1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

3 

Criar setor pra identificação, 
captação, assessoria e elaboração 
de projetos para captação de 
recursos para financiamento de 
programas e projetos. 

Nomear servidor para Divisão de Captação e Acompanhamento, 
designar trabalhos, estabelecer orientações 

Proplan 
1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 

2: Atuar na captação de recursos 
externos, não-governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis de 
incentivos fiscais. 

4 

Estabelecer prioridades para 
investimentos e implementar um 
banco de projetos para captação 
de recursos. 

Desenvolvimento por meio da Política de Imóveis e Programa de 
Necessidades do Plano Diretor 

Proplan e 
Campus 

  PIF 

1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

5 Estudar a viabilidade da 
implantação de novos laboratórios 
de ensino e pesquisa. 

Desenvolvimento por meio da Política de Imóveis e Programa de 
Necessidades do Plano Diretor 

Proplan e 
Campus 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PIF 

3: Adequar a infraestrutura física 
às demandas apresentadas pelas 
políticas de acessibilidade e 
inclusão, conforme legislação 
específica. 

6 

Diagnosticar as condições de 
salubridade ambiental, de conforto 
térmico e acústico nas edificações 
e instalações da universidade. 

Com auxílio dos residentes técnicos em Engenharia Civil, identificar  
problemas de salubridade ambiental 

Proplan e 
Residentes 
ténicos 

  PIF 

2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

7 

Sanar os problemas de salubridade 
ambiental, de conforto térmico e 
acústico identificados no 
diagnóstico realizado nas 
edificações e instalações da 
universidade. 

Com auxílio dos residentes técnicos em Engenharia Civil, propor 
soluções problemas de salubridade ambiental 

Proplan e 
Campus 

  PIF 

2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
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8 

Elaborar um plano de manutenção 
preventiva e corretiva para os 
prédios, instalações, laboratórios e 
equipamentos da UNESPAR, a 
partir de diagnósticos periódicos da 
infraestrutura 

Ação realizada com auxílio dos residentes técnicos em Engenharia Civil 
Proplan e 
Residentes 
ténicos 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PIF 

1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

9 

Realizar levantamento sobre as 
necessidades de espaço físico e 
sobre as possibilidades de 
construções de edificações na 
UNESPAR 

Desenvolvimento por meio da Política de Imóveis e Programa de 
Necessidades do Plano Diretor 

Proplan e 
Campus 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PIF 

3: Adequar a infraestrutura física 
às demandas apresentadas pelas 
políticas de acessibilidade e 
inclusão, conforme legislação 
específica. 

10 

Estudar a viabilidade da 
construção da sede própria para a 
Reitoria em Paranavaí e para os 
Campi que não possuem sede 
própria. 

Desenvolvimento por meio da Política de Imóveis e Programa de 
Necessidades do Plano Diretor 

Proplan   PIF 

3: Adequar a infraestrutura física 
às demandas apresentadas pelas 
políticas de acessibilidade e 
inclusão, conforme legislação 
específica. 

11 
Adequar as instalações físicas às 
necessidades de acessibilidade da 
comunidade acadêmica. 

Ação realizada com auxílio dos residentes técnicos em Engenharia Civil 
Proplan e 
CEDH 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PIF 

3: Adequar a infraestrutura física 
às demandas apresentadas pelas 
políticas de acessibilidade e 
inclusão, conforme legislação 
específica. 

12 

Realizar planejamento relativo às 
necessidades de uso, atualização 
e aquisição de equipamentos de 
informática. 

Estudos realizados pelo NTI NTI 
2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PIF 

4: Promover a manutenção, 
atualização e expansão da 
governança em Tecnologia da 
Informação. 

13 
Elaborar diretrizes para avaliação 
de Egressos 

Elaborar Instrução de Serviço para avaliação dos egressos, 
Desenvolver plataforma para avaliação dos egressos em parceria com o 
NTI ou por meio de questionário eletrônicos (forms) 

Anteógines 
Leonel Pedroso 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PPAI 

1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

15 
Elaborar diretrizes para 
sensibilização quanto ao ENADE 

Elaborar Instrução de Serviço para a sensibilização para o ENADE, 
Desenvolver plataforma para a sensibilização para o ENADE com o NTI 
ou por meio de questionário eletrônicos (forms) 

Anteógines 
Leonel Pedroso 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PPAI 

1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 
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17 
Gerir o processo de avaliação e 
autoavaliação 

Acompanhar o cronograma da CPA, Reuniões da CAI via sala de 
videoconferências com as CPAS Setoriais , Realizar a coleta de dados, 
tabulação, análise, interpretação e produção do Relatório da avaliação 
de 2019, Reuniões da CAI via sala de videoconferências com as CPAS 
Setoriais  

Anteógines 
Leonel Pedroso 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PPAI 

1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

18 

Realizar a avaliação do CICLO 
AZUL - ANO II - 2020 por meio de 
Sistema próprio desenvolvido pela 
Unespar em parceria com o NTI 

Reuniões da CAI via sala de videoconferências com as CPAS Setoriais  
Antenógines 
Leonel Pedroso 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PPAI 

1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
(...) 

 

 

8.8 PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

N. Atividade/Ação Finalística Descrição 
Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 
Programa Institucional de Bolsa 
Permanência  

Auxilia a permanência e a qualidade de formação do estudante com 
fragilidade socioeconômica  

Diretoria de 
Assuntos 
Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 
Assuntos 
Estudantis 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 

2 
Programa Institucional de Auxilio 
Transporte 

Tem como finalidade contribuir com a permanência dos estudantes 
que não residem na mesma cidade do campus que estudam 

Diretoria de 
Assuntos 
Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 
Assuntos 
Estudantis 

2o Tri PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 
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3 
Programa de Apoio a Formação 
Humana (pessoal, acadêmica e 
profissional) 

Destina-se a receber, analisar, aprovar e acompanhar projetos que 
visem o desenvolvimento humano, social e acadêmico  propostos por 
docentes/colegiados, nos quais os estudantes possam atuar como 
monitores remunerados  ou não. 

PROGRAD; 
DAE; DIV. AE 

2o Tri PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 

4 Jogos Intercampi da Unespar  

Competições esportivas entre os times/equipes representantes dos 7 
campi da Unespar com a finalidade de promover a socialização 
acadêmica e a saúde física e mental  por meio da prática de atividade 
física. 

Diretoria de 
Assuntos 
Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 
Assuntos 
Estudantis 

3o Tri PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 

5 
Encontro anual dos Estudantes da 
Unespar 

Evento que reuni os respresentates discentes dos 7 campi da Unespar 
para discussões acerca da representatividade e ocupação dos 
espaços destinados aos estudantes na organização universitaria.  

Diretoria de 
Assuntos 
Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 
Assuntos 
Estudantis 

2o Tri PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 

6 Recepção unificada dos calouros  
Acolhimento dos estudantes ingressantes por meio de  campanhas 
educativas  que expressam o comprometimento da universidade com 
as demandas sociais  

Diretoria de 
Assuntos 
Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 
Assuntos 
Estudantis 

1o Tr1 

PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 

7 
Reuniões com as Seções de 
Assuntos Estudantis  e 
representantes discentes 

Encontro entre os gestores dos Assuntos Estudantis com a 
participação de estudantes para avaliação e proposição de ações 

Diretoria de 
Assuntos 
Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 

1o Tri PA 

18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, 
visando à melhoria na 
permanência e conclusão 
dos cursos. 
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Assuntos 
Estudantis 

8 
Programa Institucional de Bolsas 
para Monitoria  

Ampliação em 10% ao ano o número de projetos vinculados ao 
Programa de Monitoria Acadêmica, para aumentar a permanência e 
conclusão dos cursos.  

Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

1o Tri PA 

19: Fortalecer as Políticas 
para a valorização dos 
Direitos Humanos e da 
Diversidade. 

9 
Bolsas monitoria vinculadas ao 
Centro de Educação em Direitos 
Humanos da Unespar  

Ampliar a informação e a estrutura de apoio, orientação e 
encaminhamentos oferecidos à comunidade acadêmica pelos Centros 
de Educação em Direitos Humanos CEDHs da UNESPAR. 

Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

3o Tri PA 

19: Fortalecer as Políticas 
para a valorização dos 
Direitos Humanos e da 
Diversidade. 

11 Promover formação pedagógica 
continuada para o corpo docente da 
Unespar 

Oficinas sobre PPC, uso de tecnologias na educação (presencial e a 
distância), legislação educacional.  

Diretoria de 
Ensino/  
Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

1o Tri PA 
7: Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes 

12 

Políticas institucionais para a 
formação de professores para a 
educação básica 

Articulaçao entre os cursos de licenciatura, NRE, SMED e programas 
governamentais, constituindo o Fórum Permanente de Formação de 
Professores na UNESPAR. 

Diretoria de 
Ensino /  
Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

1o Tri PA 

10: Fortalecer as 
licenciaturas como espaço 
relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização de 
acordo e Instituir o Fórum 
Permanente das 
licenciaturas. 
com a Portaria 158/2017 da 
CAPES. 

13 

Fórum de graduação 

Realização do Fórum de Graduação com as licenciaturas e 
bacharelados, estudantes da graduação, egressos e coordenadoras 
de projetos institucionais PIBID, RP. 

Diretoria de 
Ensino/  
Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

2o Tri PA 
7: Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes 

14 
Suporte para as semanas 
pedagógicas / semana de 
acolhimento nos campi da Unespar 

Dar suporte logístico e de pessoal para realização das semanas 
pedagógicas e/ou semana de acolhimento dos calouros. 

Diretoria de 
Ensino 

1º Tri PA 
7.Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes. 

15 

Suporte pedagógico para 
elaboração/modificação do PPCs de 
acordo com os documentos 
nacionais orientadores 

Orientar as Dgrads, Centros e Colegiados nas modificações pontuais 
ou estruturais nos projetos políticos pedagógicos de cada curso 

Diretoria de 
Ensino 

Ano todo PA 
6.Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos cursos. 
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16 

Realizar encontro semestrais com 
as Divisões de Graduação de cada 
campus para padronização dos 
PPCs e das formas de trâmites nos 
processos de renovação de 
reconhecimento dos cursos de 
graduação 

Promover reuniões administrativas com as respectivas Dgrads para 
aprimorar e otimizar os trâmites nos processos de renovação de 
reconhecimento dos cursos e orientar para uma aproximação das 
ações das secretarias acadêmicas. 

Diretoria de 
Ensino / Diretoria 
de Registro 
Acadêmico 

1º e 3º Tri PA 

9.Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção e 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR.  
10.Fortalecer as 
licenciaturas como espaço 
relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização. 

17 

Elaborar e encaminhar os 
processos de Renovação de 
Reconhecimento dos cursos de 
Graduação com prazo de envio 
para o Conselho Estadual de 
Educação no ano de 2020 

Supervisionar, corrigir, orientar e encaminhar todo o processo de 
renovação de reconhecimento dos cursos afim de adquirir os decretos 
de reconhecimento para os respectivos cursos 

Diretoria de 
Ensino 

Ano todo PA 

9.Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção e 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR.  
10.Fortalecer as 
licenciaturas como espaço 
relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização. 

18 

 Responder e acompanhar as 
demandas do CEE e da SETI 
referentes aos cursos de 
graduação. 

Acompanhar e responder possíveis diligências ou manifestações 
institucionais demandadas pelo CEE ou oela SETI 

Diretoria de 
Ensino 

Ano todo PA 

9.Fortalecer os cursos de 
bacharelado como espaço 
relevante para a produção e 
conhecimento nas áreas de 
atuação da UNESPAR.  
10.Fortalecer as 
licenciaturas como espaço 
relevante para o 
desenvolvimento dos níveis 
básicos de escolarização. 

19 

 Elaborar e propor mudanças nos 
documentos oficiais da Unespar no 
sentido de aprimorar as políticas de 
acesso e permanência dos 
estudantes. 

Propor mudanças de regimento e regulamento para serem apreciados 
e aprovados pelos conselhos superiores afim de aprimorar o fazer 
pedagógico 

Diretoria de 
Ensino 

Ano todo PA 

5.Aperfeiçoar os meios de 
ingresso na UNESPAR. 
30.Melhorar as condições 
de permanência e conclusão 
dos cursos de graduação da 
UNESPAR. 
7.Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes. 

109
2

Inserido ao protocolo 16.212.290-8 por: Angelo Ricardo Marcotti em: 15/11/2019 16:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Angelo Ricardo Marcotti em 15/11/2019 16:56. Para mais informações acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: c5871cb07170b03335489e128c883a24



 

Endereço Eletrônico: www.unespar.edu.br 

 

20 
Estabelecer parceria com a 
Universidade Virtual do Paraná 

Promover cursos livres e de tecnológo para formação da comunidade 
externa além dos espaços da universidade, por meio da plataforma 
moodle.  

Divisão de apoio 
aos Cursos Ano todo. 

  

 

21 
Promover Cursos de capacitação 
para uso do Sistema Acadêmico 
(Siges)  

Promover aperfeiçoamento aos membros das Secretarias Acadêmicas 
quanto ao uso do Siges 

Diretoria de 
Registros 
Acadêmicos 2º semestre 

PA 
5: Implantar melhorias nos 
processos que envolvem os 
registros acadêmicos. 

22 
Atualizações e melhorias no 
sistema Siges 

Aperfeiçoar constantemente o Siges para atender as demandas da 
Universidade 

Diretoria de 
Registros 
Acadêmicos Ano todo. 

PA 
5: Implantar melhorias nos 
processos que envolvem os 
registros acadêmicos. 

23 
Implantar os diários de classes de 
forma on-line 

Aprimorar a execução dos registros de presenças dos estudantes nos 
cursos de graduação 

Diretoria de 
Registros 
Acadêmicos Ano todo. 

PA 
5: Implantar melhorias nos 
processos que envolvem os 
registros acadêmicos. 

 

8.9 GABIENTE DA REITORIA 
 

N. Atividade/Ação Finalística Descrição 
Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 

Eixo Objetivo 

1 
ORGANIZAÇÃO  E PARICIPAÇÃO NOS 

CONSELHOS SUPERIORES DA UNESPAR 
REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DO CAD E UMA SESSÃO DO 
CEPE 

GABINETE 
1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

2 
ORGANIZAÇÃO  E PARICIPAÇÃO NOS 

CONSELHOS SUPERIORES DA UNESPAR 
REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DO CAD,  UMA SESSÃO DO COU 
E UMA SESSÃO DO CEPE 

GABINETE 
2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

3 
ORGANIZAÇÃO  E PARICIPAÇÃO NOS 

CONSELHOS SUPERIORES DA UNESPAR 
REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DO CAD E  UMA SESSÃO DO COU  GABINETE 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

4 
ORGANIZAÇÃO  E PARICIPAÇÃO NOS 

CONSELHOS SUPERIORES DA UNESPAR 
REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DO CAD,  UMA SESSÃO DO COU 
E UMA SESSÃO DO CEPE 

GABINETE 
4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 
2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
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inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

5 
REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 
REUNIÃO COM PRÓ-REITORES - UMA REUNIÃO  GABINETE 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

6 
REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 
REUNIÃO COM PRÓ-REITORES - UMA REUNIÃO  GABINETE 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

7 
REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 
REUNIÃO COM PRÓ-REITORES - UMA REUNIÃO  GABINETE 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

8 
REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 
REUNIÃO COM PRÓ-REITORES - UMA REUNIÃO  GABINETE 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

9 
REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 
REUNIÃO COM DIRETORES DE CAMPUS E DIRETORES DE 
CENTRO 

GABINETE 
1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

10 
REUNIÕES DE GESTÃO  - INTEREDIÁRIA E 

SUPERIOR 
REUNIÃO COM DIRETORES DE CAMPUS E DIRETORES DE 
CENTRO 

GABINETE 
3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

11 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA 
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DA GESTÃO 
DA UNIVERSIDADE - INTERMIDIÁRIA E 

SUPERIOR 

UM EVENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE GABINETE 
2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

12 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DA GESTÃO 
UM EVENTO NO SEGUNDO SEMESTRE GABINETE 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 
2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
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DA UNIVERSIDADE - INTERMIDIÁRIA E 
SUPERIOR 

inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

13 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR, VICE OU 

CHEFE DE GABINETE EM EVENTOS  
NACIONAIS 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS - 3 EVENTOS GABINETE 
2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

14 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR, VICE OU 

CHEFE DE GABINETE EM EVENTOS  
NACIONAIS 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS - 3 EVENTOS GABINETE 
4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

15 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 
ORGANIZADOS PELA APIESP 

PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
NACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 
2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

16 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 
ORGANIZADOS PELA APIESP 

PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
NACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 
3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

17 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 
ORGANIZADOS PELA APIESP 

PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
NACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 
4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

18 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 
ORGANIZADOS PELA ABRUEM 

PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
NACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

19 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  NACIONAIS 
ORGANIZADOS PELA ABRUEM 

PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
NACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

20 
PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 

REUNIÕES OU EVENTOS  
PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
INTERNACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 
2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
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INTERNACIONAIS ORGANIZADOS PELA 
ABRUEM 

inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

21 

PARTICIPAÇÃO DO  REITOR OU VICE  EM 
REUNIÕES OU EVENTOS  

INTERNACIONAIS ORGANIZADOS PELA 
ABRUEM 

PARTICIPAÇÃO DO REITOR E DO VICE REITOR EM EVENTOS 
INTERNACIONAIS - 1 EVENTO 

GABINETE 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

22 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
DOCENTES EM COMISSÕES 
ESTADUAIS E NACIONAIS EM 
REPRESENTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE EM PROJETOS E 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

23 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
DOCENTES EM COMISSÕES 
ESTADUAIS E NACIONAIS EM 
REPRESENTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE EM PROJETOS E 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

24 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
DOCENTES EM COMISSÕES 
ESTADUAIS E NACIONAIS EM 
REPRESENTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE EM PROJETOS E 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

25 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
DOCENTES EM COMISSÕES 
ESTADUAIS E NACIONAIS EM 
REPRESENTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE EM PROJETOS E 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

26 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
ESTUDANTES E AGENTES EM 
COMISSÕES ESTADUAIS E 
NACIONAIS EM REPRESENTAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE EM PROJETOS 
E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

27 
APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
ESTUDANTES E AGENTES EM 
COMISSÕES ESTADUAIS E 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 
2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
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NACIONAIS EM REPRESENTAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE EM PROJETOS 
E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

28 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
ESTUDANTES E AGENTES EM 
COMISSÕES ESTADUAIS E 
NACIONAIS EM REPRESENTAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE EM PROJETOS 
E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 

29 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 
ESTUDANTES E AGENTES EM 
COMISSÕES ESTADUAIS E 
NACIONAIS EM REPRESENTAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE EM PROJETOS 
E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

APOIO À PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNESPAR 
EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS OU COMISSÕES NACIONAIS 
OU ESTADUAIS GABINETE 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PDI 

2: Verificar as ações 
implementadas pela 
UNESPAR, em vista à sua 
inserção social, (...)etas 
previstas no PDI (2018-2022). 
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