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RESOLUÇÃO Nº 018/2020 – COU/UNESPAR 
  

Aprova o Plano Anual de Atividades (PAA) da 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 
para o ano de 2021. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO E REITOR DA UNESPAR, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e 
 
considerando os incisos IV e V do Art. 4º do Regimento Geral da UNESPAR. 
 
considerando a solicitação autuada no protocolado nº 17.088.877-4;  
 
considerando a deliberação contida na ata da 6ª Sessão (4ª Extraordinária) do 
Conselho Universitário da UNESPAR, realizada no dia 18 de dezembro, pela 
Plataforma Digital Microsoft Teams. 

 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Atividades (PAA) da UNESPAR para o ano de 
2021, conforme Anexo desta Resolução. 
 
Art. 2º Os procedimentos de acompanhamento da execução do PAA serão 
realizados pela Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), que deverá elaborar e 
divulgar amplamente, relatórios bimestrais sobre a execução do PAA com a análise 
parcial da execução e apresentação de Diagrama de Gantt por atividade/ação. 
§ 1º A PROPLAN apresentará relatório quadrimestral contendo a execução do Plano 
de Desenvolvimento Institucional da Universidade (PDI)  compatibilizado com o PAA. 
§ 2º Caberá à PROPLAN emitir notificações, aos responsáveis pela execução das 
atividades/ações que estiverem com cronogramas em atraso estabelecendo prazo 
para manifestação com as devidas justificativas, a fim de que a documentação 
(notificações e justificativas) componham o relatório bimestral da execução do PAA. 
 
Art. 3º Será  disponibilizado um sítio de internet contendo os relatórios bimestrais e 
quadrimestrais citados no Art. 2º, bem como a apresentação da execução em 
formato de Diagrama de Gantt, por atividade/ação, com atualizações mensais. 
 
Art. 4º Deverá ser providenciada a compatibilização do PAA com a Proposta 
Orçamentária da UNESPAR para o ano de 2021. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as 
disposições contrárias.  
 
Art. 6º Publique-se no site da Unespar.  
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Paranavaí, 22 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Antonio Carlos Aleixo 

Reitor da Unespar 

Decreto Nº 5756/2016 

(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 5389/2016) 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 018/2020 – COU/UNESPAR 
 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA) DA UNESPAR PARA O ANO DE 2021 
 

 

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 2021 foi realizado concomitante ao processo da proposta de orçamento para o 

ano de 2021. 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 

2021. A elaboração do PAA 2021 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 2021 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 

174
8

Assinado por: Antonio Carlos Aleixo em 23/12/2020 15:45. Inserido ao protocolo 17.088.877-4 por: Ana Cristina Zanna Cathcart em: 22/12/2020 19:52. Documento
assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dcaa33c857ede6b82444324ce149b161.

http://proplan.unespar.edu.br/


 

Página 4 de 107 

 

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.  

Neste sentido, a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) encaminhou, em 

17 de agosto de 2020, o Memorando 024/2019, com algumas orientações 

específicas para realização do processo de elaboração do PAA 2021. 

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 2021, 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) e os valores 

aproximados para as despesas. As informações solicitadas bem como a articulação 

das ações com o PDI buscam uma simetria entre as ações previstas no PAA 2021 

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 2021 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 2021 com suas respectivas atividades e 

encaminham diretamente a PROPLAN. 

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

pró-reitorias e encaminha, por meio do memorando 031/2020, o documento final 

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

Finanças – CAD. 
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    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ           
   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Apucarana   CÓDIGOS EIXO   

  Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas    PPAI I - Políticas de Planejamento e Avaliação Institucional   

  
Curso/Programa 

Administração, Ciência da Computação, Turismo e 
Negócios,Secretariado Executivo , Economia, 
Contabilidade, Ser.Social    

PDI II - Políticas de Desenvolvimento Institucional 
  

      PA III - Políticas Acadêmicas   

  Pró-reitoria/Órgão 
  

(quando for o 
caso)  

PG IV - Políticas de Gestão 
  

      PIF V - Políticas de Infraestrutura Física   

          

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor 
Estimado R$ 

          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  2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA 1: Aprimorar as políticas de ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

R$800,00 

2 
Recepção dos Calourous Recepcionar os novos alunos apresentando a 

comunidade acadêmica e promovendo integração entre 
alunos e centro. 

CSA  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. 

R$1.200,00 

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. 
R$3.500,00 

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. R$3.200,00 

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. 

R$2.800,00 

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. 

R$500,00 

7 

Semana do Centro de Ciências 
Sociais 

Incentivar 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. R$500,00 

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. 

R$800,00 

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. 

R$1.200,00 

10 
Workshop de Egressos Oferecer elementos para discussões sobre reforma 

curricular e outros aspectos da vida acadêmica, como 
CSA  2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA 21: Implementar políticas de acompanhamento de 

egressos e sua inserção no mundo do trabalho. 
R$1.500,00 
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ingresso, oferta e qualidade de cursos, efeitos de 
programas de cotas e dispositivos de permanência e 
importância dos estágios na inserção profissional.  

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. 

R$1.000,00 

12 Encontro Científico do CSA  Encontro de Assuntos Contábeis CSA  3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 7: Fortalecer o Programa de Iniciação Científica. R$1.250,00 

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.  
R$4.500,00 

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. R$1.200,00 

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. R$1.200,00 

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. 

R$1.000,00 

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. 

R$1.000,00 

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. R$1.000,00 

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. 

R$500,00 

20 Programa Cinepop Promover mesas redondas sobre filmes e documentários, CSA  Mar. Dez PA 16: Criar e implantar atividades de extensão e cultura que R$500,00 
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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. 

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. 

R$2.000,00 

         R$31.150,00 

  Campus Apucarana        

  Centro de Área Ciências Humanas e Educação        

  
Curso/Programa 

Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, 
Matemática e Pedagogia  

      

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor 
Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

1 

Encontro de Integração 
acadêmica Letras Espanhol 

Acolhimento dos alunos ingressantes e veteranos do 
curso de Letras Espanhol 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 

Raquel Bicalho 
de Carvalho 
Barrios 

maio 

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

R$ 400,00 

2 

VI Minicurso de Espanhol Minicuros com 14 encontros semanais, para o qual são 
formadas turmas de membros da comunidade externa, 
com reserva de vagas para alunos da rede pública. Os 
estudantes do 4o ano do Curso de Letras Espanhol 
ministram aulas, sob orientação de seus orientadores de 
estágio, os quais acompanham todo o processo, desde a 
elaboração do material didático à aula ministrada em si 
mesma. 

Caroline Nunes abril a dezembro 

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

R$ 400,00 

3 

XI Noche hispánica Evento de apresentações artístico-culturais celebrando a 
cultura hispânica. Evento aberto à comunidade, tanto 
enquanto audiência como enquanto artistas-
apresentadores. Estudantes de todos as séries do curso 
de Letras-Espanhol são envolvidos na organização e 
execução do evento. 

Silvana 
Malavasi 

Outubro 

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

R$ 1.100,00 

4 
IV Seminário de Estágio de 
línguas de Leras Espanhol 

Evento para troca de experiência dos momentos 
vivenciados nos estágios 

Caroline 
Emanuele de 
Oliveira 

Novembro/dezembro 
PA 

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

R$ 550,00 

5 
III Seminário de TCC de Letras 
Espanhol 

Evento para apresentação e defesa pública das 
pesquisas realizadas pelos alunos de TCC. 

Ana Carolina 
Salatini 

Dezembro 
PA 

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

R$ 300,00 
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6 

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 

maio 

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

R$ 1.000,00 

7 
VI Seminário de Pesquisas em 
Letras Inglês 

DIsseminação de projetos e pesquisas realizadas na área 
de Letras Inglês 

Francini 
Percinoto 
Poliseli Corrêa 

dezembro 
PA 

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

R$ 1.000,00 

8 

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

Fernanda 
Tarran, 
Fernando 
Benites 

outubro 

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

R$ 2.500,00 

9 
Socialização dos estágios de 
observação e participação nas 
escolas 

Disseminação das atividades realizadas no período de 
observção dos estágios supervisionados 

Raquel Silvano 
Almeida 

agosto 
PA 

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

R$ 1.000,00 

10 
III Mostra das Profissões 
UNESPAR 

Divulgar os cursos de graduação da Unespar campus 
Apucarana 

Todos os 
docentes 

Setembro 
PA 

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

R$ 500,00 

11 
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. 

R$ 500,00 

12 

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 

junho 

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

R$ 500,00 

13 

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 
Renan Luis 
Salermo e 
Bruna Plath 
Furtado 

Maio 

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

R$ 500,00 

14 

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. 

Patrícia 
Josiane 
Tavares da 
Cunha, Virgínia 
Maria Nuss e 
Antonio Lemes 
Guerra Junior 

março a abril 

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

R$ 500,00 

15 

VIII 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. 

R$ 2.500,00 

16 
Paripassu Promover a ampliação dos espaços da formação 

discente, por meio do exercício da reflexão, a partir do 
Carla 
Kuhlewein   

Ao longo de todo 
ano 

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

R$ 500,00 
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intercâmbio de conhecimento entre a Academia e 
pesquisadores da área de Letras. 

17 

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. 

Rosimeiri Darc 
Cardoso, Ana 
Claudia Freitas 
Pantoja e 
Patrícia 
Josiane tavares 
da Cunha 

Novembro 

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

R$ 2.500,00 

18 
Seminário de Pesquisa Evento local de divulgação de pesquisas desenvolvidas 

no TCC do curso de Letras Português. 
Ana Paula 
Peron 

Novembro/dezembro 
PA 

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

R$ 500,00 

19 
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. 

R$ 500,00 

  
Cursos de Extensão cursos que professores do 1º Ano irão oferecer aos 

alunos do 1ºAno(2020) 
Professores de 
Matemática do 
1º ano 

maio a dezembro 
PA 

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

R$ 500,00 

21 

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 

outubro 

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

R$ 3.500,00 

22 
Semana da Integração da 
Pedagogia 

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

Ricardo 
Desidério da 
Silva 

março 
PA 

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

R$ 1.500,00 

23 
VII Seminário de Estágio do 
curso de Pedagogia 

Evento para troca de experiência dos momentos 
vivenciados nos estágios 

Aline Rodrigues 
Alves Rocha 

fevereiro 
PA 

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

R$ 1.000,00 

  
Visita Técnica Organização de uma visita técnica para realização de 

atividades pedagógicas e culturais 
Gabriela da 
Silva Saccheli, 
Marcela Nunes 

agosto 
PA 

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

R$ 1.500,00 

24 
Atividade lúdicas na 
brinquedoteca 

Atividades desenvolvidas na Ludoteca, com a 
participação de alunos das escolas municipais de 
Apucarana 

Gabriela da 
Silva Sachelli 

março a novembro 
PA 

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

R$ 1.000,00 

25 

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 

Neluana 
Ferragini e 
docentes do 
CCHE 

Outubro 

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

R$ 1.500,00 
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conhecimento. 

26 
VIII Seminário de Estágio do 
curso de Pedagogia 

Evento para troca de experiência dos momentos 
vivenciados nos estágios 

Aline Rodrigues 
Alves Rocha 

Dezembro 
PA 

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

R$ 850,00 

27 
III Semana de Educação, 
Sexualidade e Diversidades e II 
Semana da Pedagogia 

Evento para reflexões sobre as questões atuais da 
Educação, Sexualidade e Diversidades 

Ricardo 
Desidério da 
Silva 

outubro 
PA 

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

R$ 2.000,00 

28 

I Colóquio sobre História da 
Educação 

Evento do Curso de Pedagogia que dialoga sobre as 
questões da História e Historiografia da Educação 

Antonio Marcos 
Dorigão, 
Adriana 
Salvaterra, 
Gabriela da 
Silva Saccheli 

junho 

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

R$ 1.000,00 

29 

Ecosur   Fabíola 
Grasiele 
Zappielo 
Camara e 
Thalita Gabriela 
Comar Charallo 

Setembro 

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

R$ 1.000,00 

  
            R$ 

32.600,00 

            TOTAL PARCIAL DO CAMPUS R$63.750,00 

   UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ           

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

          

  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 
  

Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

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

Colegiados de 
Cursos 

1º Tri 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. 

R$18.000,00 

2 Aula inaugural Palestra com tema referente aos interesses do Curso Colegiados de 
Cursos 

2º Tri PA 29 - Democratização do 
Acesso, Ingresso e 
Permanência Estudantil. 

R$5.000,00 
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3 Palestras Palestras sobre temas específicos dos cursos de 
graduação 

Colegiados de 
Cursos 

todos os meses 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. 

R$20.400,00 

4 Projetos de monitoria, 
preferencialmente, com 
bolsas  

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 

Colegiado do 
Curso de Letras 

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

R$12.500,00 

5 Semanas Acadêmicas e 
Encontros locais, regionais e 
nacional 

Organização e execução de encontros para estudos 
sobre temas específicos. 

Colegiados de 
Cursos 

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

R$50.000,00 

6 Organização de Fóruns 
Estaduais sobre temas 
específicos e organização de 
Eventos Culturais e Artísticos 
. Visitas técnicas 

Realização de Fóruns estaduais e organização de 
eventos culturais e de eventos artísticos na instituição. 

Colegiados de 
Cursos 

todos os meses PA 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$13.000,00 

7 Viagens para trabalho de 
campo – Efetivação das 
atividades práticas previstas 
nas diferentes disciplinas do 
curso. Divulgação da 
Universidade. 

Disponibilização de seguro dos alunos, motorista, diária 
para professores para realização de viagens para 
visitas técnicas e trabalhos de campo. 

Colegiados de 
Cursos 

todos os meses PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$40.000,00 

8 Participação em eventos Serão pleiteados, junto a agências de fomento (ex.: 
Fundação Araucária), recursos para auxiliar nos gastos 
com deslocamentos de professores de outras IES que 
ministrarão palestras no evento: Brasília (1 
participante), Londrina (4), UFSC (1), UFPR (1) e 
UNICENTRO 

Colegiados de 
Cursos 

todos os meses PDI 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$18.200,00 

9 Implantação de Laboratórios 
de estudos 

Criação de um laboratório de ensino com materiais 
didáticos disponíveis aos estudantes do curso de 
Letras.  

Colegiados de 
Cursos 

3º tri PA 6 - Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

R$13.000,00 

10 Melhorar as instalações 
físicas  

Fazer reformas nos laboratórios e espaços coletivos da 
Universidade. Melhorar as condições de infraestrutura 
dos Colegiados. 

Colegiados de 
Cursos 

todos os meses PIF 45 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

R$40.800,00 

11 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, 
Projeto Rondon, Hotel Tecnológico, Naci, BNP, Festival 
Universitário de Música, ADM Solidária, Natal Solidário, 
etc. 

Colegiados de 
Cursos 

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

R$9.500,00 

12 Proporcionar recursos Adquirir software contábil, ronovar assinatura da revista Colegiado de todos os meses PA 7 - Criar condições para R$9.200,00 
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didático-pedagógicos para 
apoio às atividades docentes. 

Cenofisco,  Contábeis melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes. 

13 Laboratório de Tecnologias 
para o Turismo 

Laboratório de Tecnologias para o Turismo Colegiado de 
Turismo 

3º tri PA 7 - Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes. 

R$141.920,00 

14 Infraestrutura e laboratóri 
para Matemática 

Infraestrutura e laboratóri para Matemática Colegiado de 
Matemática 

3º tri PA 7 - Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes. 

R$50.000,00 

            TOTAL DO CAMPUS R$441.520,00 

   
 

     

    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ           

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Curitiba I - Embap       

  Centro de Área         

  Curso/Programa         

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 
  

Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

1 Planejamento e projeto de 
daptação do espaço físico do 
prédio da Rua Barão do Rio 
Branco 370 (prédio do extinto 
CCC) 

Planejamento e projeto das adaptações dos espaços 
físicos da Rua Barão do Rio Branco 370  para a 
execução da segunda fase de mudança de prédios 

Direção de 
Campus 

1º Tri (Abr. Mai. Jun. PIF 46 - Implementar a 
Infraestrutura 

R$0,00 

2 Implantação das Adequações 
do espaço físico 

Execução das adequações básicas  adaptações dos 
espaços físicos da Rua Barão do Rio Branco 370  para 
a execução da segunda fase de mudança de prédios 

Direção de 
Campus 

1º Tri (Abr. Mai. Jun. PIF 46 - Implementar a 
Infraestrutura 

R$50.000,00 

3 Mudança das instalações Transferências dos arquivos desliznates para o prédio 
da Rua Barão do Rio Branco 370  

Direção de 
Campus 

2º Tri (Jul. Ago. Set) PIF 47 - Modernizar e adequar a 
Infraestrutura do Sistema de 
Bibliotecas da UNESPAR. 

R$5.000,00 

4 Parceria com a Oficina de 
Música de Curitiba - FCC 

Convênio com a Fundação Cultural de Curitiba para a 
sessão de uso dos espaços físicos do Campus durante 
o período da Oficina de Música de Curitba 

Direção de 
Campus 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PDI 25. Promover ações entre a 
universidade e setores da 
comunidade externa, 
valorizando as expressões 
artísticaseculturaislocais 

R$0,00 

5 Melhoria para a formação 
acadêmica 

Afinação dos Pianos Direção de 
Campus 

Anual 2021 PA Melhoria da atividade 
acadêmica 

R$5.000,00 

6 Mudança de Instalações Busca por um prédio público ou busca por outro prédio 
para Locação  

Direção de 
Campus 

1º Tri (Jul. Ago. Set) PIF Entrega dos prédios locados 
dos endereços da Rua 
Comendador Macedo 254 e 
Benjamin Constant 303. 

R$0,00 
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7 Adequações do no prédio 
que ocorreram por parte do 
proprietário 

Adequações do no prédio que ocorreram por parte do 
proprietário 

Direção de 
Campus 

2º Tri (Jul. Ago. Set) PIF Planejamento das adequações 
feito pelo Campus em parceria 
da Direção Geral de Campus, 
Direções de Centro e 
Coordenações dos cursos 

R$0,00 

8 Mudança de Instalações mudança de todo imobiliário das sedes da Rua 
Benjamin Constant e da Rua Comendador Macedo 
para o possível prédio público ou noca locação 

Direção de 
Campus 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PIF Retirar todo o mobiliário dos 
prédios locados dos endereços 
da Rua Comendador Macedo 
254 e Benjamin Constant 303 
para o novo prédio da Rua 
Presidente Faria 248. 

R$35.000,00 

9 5ª edição do evento 
organizado pelo Grupo de 
Pesquisa Núcleo Música 
Nova e o PPG-Mus da 
Unespar. Evento 
internacional com concertos, 
mesas redondas e palestras. 

Felipe de Almeida Ribeiro Pós Graduação 3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$10.000,00 

10 Aquisição de programa de 
computador necessário para 
edição da revista Vórtex 

Felipe de Almeida Ribeiro Pós Graduação 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 8: Possibilitar condições de 
ampliação e qualificação dos 
periódicos da UNESPAR. 

R$1.000,00 

11 Realização de evento com 
apresentações de trabalhos e 
conferencistas convidados, 
nos moldes em que os 
grupos de pesquisa já 
realizou em anos anteriores – 
possivelmente em conjunto 
com o PPGMUS-UDESC 

Fabio Guilherme Poletto Pós Graduação 2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$10.000,00 

12 Evento com pesquisadores 
da área de música e 
etnomusicologia, em torno de 
questões contemporâneas da 
sociedade brasileira 

Allan de Paula Oliveira Pós Graduação 3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$1.000,00 

13 Concessão de bolsas de 
mestrado pelo fundo 
financeiro do Programa 
Djeuwertjie Meijer – EMBAP  

Margareth Maria Milani Pós Graduação 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$48.000,00 

14 O Curso, totalmente gratuito, 
visa a qualificação artística 
de instrumentistas da área de 
Canto, Percussão, Piano, 
Violão e Sopros (clarinete, 
fagote, flauta-transversal, 

Prof.ª Dr.ª Margareth Maria MIlani Pós Graduação Anual 2021 PDI 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 
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saxofone, trompete), 
fundamentada em 
ferramentas teóricas e 
práticas que possam 
enriquecer e aperfeiçoar os 
processos técnicos, 
cognitivos e expressivos 
envolvidos no processo de 
performance musical, bem 
como o desenvolvimento de 
pensamento crítico e 
aprofundamento das 
discussões envolvidas na 
produção e difusão de cultura 
e conhecimentos artísticos 
através da performance 
musical. 

15 Curso de especialização latu 
sensu dos cursos do Centro 
de Artes 

Coordenações dos cursos. Centro de Área de Artes e 
Divisão de Pesquisa e Pós-graduação 

Pós Graduação Anual 2021 PDI 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$10.000,00 

16 Encontro dos editores das 
revistascadêmicas da 
UNESPAR para discussão de 
Qualis, indexações e trocas 
de experiências. Revista 
Interdisciplinar Internacional 
de Artes Visuais 
Art&Sensorium e outras 
revistas acadêmicas da 
UNESPAR. 

Prof. Dr. José Eliézer Mikosz.  Pós Graduação 25,26 e 27 de outubro 
de 2021 

PA Aperfeiçoar e aprofundar a 
discussão entre as revistas 
acadêmicas da UNESPAR. 

R$5.000,00 

17 Impressora multifuncional e 
tonners coloridos e preto. 

Rosangela de Oliveira Pós Graduação Anual 2021 PIF 46 - Implementar a 
Infraestrutura 

R$5.000,00 

18 V Encontro de Música de 
Câmara da 
UNESPAR/Campus de 
Curitiba I - Embap 

Recitais de música de câmara com graduandos dos 
cursos superiores de canto e instrumento em local 
externo. 

Profª Clenice 
Ortigara 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PDI 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

19 Música de Câmara Vocal e 
Instrumental 

Recitais de música de câmara com graduandos dos 
cursos superiores de canto e instrumento em local 
externo. 

Profª Clenice 
Ortigara 

março a dezembro 
2021 

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

R$0,00 

20 O Piano na Música de 
Câmara 

Recitais de música de câmara com graduandos dos 
cursos superiores de canto e instrumento em local 
externo. Parceria com o DeArtes UFPR. 

Profª Clenice 
Ortigara 

março a dezembro 
2021 

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

R$0,00 

21 Ópera em concerto Recitais didáticos (piano e canto) com graduandos do 
Curso de Canto e/ou egressos em local externo, 

Profº Thiago 
Plaça Teixeira 

março a dezembro 
2021 

PDI 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 

R$0,00 
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executando-se trechos de óperas. graduação da UNESPAR. 

22 Oratório em concerto Recitais didáticos (piano e canto) com graduandos do 
Curso de Canto e/ou egressos em local externo, 
executando-se trechos de oratórios. 

Profº Thiago 
Plaça Teixeira 

março a dezembro 
2021 

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

R$0,00 

23 O Piano e o belcanto de 
Bellini 

Recitais didádicos (piano) em local interno e/ou externo, 
feitos pelo professor responsável, executando-se 
paráfrases, transcrições ou fantasias de 
compositores/pianistas do século XIX (Liszt, Thalberg 
etc.) sobre temas de Óperas de Bellini ("La 
Sonnambula", "Norma", "I puritani" etc.). 

Profº Thiago 
Plaça Teixeira 

março a dezembro 
2021 

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

R$0,00 

24 Ópera: uma construção 
coletiva embap e 
comunidade 

Trabalho realizado no Núcleo de Ópera com a 
participação da comunidade. 

Profª Emerli 
Schlögl 

fevereiro à dezembro 
de 2021 

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

R$0,00 

25 PROGRAMA DE BOLSAS 
DIEUWERTJE MEIJER – 
EMBAP 

O projeto para a implantação do Programa de Bolsas 
se concretizou através de uma Doação Testamentária 
feita pela Sra. Dieuwertje Aaltje Kooiman Meijer (1913-
2007), holandesa radicada em Carambeí, Paraná. 
Pianista, formada pelo Conservatório de Amsterdam, 
Dieuwertje Meijer, tinha como aspiração de vida 
valorizar e preservar a cultura. Sua doação à Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná – Campus de Curitiba I 
– EMBAP/UNESPAR – tem propiciado apoio financeiro 
e incentivo aos flautistas e pianistas que desejam 
tornarem-se profissionais da Música. 
 
As Bolsas são destinadas aos alunos cuja renda 
pessoal mensal per capita, ou, no caso de dependentes 
assim caracterizados de acordo com a legislação 
federal sobre o Imposto de Renda da Pessoa física – 
IRPF, ou, cuja renda familiar mensal per capita, não 
exceda o valor legal de DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS do 
MAIOR salário mínimo vigente no Estado do Paraná. 

Profa. Margareth 
Maria Milani e 
Prof. Giampiero 
Pilatti 

Anual 2021 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$447.200,00 

26 Implementação do 
Laboratório de Conservação 
e de Documentação 
Museógrafa 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – LABORATÓRIO DE 
CONSERVAÇÃO 

Patricia Laure 
Gaulier 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PIF 1: Propor e coordenar ações 
que visem à manutenção, 
adequação e/ou ampliação da 
infraestrutura física da 
UNESPAR. 

R$20.021,00 

27 Implementação do 
Laboratório de Conservação 
e de Documentação 
Museógrafa 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - EQUIPAMENTOS – 
LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO 

Patricia Laure 
Gaulier 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PIF 1: Propor e coordenar ações 
que visem à manutenção, 
adequação e/ou ampliação da 
infraestrutura física da 
UNESPAR. 

R$3.300,00 

28 Implementação do AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS Patricia Laure 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PIF 1: Propor e coordenar ações R$1.699,60 
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Laboratório de Conservação 
e de Documentação 
Museógrafa 

PARA ATIVIDADES PRÁTICAS das Disciplinas: 
Documentação Museológica I e II 

Gaulier que visem à manutenção, 
adequação e/ou ampliação da 
infraestrutura física da 
UNESPAR. 

29 ORGANIZAÇÃO da Semana 
de Pesquisa em Artes 
Visuais 

Semana de seminários e palestras sobre Processos 
Artísticos, História, Teoria e Crítica de Artes Visuais. 

Deborah Alice 
Bruel Gemin 

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. 

R$5.000,00 

30 Produção e ORGANIZAÇÃO 
da exposição de formandos 
em Artes Visuais 

Infraestrutura mínima para a exposição dos formandos 
em Artes Visuais 

Deborah Alice 
Bruel Gemin 

4º Tri (Out. Nov. Dez) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$10.000,00 

31 Coordenação, produção e 
execução de EVENTO DE 
EXTENSÃO/Projeto 
Possíveis Conexões  

Exposição “Possíveis Conexões” no Museu de Arte 
Contemporânea do PR com estudantes de 
universidades públicas do Paraná (UNESPAR Campus 
Curitiba I - Embap e Campus Curitiba II - FAP, UFPR, 
UTFPR, UEPG, UEL e UEM).  Anteriormente à 
exposição serão realizados laboratórios para 
acompanhamento das atividades relacionadas à 
exposição (produção artística, curadoria, mediação, 
produção de exposição, projeto expositivo, design 
gráfico, montagem de exposição e iluminação) com 
aulas inaugurais abertas à comunidade.A exposição e 
as ações educativas oferecidas ao público serão 
realizadas no MAC-PR de 27 de agosto à 14 de 
novembro de 2021, e no primeiro semestre de 2022 a 
exposição com as ações educativas, irá para as outras 
instituições (UEPG, UEL, UEM).Os laboratórios 
acontecerão de forma remota com imersões 
presenciais para montagem da exposição e mediação. 
Para essas atividades semanais estamos prevendo: 
ônibus com motorista para possibilitar o acesso de 
estudantes da rede pública (ensino fundamental e 
médio) de Curitiba à exposições e às ações educativas 
que serão realizadas pelos nossos estudantes junto 
com a equipe do MAC-PR,   e transporte para 
estudantes e professores do nosso Campus para a 
itinerância das exposições na UEPG, UEM e UEL. 
Ônibus com motorista para o trajeto dos estudantes de 
escolas públicas para o museus (MAC-PR). 1 
vez/semana = 10 semanas 

Debora Maria 
Santiago  

2º Tri (Abr. Mai. Jun.), 
3º Tri (Jul.Ago.Set.)4º 
Tri (Out. Nov. Dez) 

PDI O projeto se articula com as 
Políticas de Extensão e Cultura 
e busca, com a exposição e os 
laboratórios, a difusão e troca 
de saberes interinstitucional e 
com a sociedade em geral. 
Promovendo o diálogo entre os 
saberes e proporcionando 
atividades artístico-culturais.        
2- Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 18- 
Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 
Estudantis, visando à melhoria 
na permanência e conclusão 
dos cursos. 

R$8.500,00 

34 Organização da Aula 
inaugural 

Palestra e promoção de integração dos primeiros anos 
dos cursos oferecidos pelo Centro de Área. 

Deborah Alice 
Bruel Gemin - 
coordenadora 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 29 - Democratização do 
Acesso, Ingresso e 
Permanência Estudantil. 

R$2.000,00 
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bacharelado em 
artes visuais 

35 Organização da Semana de 
recepção de calouros 

Recepção de calouros com palestras de 
esclarecimentos do funcionamento da Universidade, 
bem como de outras palestras com as temáticas dos 
cursos dos ingressantes  

Centro de Artes 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 29 - Democratização do 
Acesso, Ingresso e 
Permanência Estudantil. 

R$1.000,00 

36 Coordenação da Semana 
Pedagógica do Centro de 
Artes 

Planejamento de ações para o ano Centro de Artes 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. 

R$300,00 

37 Coordenação e produção da 
Semana de TCCs do Centro 
de Artes 

Apresentação dos TCCs em bancas públicas Centro de Artes 4º Trimestre  PA 18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, visando à 
melhoria na permanência e 
conclusão dos cursos. 

R$300,00 

38 Implementação de grupo de 
trabalho para execução de 
um projeto de um programa 
de pós-graduação em Artes 
Visuais na  UNESPAR 

Produzir a estrutura de linhas de pesquisa, disciplinas e 
ementário para que o projeto possa ser submetido 

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

R$0,00 

39 Ampliação do Programa de 
Iniciação Cientifica  

Manutenção/ampliação de pesquisas de PIC, Professores dos 
Colegiados da 
área de Artes  e 
Museologia 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$0,00 

40 Aquisição de materiais para 
os Laboratórios de Desenho, 
Pintura, Escultura, Gravura e 
Fotografia  

compra de material de insumo e consumo para os 
laboratórios de prática artística. 

coordenadores 
dos laboratórios 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$30.000,00 

41 Contratação de Modelo Vivo Contratar modelo vivo para as aulas de desenho, 
escultura e pintura. 

Coodenações de 
curso 

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

R$3.000,00 

42 Organização da Semana das 
Licenciaturas:  

Evento sobre as licenciaturas com palestras, oficinas e 
apresentação de trabalhos sobre as licenciaturas em 
Artes. 

Vanisse Simone 
Alves Corrêa 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA Fortalecer as licenciaturas. R$5.000,00 

43 Organização de Evento 
pedagógico/ exposição de 
formandos em Artes Visuais 

Colóquio As artes e a filosofia Anderson Bogea 3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$10.000,00 

44   Tema: A performance e o paralelo entre artes           

45 Preparação de Aula inaugural Palestra e promoção de integração dos primeiros anos 
dos cursos oferecidos pelo Centro de Área. 

Vanisse Simone 
Alves Corrêa 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 29 - Democratização do 
Acesso, Ingresso e 
Permanência Estudantil. 

R$2,00 

46 Organização da Semana de Recepção de calouros com palestras de Centro de Artes 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 29 - Democratização do R$1.000,00 

188
8

Assinado por: Antonio Carlos Aleixo em 23/12/2020 15:45. Inserido ao protocolo 17.088.877-4 por: Ana Cristina Zanna Cathcart em: 22/12/2020 19:52. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dcaa33c857ede6b82444324ce149b161.



 

Página 18 de 107 

 

recepção de calouros esclarecimentos do funcionamento da Universidade, 
bem como de outras palestras com as temáticas dos 
cursos dos ingressantes  

Acesso, Ingresso e 
Permanência Estudantil. 

47 Evento de Extensão/Semana: 
A arte vai pra escola 

Organização de eventos de publicização dos cursos do 
Centro de Artes, com a ajuda dos alunos 

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

R$300,00 

48 Organização da Semana de 
TCCs do Centro de Artes 

Apresentação dos TCCs em bancas públicas Centro de Artes 4º Trimestre  PA 18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, visando à 
melhoria na permanência e 
conclusão dos cursos. 

R$300,00 

49 Fortalecer as discussões 
sobre o projeto e 
implementação de um 
programa de pós-graduação 
em Artes Visuais na  
UNESPAR 

Produzir a estrutura de linhas de pesquisa, disciplinas e 
ementario para que o projeto possa ser submetido 

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

R$0,00 

50 Contribuir com o Programa 
de Iniciação Cientifica  

Manutenção/ampliação de pesquisas de PIC, Professores dos 
Colegiados da 
área de Artes  e 
Museologia 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$0,00 

51 Promover Discussão, 
aprofundamento e escrita da 
proposta de pós-graduação 
(Mestrado) intercampi 

Fortalecimento da Pesquisa dos Campi Universitários. Vanisse Simone 
Alves Corrêa 

Ano todo PDI 1: Verificar a coerência 
existente entre o PDI (2018-
2022) e as ações institucionais 
nas diferentes vertentes de sua 
atuação acadêmica – ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 

R$0,00 

52 Projeto Musica Orquestral 
para Todos 

Através a criação de projetos pluridisciplinares propiciar 
a musica de concerto entre seus objetivos principais a 
originalidade de formatos e a formação de plateias 

Prof. Isaac 
Chueke 

Ano todo PDI 2: 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 m 

R$5.000,00 

53 Ampliação de Pesquisa de 
PIC 

Promover eventos valorizando a atividade de pesquisa 
numa ação conjunta com os cursos de graduação bem 
como com projetos de extensão do Campus 

Prof. Isaac 
Chueke 

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

R$2.000,00 

            TOTAL DO CAMPUS R$740.922,60 
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    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ           

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Curitiba II - FAP       

  Centro de Área Centro de Artes       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação estratégica com o PDI 
  

Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

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

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$3.000,00 

2 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  

2º Tri (Abr. Mai. Jun.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$20.000,00 

3 Semana MEGAFONE  Semana MEGAFONE. Evento, nos turnos matutino e 
noturno, que se compõe de: apresentação do curso, 
apresentação das ações de extensão dos estágios e 
programas e fóruns dos alunos e egressos 

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. 

R$5.000,00 

4   Projetos Interistitucional Possíveis Conexões - 
MAC/PR, UFPR, UEM, UEL, UEPG, UNESPAR 
Campus I e II. O projeto preve exposição e cursos para 
alunos e egressos do curso. Data prevista Setembro 
2021. 

Coordenador do 
curso de 
Licenciatura em 
Artes Visuais 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$10.000,00 

5   Partipação dos/as  professores/as em eventos 
(Encontros, congressos, similares)  

Colegiado do 
curso de 
Licenciatura em 
Artes Visuais 

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

R$20.000,00 

6   Evento Conexão V - apresentação de trabalhos 
artísticos e e acadêmicos na área de tecnologia. A ser 
realizado no MUMA (Museu Municipal de Arte/Curitiba) 

Professor Dr 
Luiz Salgado 

4º Tri (Out. Nov. Dez) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$10.000,00 

7 Provas públicas 1º, 2º, 3º 
anos 

Aquisição de materiais e disponibilização de serviços 
de cenotecnia e transporte  
para a realização das  montagens de provas publicas 
de 1, 2 e 3 séries, 

Colegiado 3º Tri (Jul. Ago. Set) PA III - Políticas Acadêmicas R$20.000,00 
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na sua conformação de atividades artístico-culturais 

8 Provas Públicas TCC 
Montagem Cênica 

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 

Marcia Moraes 2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA III - Políticas Acadêmicas R$20.000,00 

9 Evento de pesquisa  
produzidos pelo Bacharelado 
em Artes Cênicas 

Realização de evento  de pesquisa  produzido pelo 
Bacharelado em Artes Cênicas (Passagens, estadia e 
pró-labore) 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA III - Políticas Acadêmicas R$10.000,00 

10 Evento de  extensão 
produzidos pelo Bacharelado 
em Artes Cênicas 

Realização de eventos de extensão produzidos pelo 
Bacharelado em Artes Cênicas (Passagens, estadia e 
pró-labore) 

Francisco de 
Assis Gaspar 
Neto 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA III - Políticas Acadêmicas R$10.000,00 

11 Bancas de TCC Artigo 
Memorial 

Realização de bancas  públicas  de artigos/memoriais  
produzidos peloa alunos  
do do 4º ano do  Bacharelado em Artes Cênicas 
(Passagens, estadia e pró-labore) 

Marcia Moraes 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA III - Políticas Acadêmicas R$4.000,00 

12 Eventos (Encntros, 
congressos, simiares)  

Partipação dos/as  professores/as em eventos 
(Encontros, congressos, similares)  

Colegiado anual PA III - Políticas Acadêmicas R$20.000,00 

13 TCC - 1º e 2º semestre de 
2021 | CINEMA E 
AUDIOVISUAL 

 Compra de Projetores para mostra dos filmes de 
conclusão dos estudantes. 

Coordenador do 
curso de Cinema 
e Audiovisual 

junho e novembro de 
2021 

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

R$4.000,00 

14 Seminário Nacional Cinema 
em Perspectiva - 2021. 

 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). 

Coordenador do 
curso de Cinema 
e Audiovisual 

setembro de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$15.000,00 

15 Adquirir material de 
consumo.  

Conforme MEMORANDO N. 35/2019 Coordenador do 
curso de Cinema 
e Audiovisual 

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

R$6.000,00 

16 Partipação dos/as 
professores/as em eventos. 

Encontros, congressos, similares. Coordenador do 
curso de Cinema 
e Audiovisual 

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

R$20.000,00 

17 Provas públicas do curso Apresentação de espetáculos teatrais de distintas 
disciplinas obrigatórias  (30 provas públicas) 

Membros do 
Colegiado 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$30.000,00 

18 Semana do Curso de 
Licenciatura em Teatro 

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

Membros do 
Colegiado 

3º Tri (Setembro) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$15.000,00 

19 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 

Rosemeri Rocha 
da Silva 

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

R$0,00 
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convidados locais e (ou) nacionais que se articulem 
com temáticas das mostras.  

20 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 

novembro / dezembro PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

21  Congresso / Difusão 
pesquisa 

Participação Congresso Nacional de Pesquisadores em 
Dança - UFBA 

Rosemeri Rocha 
da Silva 

junho PA Difusão e compartilhamento 
das pesquisas desenvolvidas 
na universidade 

R$0,00 

22  Congresso / Difusão 
pesquisa 

 Participação Congresso Nacional de Pesquisadores 
em Dança - UFBA 

Giancarlo 
Martins 

junho PA Difusão e compartilhamento 
das pesquisas desenvolvidas 
na universidade 

R$0,00 

23  Congresso / Difusão 
pesquisa 

COLÓQUIO FOUCAULT E OS MODOS DE VIDA 
OUTROS - UERJ 

Stela Maris da 
Silva 

5  e 16 de abril PA Difusão e compartilhamento 
das pesquisas desenvolvidas 
na universidade 

R$0,00 

24 Encontro / Difusão pesquisa XIX ENCONTRO NACIONAL DA ANPOF - UFG Stela Maris da 
Silva 

à definir PA Difusão e compartilhamento 
das pesquisas desenvolvidas 
na universidade 

R$0,00 

25 Aula inaugural 2021 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. 

R$2.000,00 

26 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. 

R$0,00 

27 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. 

R$0,00 

28 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. 

R$0,00 

29 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 

Ana Flávia 
Lesnovski, 
Eduardo Baggio 
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. 

R$0,00 
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funcionamento. 

30 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. 

R$0,00 

31 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. 

R$1.500,00 

32 Reuniões mensais do grupo 
de pesquisa Eikos 

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

Rafael Tassi 
Teixeira e 
Beatriz Avila 
Vasconcelos 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

33 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. 

R$0,00 

34 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. 

R$4.500,00 

35 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, 
Fábio Jabur 
Noronha e 
Rafael Tassi 
Teixeira 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$6.000,00 

36 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. 

R$1.500,00 

37 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. 

R$6.000,00 

38 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), aos relatórios 

R$0,00 
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elaborados pela CPA e aos 
demais documentos 
institucionais avaliativos desse 
período. 

39 Participação de docentes do 
PPG-CINEAV em eventos 
científicos e artísticos 

Participação de docentes do PPG-CINEAV em até dois 
eventos científicos e artísticos cada um, nacionais e 
internacionais, com financiamento da Unespar para 
colaborar com o desenvolcimento das pesquisas 
desenvolvidas no PPG 

Eduardo Tulio 
Baggio e 
Cristiane 
Wosniak 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$15.000,00 

40 Material de consumo e 
equipamentos para 
Laboratório do curso e ações 
adminstrativa 

 Compra de Projetor, computador, , scaner, material de 
consumo  

Coordenação de 
curso 

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

R$20.000,00 

41 Realização de seminários de 
pesquisa e eventos referente 
ás linhas do PPGARTES 

 Confecção de material de divulgação/monitores do 
evento; Passagens e diárias para dois ou três 
professores convidados; Compra de equipamentos para 
cobertura do evento; Manutenção do site (hospedagem 
e domínio). 

Coordenação de 
curso e 
professres das 
disciplinas 

primeiro e segundo 
semestre 2021 

PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$20.000,00 

42 Realização de evento de 
difusão de pesquisas dos 
lunos e publicação de 
Caderno de Dissertação 

Evento e editoração de publicação online sobre 
andamento de pesquisa dos alunos inscritos no 
Programa 

Coordenação de 
curso 

Anual PA Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$10.000,00 

43 Partipação dos/as 
professores/as em eventos. 

Encontros, congressos, similares. Coordenação de 
curso 

Anual PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$20.000,00 

44 Compra de   livros Atualização de acervo Coordenação de 
curso 

anual PA Ampliar e atualizar as 
estruturas, acervos e materiais 
didáticos 

R$20.000,00 

45 Eventos em parceria com   
entidades externas como App 
sindicato -  

Seminários, cursos e fóruns Professores de 
disciplinas - 
Salete Sirino/ 
Solange Stecz  

semestral PA integrar a universidade com a 
comunidade externa por meio 
de atividades como  fóruns, 
palestras, cursos a assessorias 

R$4.000,00 

46 Realização de aula inaugural 
no primeiro e segundo 
semestre  

Com pesquisaores de   renome  nacional e 
internacional e integração com a comunidade. 

Coordenação de 
Curso 

semestral PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$5.000,00 

47 Atividades de pesquisa  
Laboratorio de Cinema e 
Educação 

Infraestrutura para sala e equipe/ computadores/ 
moveis. Adequação de sala. 

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

R$0,00 

48 Atividades de coordenação 
do Programa 

Adequação de  sala de coordenação  Solange Stecz anual PIF 1: Propor e coordenar ações 
que visem à manutenção, 

R$0,00 
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adequação e/ou ampliação da 
infraestrutura física da 
UNESPAR. 

49 Atividades de orientação e 
reuniao de grupos de 
pesquisa 

Infraestrutura e/ou adequação de sala Coordenação de 
curso e 
professres das 
disciplinas 

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

R$0,00 

50 Podcast LabEducine Atividade em redes sociais dando visibilidade às 
pesquisas e trabalhos de professores e alunos, e linhas 
do mestrado em 3 eixos  - Educaçaõ, Cinema/Auvisual 
e Artes  

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

R$12.000,00 

51 Qualificaçâo e bancas do 
PPGARTES 

Atividade com convidados externos  Marcos 
Camargo 

anual PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$6.000,00 

52 Organização conjunta do 
Seminario Cinema em 
Perspectiva 

Evento de pesquisa e extensão realizado em parceria 
com Curso de Graduação de Cinema e Audiovisual e 
PPG-CINEAV 

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

R$5.000,00 

53 Seminário e atividades de 
auto avaliação do curso 

Processo de auto-avaliação em consonância com 
normas da Capes  e da UNESPAR 

Coordenação e 
vice 

anual PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$10.000,00 

54 Publicações conjuntas com a 
editora Syntagma 

Livros e caderno impresso digital Marcos 
Camargo 

anual PA 27 - Estabelecer políticas e 
ações para a área de Cultura e 
o aprimoramento conceitual 
das áreas de Cultura e Arte, na 
UNESPAR. 

R$30.000,00 

55  Palestras sobre arte e 
comunicação, debates sobre 
cinema e midias digitais, 
streamings. 

Com professores e pesquisadores nacionais e 
internacionais 

Coordenação e 
vice 

anual PA 27 - Estabelecer políticas e 
ações para a área de Cultura e 
o aprimoramento conceitual 
das áreas de Cultura e Arte, na 
UNESPAR. 

R$10.000,00 

56 Evento internacional - Arte e 
comunicação: uma 
pedagogia digital 

Com professores e pesquisadores nacionais e 
internacionais 

Coordenação e 
vice 

anual PA 27 - Estabelecer políticas e 
ações para a área de Cultura e 
o aprimoramento conceitual 
das áreas de Cultura e Arte, na 
UNESPAR. 

R$55.000,00 

57 Programa sobre filosofia arte 
e estética 

Atividade em redes sociais (canal do you tube)sobre  
filosofia 

Marcos 
Camargo 

anual PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

58 Estimular ações de 
internacionalização/ 
mobilidade acadêmica e 

Pesquisas, estagio docência, projetos conjuntos Coordenaçaõ e 
vice 

anual PA 20:Estimular e orientar os 
processos de 
Internacionalização nas 

R$0,00 
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projetos  com IES 
internacionais 

atividades de ensino, pesquisa 
e extensão com base na 
Política de Internacionalização 
da UNESPAR. 

59 Criar  Projeto de 
acompanhamento de 
egressos  

Implementação de politica de acompanahmento de 
egressos 

Coordenação e 
vice 

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

R$0,00 

60 FÓRUM DAS 
GRADUAÇÕES 

Encontros, GTs, Comissões para discussão acerca da 
reestruturaçao 
dos cursos de graduação do Campus de Curitiba II 
(integração de 
discussões dos centros de área de Música e 
Musicoterapia e Centro de 
Artes) 

Alvaro Borges / 
Rosemeri Rocha 

Setemobro/2020 
a Dezembro/2021 

PDI Dar continuidade às 
discussões/ações inciciadas 
em 2019/2010 acerca da 
reorganização e reestruturação 
dos cursos do CMM e do CA 
visando melhorias e 
aprimoramentos dos aspectos 
de ensino/aprensizagem, 
inserção comunitária, 
atendimento às demandas da 
formação e inserção no 
mercado de trabalho dos 
egressos, atualização de 
concepções educacionais para 
o ensino superior e do papel 
da  niversidade na sociedade 
atual. 

R$10.000,00 

              R$515.500,00 

          

  Centro de Área Centro de Música       

          

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

60 Saud'Arte - Sarau de Arte e 
Saúde 

Encontro de produção e apreciação de várias 
linguagens artísticas - Música, Artes Visuais, Literatura, 
Dança, Teatro, Audiovisual, outros 

Prof. 
LydioRoberto 
Silva e Prof. 
Herrmes Soares  

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$5.000,00 

61 Encontro entre 
supervisores/orientadores de 
estágio 

Evento de encerramento de estágios ao final dos 
semestres para criação de reflexões sobre as 
supervisões/ orientações de estágio, seja ele presencial 
ou remoto. 

Andressa Dias 
Arndt 

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

R$3.000,00 

62 VII Encontro do NEPIM Promoção de espaço de diálogo sobre a articulação Andressa Dias Setembro PA 6: Fortalecer o R$3.000,00 
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entre pesquisa, arte e vida.  Arndt e Sheila 
Beggiato 

desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

63 Construção de observatório 
de atendimentos no CAEMT 

Construção de uma janela de vidro na parede móvel do 
CAEMT para observação de atendimentos  

Hermes Soares 
e Carlos 
Mosquera 

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

R$5.000,00 

64 Encontro sobre atendimentos 
remotos em Musicoterapia 

Conversa sobre a metodologia de atendimentos 
remotos. Uma nova realidade no campo 
musicoterapêutico  

Hermes Soares, 
Clara Piazzetta 
e Carlos 
Mosquera 

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

R$1.000,00 

65 XX Encontro de 
Musicoterapia 

Evento acadêmico anual com a participação de 
musicoterapeutas de todo Brasil. 

Mariana Lacerda 
Arruda 

Setembro PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$5.000,00 

66 Bancas de Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

TCC realizado pelos aluno do Bacharelado em 
Musicoterapia, com a aprticipação de musicoterapeutas 
de outros estados 

Mariana Lacerda 
Arruda 

Novembro PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$5.000,00 

67 Mostra de atividades 
musicais de alunos do 
Bacharelado em Música 
Popular 

Mostra de atividades musicais de alunos do 
Bacharelado em Música Popular, incluindo o registro 
audiovisual das performances musicais. Este evento 
tem importância por estimular os alunos a mostrar o 
resultado dos seus estudos práticos em insrtrumentos 
musicais. 

Hudson Müller 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA estimular os alunos a mostrar o 
resultado dos seus estudos 
práticos 

R$1.000,00 

68 Seminário de Performance 
em Música Popular 

Seminário de Performance em Música Popular a ser 
realizado na forma Online, com o utilização da 
Plataforma Zoom e transmissão ao vivo para redes de 
streaming de video, adaptado para a forma on-line. 

Marilia Giller 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA Difusão de conhecimento na 
área do curso 

R$5.000,00 

69 “Seminário de Pesquisa do 
Curso de Música Popular 

O “Seminário de Pesquisa do Curso de Música Popular” 
é um evento anual que acontece no segundo semestre 
na Unespar, Campus Curitiba II. Promovido pelo 
Bacharelado em Música Popular da instituição, o 
encontro é uma oportunidade para os alunos dos 
últimos anos da graduação apresentarem e debaterem 
com colegas, professores e público interessado, os 
resultados alcançados nos seus projetos de pesquisa e 
trabalhos de conclusão de curso. O seminário é 
realizado há 3 anos, tendo  neste ano apenas 
comunicações virtuais, pelo isolamento social, para 
cumprir sua função de estimular novos pesquisadores e 
divulgar os trabalhos de pesquisa acadêmica em 
Música Popular. 

Julio Erthal 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA Apresentação de resultados 
dos projetos de pesquisa e 
TCC. 

R$1.000,00 

70 Afinação/manutenção de 
pianos 

Afinação e manutenção dos pianos acústicos do 
Campus Curitiba II 

Francisco K. 
Wildt 

16/04/2021 a 
26/04/2021 

PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 

R$4.000,00 

197
8

Assinado por: Antonio Carlos Aleixo em 23/12/2020 15:45. Inserido ao protocolo 17.088.877-4 por: Ana Cristina Zanna Cathcart em: 22/12/2020 19:52. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dcaa33c857ede6b82444324ce149b161.



 

Página 27 de 107 

 

atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

71 III Seminário de Estágio 
Supervisionado em Música 
da Unespar 

Evento de divulgação dos saberes teóricos, 
metodológicos e reflexivos da prática de ensino de 
música nos cursos de Licenciatura em Música da 
instituição (campi de Curitiba I e II). 

Tiago 
Madalozzo 

23/03/2021 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. 

R$1.000,00 

72 Semana Acadêmica do curso 
de Licenciatura em Música 
da Unespar/Curitiba II 2021 

Semana de práticas e estudos teóricos, com atividades 
de formação complementar a acadêmicos do curso de 
Lic. em Música / Curitiba II: apresentação de trabalhos, 
oficinas, mesas redondas e assemelhados. 

Solange 
Maranho Gomes 

13 a 17/09/2021 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$2.000,00 

73 FÓRUM DAS 
GRADUAÇÕES 

Encontros, GTs, Comissões para dfiscussão acerca da 
reestruturaçao dos cursos de graduação do Campus de 
Curitiba II (integração de discussões dos centros de 
área de Música e Musicoterapia e Centro de Artes) 

Alvaro Borges / 
Rosemeri Rocha 

Setemobro/2020 a 
Dezembro/2021 

PDI Dar continuidade às 
discussões/ações inciciadas 
em 2019/2010 acerca da 
reorganização e reestruturação 
dos cursos do CMM e do CA 
visando melhorias e 
aprimoramentos dos aspectos 
de ensino/aprensizagem, 
inserção comunitária, 
atendimento às demandas da 
formação e inserção no 
mercado de trabalho dos 
egressos, atualização de 
concepções educacionais para 
o ensino superior e do papel 
da universidade na sociedade 
atual. 

R$10.000,00 

              R$51.000,00 

            TOTAL DO CAMPUS R$566.500,00 

        

    PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021           

  Campus PARANAVAI       

  Centro de Área SAUDE       

  Curso/Programa ENFERMAGEM       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 
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          Eixo Objetivo   

1 Estruturação do laboratorio 
de enfermagem 

Atualmente o laboratorio d ee enfermagem está 
alocado em uma única sala, com uma divisória, mas 
que não está suportando o quantitatvio de aulas 
praticas e atividades de ensino e extensão que 
acontecem neste espaço. Temos 4 turmas de 40 
alunos, sendo que todas elas tem auals praticas em 
divservas disciplinas, e para que issos eja possível 
atualmente temos que trabalhar com grupode sde no 
maximo 5 alunos.Pois não temos espaço e nem 
equipoamentos suficientes para todos acima deste 
numero por grupos.Neste aspceto necessitamos de 
mais salas , ou da construção de um bloco com pelo 
menos mais 3 salas e equipeamentos/mobiliários apra 
melhorar a qualidade do ensino do Curso de 
Enfermagem. 

Neide Derenzo 2021 PA Proporcionar a formação 
integral do acadêmico por meio 
da prática educacional 

R$200.000,00 

2 Estruturação do labroatorio 
de anatomia 

O laboratório de Anatomia do campus Paranavai 
atende os cursos de Enfermagem, Educação fisica e 
Ciencias biologicas, e hoje encontra-se com mobiliário 
e materais de ensino(peças macro modelos) em 
condições inadequadas para o processo de 
ensino.Neste aspecto solciita-se a compra de mobiliário 
e peças/macromodelos para a melhoria da qualidade 
de ensino. 

Neide Derenzo 2021/2022 PA Proporcionar a formação 
integral do acadêmico por meio 
da prática educacional 

R$200.000,00 

3 Semana Cientifica de 
Enfermagem 

Palestras e mesas redondas Docentes do 
Colegiado  

2021 PDI Apoiar a realização e 
participação da comunidade 
acadêmica em eventos 
cientificos e culturais  

R$10.000,00 

4 Comemoração do dia do 
Enfermeiro 

Palestras e mesas redondas Docentes do 
Colegiado  

2021 PDI Articular tems decisivos para a 
formação profissional, 
compativeis com os principios 
de flexibilidade e de 
interdisciplinariedade 

R$4.000,00 

5 Cerimonia da Lâmpada Evento tradicional do curso de enfermagem que 
simboliza a vida e reforça o compromisso e a 
responsabilidade da profissão 

Docentes do 
Colegiado e 
Acadêmicos do 
4º ano 

2021 PDI Estabelecer relação entre a 
Universidade e a Comunidade 
Externa 

R$6.000,00 

6 Participação em Atividades 
Comunitárias 

PARTICIPAÇÃO DOS ACADÊMICOS EM ATIVIDADES 
SOCIAIS VOLUNTÁRIAS QUE PERMITAM SUA 
INSERÇÃO NA PRÁTICA PROFISSIONAL JUNTO À 
COMUNIDADE 

Docentes de 
Enfermagem e 
Acadêmicos do 
Curso de 
Enfermagem 

2021 pdi Apoiar a realização e 
participação da comunidade 
acadêmica em eventos 
cientificos e culturais  

R$0,00 

              R$420.000,00 

199
8

Assinado por: Antonio Carlos Aleixo em 23/12/2020 15:45. Inserido ao protocolo 17.088.877-4 por: Ana Cristina Zanna Cathcart em: 22/12/2020 19:52. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dcaa33c857ede6b82444324ce149b161.



 

Página 29 de 107 

 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Paranavaí       

  Centro de Área CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE       

  Curso/Programa EDUCAÇÃO FÍSICA       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

7 Projeto de Extensão: III 
Jogos Intercursos da 
Unespar 

Oportunizar aos acadêmicos da quarta série, a 
aquisição de conhecimentos e habilidades, técnicas em 
planejamento e organização em educação física 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.  A atividade deve 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 

Setembro a Outubro de 
2021 

PA Oportunizar aos acadêmicos 
da 4ª série de Educação Física 
a vivência na organização e 
realização de um evento 
esportivo e recreativo, como 
parte integrante de sua 
formação acadêmica. 

R$5.000,00 

8 Projeto de Ensino: "Jogos 
Universitários do Curso de 
Educação Física JUCEF - 
2021" 

 O Projeto objetiva oportunizar aos acadêmicos a 
aquisição de conhecimentos e habilidades, técnicas em 
planejamento e organização em Educação Física para 
o exercício de sua prática profissional em Educação 
Física. A meta principal do Projeto destina-se a 
promover a organização, planejamento e execução do 
JUCEF pelos acadêmicos da 4ª série de Educação 
Física.  O XXI JUCEF também possibilitará momenos 
de socilaização entre os acadêmicos do Curso de 
Educação Física da Unespar- Campus de Paranavaí. 

Juliana Dias 
Boaretto 

Novembro de 2021 PA Oportunizar aos acadêmicos 
da 4ª série de Educação Física 
a vivência na organização e 
realização de um evento 
esportivo e recreativo, como 
parte integrante de sua 
formação acadêmica. 

R$3.000,00 

9 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. 

Juliana Dias 
Boaretto 

Outubro de 2021 PA Oportunizar aos acadêmicos 
da 2ª série do curso de 
Educação Física o ensino do 
esporte Voleibol para alunos 
da Educação Básica e os 
processos necessários para a 
organização de um Festival 
esportivo escolar. 

R$0,00 

10 Projeto de Extensão - 
Movimento e Longevidade da 
UNESPAR. 

A proposta deste projeto é proporcionar diferentes 
atividades para os idosos e alunos de três instituições 
na cidade de Paranavaí-PR. O projeto será realizado 

Juliana Dias 
Boaretto 

Maio a Novembro de 
2021 

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

R$0,00 
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com 110 idosos e 40 alunos aproximadamente. As 
atividades serão desenvolvidas pelos acadêmicos da 4ª 
série do curso de Educação Física com a orientação da 
professora e coordenadora do projeto por meio da 
disciplina Educação Física Adaptada. A cada seis 
semanas novos temas serão desenvolvidos na busca 
de proporcionar diferentes formas de movimento para 
os idosos e alunos. Esperamos que o presente projeto 
possa atender os objetivos propostos e 
consequentemente contribuir para uma melhora na 
qualidade de vida e longevidade do público participante. 

11 Projeto de pesquisa: 
"Monitoramento Remoto de 
Adultos Obesos: ensaio 
clínico" 

Avaliar a eficácia de um tratamento remoto 
multiprofissional da obesidade em adultos obesos, 
atendidos pela atenção básica do Município de 
Paranavaí - PR 

Carlos 
Alexandre 
Molena 
Fernandes 

Fev - 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. 

R$0,00 

12 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 2021 a 
Dezembro de 2021 

PDI Desenvolver aprofundamento 
teórico, técnico e prático 
quanto a formas de medir, 
avaliar e intervir nas 
populações humanas 
sobretudo referente às 
temáticas relacionadas a 
Saúde, Educação, Aptidão 
física e Desempenho humano 
e suas relações no âmbito do 
ensino e pesquisa. 

R$0,00 

13 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 

Agosto de 2021 a 
Dezembro de 2021 

PA Desenvolver ações de 
atendimento a comunidade 
acadêmica e população de 
Paranavaí e região no aspecto 
de avaliar, orientar, 
diagnosticar parâmetros de 
aptidão física, saúde e 
desempenho humano em 
diversos setores de atuação e 
vida do humano em sociedade. 

R$0,00 

14 Basquetebol 3 x 3 – Aplicação didático pedagógica dos conteúdos Sérgio Roberto 2o semestre de 2021. PA Desenvolver habilidades R$0,00 
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desenvolvendo habilidades abordados na disciplina relacionada ao Esporte coletivo 
Basquetebol. 

Adriano Prati motoras específicas da 
modalidade basquetebol na 
versão 3 x 3 

15 Análise sobre o estilo de vida 
e comportamentos de risco 
em estudantes universitários 

Pesquisa Docente que analisa as características do 
estilo de vida e comportamentos de risco dos 
universitários em diferentes aspectos: área, curso, 
faixas etárias, nível social, etc. 

Sérgio Roberto 
Adriano Prati 

até Agosto de 2021 PA Analisar características 
relacionadas ao estilo de vida, 
e comportamentos de risco em 
alunos universitários de 
Paranavaí-PR 

R$0,00 

16 Projeto de extensão - 
vivenciando o atletismo 

O objetivo desse projeto é oportunizar aos acadêmicos 
do 1 ano de Educação Física da UNESPAR - Campus 
Paranavaí o ensino das modalidades e atletismo, bem 
como a vivência e organização de festivais. 

Aline de Souza 
Santos 

maio a dezembro de 
2020 

PA Criar condições para melhoria 
e desenvolvimento das 
práticas docentes. 

R$0,00 

17 Projeto de extensão - Lazer e 
Recreação 

Sabendo da importância de atividades de lazer e 
recreação para o desenvolvimento infantil, bem como, o 
seu contributo no que diz respeito à aquisição de um 
estilo de vida saudável, o presente projeto intitulado 
Educação para e pelo Lazer na escola, tem como 
objetivo oportunizar aos acadêmicos da 2ª série do 
curso de Educação Física o ensino do Lazer e 
Recreação para com os alunos da Educação Básica e 
os processos necessários para a organização de 
atividades e gincanas no ambiente educacional. As 
atividades serão desenvolvidas pelos acadêmicos da 2ª 
série do curso de Educação Física com a orientação da 
professora e coordenadora do projeto por meio da 
disciplina de Lazer e Recreação. Assim, o projeto será 
desenvolvido em seis etapas, 1. Início da 
aprendizagem: Ensino do Lazer e Recreação para 
crianças em idade escolar; 2. Explicação do projeto; 3. 
Distribuição de funções; 4. Elaboração das atividades 
para as aulas; 5. Início das aulas nas escolas; 6. 
Elaboração e organização de gincanas no ambiente 
escolar. Por fim, espera-se que o projeto possa 
contemplar os objetivos estabelecidos, juntamente com 
a integração entre universidade e comunidade escolar. 

Luciana Ferreira Maio a Dezembro de 
2020 

PA Oportunizar aos acadêmicos 
da 2ª série do curso de 
Educação Física o ensino do 
Lazer e Recreação para alunos 
da Educação Básica. 

R$0,00 

18 Projeto de extensão - 
Atividades motoras para 
alunos das escolas 
municipais de Paranavaí. 

Aplicação dos conteúdos da disciplina Educação Física 
Infantil e Psicomotricidade por meio de projeto 
extensionista em escolas municipais e em instituições 
de Educação Infantil de Paranavaí. 

Wesley Luiz 
Delconti 

Maio a Dezembro de 
2021. 

PA Possibilitar aos acadêmicos 
envolvidos experiências 
diferenciadas no tocante à 
Educação Física Infantil, bem 
como promover às crianças 
beneficiadas pelo projeto 
atividades motoras e culturais, 
ampliando suas vivências 
formativas. 

R$0,00 
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19 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 

2021 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$0,00 

20 Jogos Universitários 
Paranaense e Brasileiro 

Participação dos acadêmicos da UNESPAR nos jogos 
universitários, representando a instituição 

Colegiado do 
curso 

Março de 2021 a 
Dezembro de 2021 

PA 25 - Promover ações entre a 
universidade e setores da 
comunidade externa, 
valorizando as expressões 
artísticas e culturais locais. 

R$5.000,00 

21 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 

Março de 2021 a 
Dezembro de 2021 

PA 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 

R$0,00 

22 Semana de Educação Física 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 2021 PA 7 - Criar condições para 
melhoria e desenvolvimento 
das práticas docentes. 

R$10.000,00 

23 Manutenção do Centro de 
Atividades Corporais (CAC) 

O curso de Educação Física especilamente em suas 
aulas práticas, utiliza o CAC para a execução das 
mesmas. Assim, neste espaço existem salas de aula, 
quadra, sala de dança, sala de lutas, sala de 
musculação, brinquedoteca, laboratório de avaliação 
física, sala de reuniões para os grupos de pesquisa do 
curso. O espaço esta com rachaduras internas e 
precisa de manutenção e reforma. alem disso, possui o 
espaço possue equipamentos específicos para cada fim 
e precisam de manutenção regularmente a fim de 
poderem ser utilizados com excelência. Ademais, no 
mesmo espaço existem vestiários, os quais, também, 
necessitam de manutenção (sala de lutas, musculação, 
dança). E, por fim. este espaço é consideravelmente 
grande, o qual demanda serviços de pintura e de 
manutenção (exemplo: iluminação, segurança) de 
maneira regular 

Colegiado do 
curso 

2021 PIF Proporcionar a formação 
integral do acadêmico por meio 
da prática educacional 

R$200.000,00 

24 Manutenção das quadras 
poliesportivas 

O curso de Educação Física especilamente em suas 
aulas práticas utiliza os referido espaços para a 
realização de aulas práticas, assm como a realização 

Colegiado do 
curso 

2021 PIF Proporcionar a formação 
integral do acadêmico por meio 
da prática educacional 

R$50.000,00 
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de eventos esportivos. Desta forma, a manutenção 
destes espaços de forma regular são de extrema 
importância para a execução das atviidades com 
excelência. 

25 Pista de Atletismo O curso de Educação Física utiliza o referido espaço 
para a realização de aulas práticas, assim como a 
realização de eventos esportivos. Desta forma, a 
manutenção deste espaço de forma regular é de 
extrema importância para a execução das atviidades 
com excelência. A pista precisa de manutenção 
bimestral, tanto da grama como do espaço de corrida. a 
reposição do material é essencial para o bom 
funcionametno da pista. 

Colegiado do 
curso 

2021 PIF Proporcionar a formação 
integral do acadêmico por meio 
da prática educacional 

R$50.000,00 

              R$323.000,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020       

  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 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

26 SEEAD 2020 XIII 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, 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). 

R$0,00 

27 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. 

R$0,00 

28 Projeto de Extensão - 
GEPOP - Proposições e 
perspectivas de análise 

Discussão com convidados, alunos e professores do 
GEPOP sobre temas relacionados à Estado, 
Administração Pública e Políticas Públicas com lives 
programadas para ocorrer de Setembro de 2020 a 

André Luís de 
Castro 

1º ao 4º tri PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 
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Outubro de 2021. 

29 Visita Técnica Realização de visitas técnicas com alunos em grandes 
organizações para complementar o aprendizado 
adquirido em sala de aula. Serão realizadas com 
acompanhamento de professores da IES.  Os valores 
não estão englobados, pois há necessidade prévia de 
autorização da empresa que receberá os alunos. A 
ação respeitará a legislação frente a pandemia. 

Vários 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

30 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) 

Vários 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

31 Projeto de Ensino - Análise 
Estratégica Canvas 

Fornecer aos futuros e atuais empreendedores 
ferramental analítico estratégico 

Julio Ernesto 
Colla 

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

R$0,00 

32 Projeto de Extensão - 
Descomplicando o TCC 

Capacitar estudantes da unespar e interessados 
externos em projetos de pesquisa na área de ciências 
sociais aplicadas. 

Maria Gabriela, 
Rejane Heloise 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

              R$0,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020       

  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 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

33 SEEAD 2020 XIII 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, 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). 

R$0,00 

34 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. 

R$0,00 
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35 Projeto de Extensão - 
GEPOP - Proposições e 
perspectivas de análise 

Discussão com convidados, alunos e professores do 
GEPOP sobre temas relacionados à Estado, 
Administração Pública e Políticas Públicas com lives 
programadas para ocorrer de Setembro de 2020 a 
Outubro de 2021. 

André Luís de 
Castro 

1º ao 4º tri PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

36 Visita Técnica Realização de visitas técnicas com alunos em grandes 
organizações para complementar o aprendizado 
adquirido em sala de aula. Serão realizadas com 
acompanhamento de professores da IES.  Os valores 
não estão englobados, pois há necessidade prévia de 
autorização da empresa que receberá os alunos. A 
ação respeitará a legislação frente a pandemia. 

Vários 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

37 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) 

Vários 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

38 Projeto de Ensino - Análise 
Estratégica Canvas 

Fornecer aos futuros e atuais empreendedores 
ferramental analítico estratégico 

Julio Ernesto 
Colla 

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

R$0,00 

              R$0,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  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 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

39 IV Seminário sobre Gênero Evento de Extensão voltado para comunidade interna e 
externa ao Campus 

Professora 
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. 

R$8.000,00 

40 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. 

Thaís Gaspar 
Mendes da 
Silva, 

3º  (Julh. Ago. Set.) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$1.000,00 

41 VII Jornada de Serviço Social 
– II Encontro Regional de 
Assistentes Sociais de 
Arenito Caiuá 

Evento que deverá envolver docentes e discentes do 
Curso de Serviço Social, bem como profissionais da 
Região. 

Professora 
Maria Inez 
Barboza 
Marques 

4º (Out. Nov. Dez.) PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de 
graduação existentes, 
considerando as demandas 

R$8.000,00 
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regionais e seu envolvimento 
com a sociedade. 

42 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. 

Professora Sueli 
Godoi 

4º (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. 

R$2.000,00 

43 Mesa coordenada relativa ao 
Dia do(a) Assistente Social 

Discussões sobrea atuação profissional do Serviço 
Social em diferentes espaços sociocupacionais 

Professora 
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. 

R$1.000,00 

              R$20.000,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Paranavaí        

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas e da Educação       

  Curso/Programa Ciências Contábeis       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

44 Aula Inaugural (Ano letivo de 
2021) 

Palestra motivacional e informativa sobre a temática 
contábil e tendências 

Helena de 
Oliveira Leite 
(Coordenação) 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PDI 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$1.800,00 

45 Semana de Estudos 
Contábeis 2021 

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 
(Coordenação) 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PDI 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$9.500,00 

              R$11.300,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Paranavaí        

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas e da Educação       

  Curso/Programa Ciências Biológicas       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

46 III Jornada de Ciências 
Biológicas 

Trata-se de um evento que proporcionará a interação 
entre os acadêmicos, apresentações de trabalhos e 

Franciele 
Zanardo Bohm 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 

R$2.000,00 
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abordagens sobre o campo de atuação do biólogo. científicas. 

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

Márcia Regina 
Royer 

Ano todo 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. 

R$0,00 

48 Dia do Meio Ambiente Será uma ação realizada pelo colegiado de Ciências 
biológicas para orientar sobre a importância da 
preservação dos recursos ambientais. 

Colegiado de 
Ciências 
Biológicas 

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

R$300,00 

49 Olimpíada de Biologia A olimpíada de Biologia será um projeto de extensão 
proposto para incentivar os estudantes do ensino médio 
a estudar Biologia e a conhecer a profissão de biólogo. 
Trata-se de uma oportunidade para aproximar os 
estudantes do ensino médio ao curso de Ciências 
Biológicas da Unespar, campus de Paranavaí para que 
os mesmos possam identificar a importância da 
Biologia em seu cotidiano. 

Franciele 
Zanardo Bohm 

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

R$400,00 

        R$2.700,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Paranavaí       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas e da Ecucação       

  Curso/Programa Geografia       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

50 Início das Aulas/integração 
da Graduação e Pós de 
Geografia 

Aula Inaugural Coordenador 
José Antônio 
Demétrio 

24/03/2021 A Geografia e o 
Desenvolvimento 
Regional: 
perspectiva 
profissional. 

Integração acadêmica - 
Graduação e Pós-graduação 
Lato Senso 

R$700,00 

51 Semana da Geografia Evento: Palestra, minicursos, comunicação oral e 
atividade cultural 

Coordenador 
Virgílio Manuel 
Pereira 
Bernardino 

20 a 22/09/2021 Desenvolvimento 
Regional e 
Planejamento 
ambiental 

Formação acadêmica, Ensino, 
Pesquisa e Extensão no 
Noroeste do Pr. 

R$2.000,00 

52 Ciclo de Palestras da 
Geografia 2021 

Apresentação de Palestras de Temáticas da Formação 
Geográfica  

Coordenador 
Gilmar 
Aparecido Asalin 

07/05/2021;18/06/2021; 
20/10/2021;10/11/2021 

Temáticas 
diversas da 
Geografia 

Formação acadêmica, Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

R$2.500,00 
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              R$5.200,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Paranavaí       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas e da Educação       

  Curso/Programa História       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

53 Atividade de Extensão O projeto ora apresentado pretende dar subsídios 
teóricos para o enfrentamento à violência de gênero. 
Dará foco na história das lutas e conquistas femininas, 
mas também das opressões, de forma a compreender o 
alto índice de violência contra as mulheres na 
sociedade brasileira atual. Para tanto, propõe a 
elaboração de estudos e ações no sentido de intervir, 
junto às entidades parceiras, na proposição de espaços 
de debate e aprimoramento teórico conceitual. Num 
segundo momento será oferecido um curso de 
Extensão de 20 horas a ser executado no primeiro 
semestre de 2021, em 5 encontros. Tal proposta 
perspectiva trazer a baila as heranças históricas no 
sentido de compreender a violência contra as mulheres 
que assola de forma endêmica a sociedade brasileira e 
que foi ainda mais desnudada durante a exigência de 
confinamento em virtude do Corona vírus. Espera-se 
que o entendimento teórico proporcione melhor análise 
dos dados, mas principalmente a diminuição dos 
índices de violência de gênero (e porque não, a 
erradicação da violência) por meio da disseminação do 
conhecimento elaborado no âmbito da Universidade 
para um público mais amplo. 

Isabela 
Candeloro 
Campoi 

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. 

R$400,00 

54 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. 

R$1.000,00 

55 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 

Vanderlei 
Amboni 

3º Tri (Jul.Ago.Set.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$3.000,00 
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debate e troca de ideias sobre temática relevante dos 
estudos históricos e historiográficos. 

56 Atividade de Extensão - II 
Ciclo de Estudos em 
Filosofia: análise crítica da 
sociedade 

O ciclo de estudos tem como objetivo compreender os 
pressupostos teóricos e ideológicos que orientam e 
determinam o desenvolvimento da sociedade 
capitalista, assim como seu estágio atual. 

Claudinei Luiz 
Chitolina 

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. 

R$2.000,00 

              R$6.400,00 

   PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2021       

  Campus Paranavaí       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas e da Educação       

  Curso/Programa CEDH - Centro de Educação em Direitos Humanos       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

57 Projeto de Extensão 
“Subsídios teórico 
metodológicos sobre a 
história, a educação e a 
cultura indígena para 
professores do Ensino 
Fundamental I do Município 
de Paranavaí ” 

O projeto visa colaborar com a efetivação da Lei 
11.645/2008, desenvolvendo oficinas com a temática 
História e Cultura nas Escolas Municipais de Paranavaí 
- Pr. A metodologia consiste na participação de 
acadêmicos do curso de licenciatura em pedagogia da 
Unespar – Campus de Paranavaí, que, primeiramente, 
realizarão sondagens sobre a temática indígena junto 
aos professores do município de Paranavaí que atuam 
no ensino fundamental I, para, em seguida, realizar o 
planejamento e elaboração das oficinas. O objetivo é 
desconstruir estereótipos e mitos que permanecem na 
sociedade brasileira em relação a História e Cultura 
Indígena, descaracterizando as lutas e conquistas dos 
povos indígenas no país. 

Maria Simone J. 
Novak  

1º ao 4º trimestre PDI 2: 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). 

R$0,00 

58 Acompanhamento dos 
estudantes indígenas da 
Unespar, campus Paranavaí.  

Ações que promovam o acesso e permanencia dos 
indígenas na Universidade. 

Maria Simone J. 
Novak e Maria 
Gabriela 
Monteiro  

1º ao 4º trimestre PA 19: Fortalecer as Políticas para 
a valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

Não se aplica. 

59 Acompanhamwnro do 
processo de implementação 
da Política de Cotas da 
Unespar, no campus 
Paranavaí. 

Ações que promovam o acesso e permanencia dos 
estudantes cotistas na Universidade. 

Maria Simone J. 
Novak e Maria 
Gabriela 
Monteiro  

1º ao 4º trimestre PA 19: Fortalecer as Políticas para 
a valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

Não se aplica. 

60 Encontro com Diretores-
Coordenadores e NDE 

Ações articuladas do NESPI/CEDH/PVAÍ no 1 semestre 
com objetivo de informar sobre o público alvo da 

Maysa R. da S. 
Figueira/Dorcely 

1º ao 4º trimestre PA 19: Fortalecer as Políticas para 
a valorização dos Direitos 

Não se aplica. 
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Educação Especial na Perspectiva Inclusiva G. Belanda/Aline 
Roberta Tancon 

Humanos e da Diversidade. 

61 Reuniões com Colegiados Dialogar sobre alunos matriculados nos cursos de cada 
Colegiado 

Maysa R. da S. 
Figueira/Dorcely 
G. Belanda/Aline 
Roberta Tancon 

1º ao 4º trimestre 1º ao 4º 
trimestre 

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

R$0,00 

62 Roda de Conversa Refletir com os alunos sobre temas da Educação 
Inclusiva 

Maysa R. da S. 
Figueira/Dorcely 
G. Belanda/Aline 
Roberta Tancon 

1º ao 4º trimestre PA 19: Fortalecer as Políticas para 
a valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

R$0,00 

63 Rodas de conversa/grupos 
reflexivos 

As atividades serão realizadas mensalmente em horário 
alternativo, conforme seja mais atrativo aos estudantes, 
sempre abordando temas relativos às questões de 
gênero (feminilidades, masculinidades etc). Serão 
encontros amplamente divulgados e com discussões 
direcionadas com duração de 1h30. 

Isabela 
Candeloro 
Campoi 

1º ao 4º trimestre PA 19: Fortalecer as Políticas para 
a valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

R$0,00 

64 Mesa coordenada: A 
importância dos conselhos 
para a democracia: políticas 
para mulheres nos âmbitos 
municipais e estadual  

A discussão será feita no sentido de compreender o 
contexto de implementação dos conselhos com 
representantes dos conselhos municipais e estadual de 
políticas para mulheres. Serão 3 convidados e com 
previsão de ocorrer no segundo semestre de 2021. 

Isabela 
Candeloro 
Campoi e Maria 
Inez Barboza 
Marques 

1º ao 4º trimestre PA 19: Fortalecer as Políticas para 
a valorização dos Direitos 
Humanos e da Diversidade. 

R$0,00 

              R$0,00 

            TOTAL DO CAMPUS R$788.600,00 

        

  Campus  Paranaguá           

  Centro de Área CCHBE       

  Curso/Programa Ciências Biológicas       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          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 

17-21/05/2021 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$5.000,00 

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 

01-05/06/2021 PDI 22.Divulgar as atividades 
extensionistas desenvolvidas 
pela UNESPAR junto à 
comunidade acadêmica e à 
comunidade não universitária 

R$0,00 
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3 Dia do Biólogo No dia serão desenvolvidas palestras, bem como 
atividades recreativas para comemorar o dia do 
Biólogo. 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

03/09/2021 PDI 4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$1.500,00 

4 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 

2o. Semestre PDI 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$15.000,00 

5 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 

2o. Semestre PDI 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$25.000,00 

6 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 

2021-2022 PG 35.Fortalecer as Políticas de 
Captação de Recursos. 

R$700.000,00 

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

Kátia Kalko 
Schwarz 

2021-2022 PIF 35.Fortalecer as Políticas de 
Captação de Recursos. 

R$500.000,00 

8 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 

mar/21 PG 30.Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR. 

R$1.500,00 

9 Aquisição de EPI Realizar a aquisição de Equipamentos de Proteção 
Individual para a segurança nos laboratórios de 
Ciências Biológicas 

José Roberto 
Caetano da 
Rocha 

1o Semestre PDI 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$19.361,10 

              R$1.267.361,10 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da 
Educação 

      

  Curso/Programa Colegiado dos Cursos de Letras Português e Letras 
Inglês 

      

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

10 Recepção ao calouros dos 
cursos de Letras Português e 
Letras Inglês. 

Palestra de recepção aos calouros. Apresentação 
oficial do Corpo Docente do Colegiado de Letras 
Português e Letras Inglês 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. 

Daniela 
Zimmermann 
Machado 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

R$0,00 

11 Defesa de Trabalhos de A Defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso envolve Cristian Pagoto 4º Tri (Out. Nov. dez) PA 6: Fortalecer o R$0,00 
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Conclusão dos Cursos de 
Letras Português e Letras 
Inglês. 

todos os acadêmicos e todos os professores do 
Colegiado dos Cursos de Letras Português e Letras 
Inglês. 

desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

12 Varal de Poesias Evento dos cursos de Letras Português e Letras Inglês 
com objetivo de complementar a formação acadêmica 
dos estudantes, bem como promover a atualização de 
conhecimentos dos docentes e discentes do curso. 
Oportunizar também aos alunos e professores a 
exposição de suas produções literárias e culturais. 

Cristian Pagoto 2º Tri (abr. maio. jun) PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

R$0,00 

13 Jornada de Letras Evento dos cursos de Letras Português e Letras Inglês 
com objetivo de complementar a formação acadêmica 
dos estudantes, bem como promover a atualização de 
conhecimentos dos docentes e discentes do curso. 
Neste evento, estudantes em fase de elaboração do 
Trabalgo Final podem debater sobre a pesquisa que 
estão realizando, trocando conhecimentos com os 
professores. 

Daniela 
Zimmermann 
Machado 

3º Tri (jul. agost. set) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

14 Eventos acadêmicos - SELLF 
e/ou ENLLIJ 

Estão previstos dois eventos acadêmicos com objetivo 
de complementar a formação dos docentes. Eventos 
com palestras, oficinas, publicações de resumos e 
artigos, possibilidade de apresentação de trabalhos e 
disseminação das pesquisas realizadas pelos discentes 
e docentes. 

Catia Toledo 
Mendonça e 
Alessandra da 
Silva Quadros 
Zamboni 

4º Tri (Out. Nov. dez) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

15 Mostra Literária Evento organizado pelo curso de Letras Inglês 
direcionado a toda a comunidade acadêmica. Evento 
com objetivo de divulgar atividades de leitura realizadas 
nas disciplinas de Literatura de Língua Inglesa. 

Alessandra da 
Silva Quadros 
Zamboni 

4º Tri (Out. Nov. dez) PA 16: Criar e implantar atividades 
de extensão e cultura que 
contribuam para a 
internacionalização da 
UNESPAR. 

R$0,00 

16 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. 

Dulce Elena 
Coelho Barros 

2º Tri (abr. maio. jun) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

              R$0,00 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da 
Educação 

      

  Curso/Programa Pedagogia       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

17 Encontro de Pedagogia do O EDEPE é um evento anual voltado à comunidade Elizabeth Regina 3º Tri (Jul. Ago. Set) PA  5.3 Desenvolvimento de R$6.000,00 
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Litoral Paranaense  (EDEPE) acadêmica e comunidade externa, com objetivo de 
contribuir na formação do pedagogo, bem como, 
estimular a pesquisa e publicação de trabalhos 
científicos. 

Streisky de 
Farias 

materiais pedagógicos 

18 Seminário de Educação, 
Universidade, Diversidade e 
Inclusão 

O evento ocorre anualmente, em parceria com o Núcleo 
Regional de Educação e Secretaria Municipal de 
Educação. Tem como objetivos: refletir sobre o 
processo inclusivo na escola e refletir sobre os marcos 
teóricos relativos à deficiência e inclusão. 

Roseneide 
Batista Cirino 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA  5.3 Desenvolvimento de 
materiais pedagógicos 

R$4.000,00 

19 Compra de cortinas 
persianas 

A compra de cortinas persianas para as salas de aula, 
com objetivo de vedar a claridade e melhoria da 
refrigeração 

Elizabeth Regina 
Streisky de 
Farias 

1o Tri ( janeiro, 
fevereiro, março) 

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

R$5.000,00 

20 Recepção ao calouros do 
curso de Pedagogia 

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

Elizabeth Regina 
Streisky de 
Farias 

1o Tri ( janeiro, 
fevereiro, março) 

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

R$0,00 

21 Seminário de Avaliação do 
Curso de Pedagogia 

Palestras de conscientização da importância das 
avaliações  externas realizadas pela IES. Análise das 
avaliações do ENADE . 

Elizabeth Regina 
Streisky de 
Farias 

2o. Tri 
(abril,maio,junho) 

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

R$0,00 

              R$15.000,00 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da 
Educação 

      

  Curso/Programa Pedagogia       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

22 Semana Inaugural do Curso 
de História 

Recepção aos calouros, com atividades propostas pelo 
corpo docente e pelo Diretório Acadêmico de História 

Colegiado do 
Curso de 
História 

Fev III 29 - Democratização do 
Acesso, Ingresso e 
Permanência Estudantil. 

R$0,00 

23 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.  

Profª Kety de 
March 

mai/21 III 23 - Fortalecer e qualificar as 
atividades extensionistas com 
impacto relevante na 
sociedade. 

R$1.000,00 

24 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 

Colegiado do 
Curso de 
História 

2021 III 23 - Fortalecer e qualificar as 
atividades extensionistas com 
impacto relevante na 

R$0,00 
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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. 

sociedade. 

25 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 

1/dez III 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

R$0,00 

26 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 

2021 II,IV e V 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 

R$0,00 

27 Implementação do LELI O Laboratório de Estudos litorâneos: História e Práticas 
sócio-culturais ocupa-se dos estudos de processos de 
construção de identidades - classe, gênero, étnicas, 
regionais, entre outras. Da mesma forma, debruça-se 
sobre pesquisas acerca dos significados das memórias, 
saberes e componentes discursivos que criam a região. 
O LELI também se dedica a estudar as pr´ticas de 
diferentes sujeitos, grupos sociais e instituições, no 
âmbito da sociedade, cujo recorte prioriza Paranaguá e 
o litoral paranaense. 

Profª Liliane 
Freitag 

2021 III, IV e V 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 

R$0,00 

28 Implementação do Lab-
TEMPO 

Laboratório de pesquisa, com foco em estudos do 
tempo presente através de novas fontes e no recorte da 
política internacional, geopolítica e história global 

Prof. Marcelo 
Carreiro 

2021 III, IV e V 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 

R$0,00 

29 Implementação do 
Laboratório de Estudos da 
Escravidão e do Pós-
Abolição 

 propõe-se a pensar a história da escravidão e dos 
negros no Brasil colonial, imperial e do pós-abolição. 
Interessa questões variadas, que envolvem o tráfico 
africano e aspectos de africanidades; a história da 
África; as políticas de dominação e controle; 
resistências e sociabilidades escravas; dinâmicas 
culturais; visões de mundo; gênero, assim como temas 
relacionados à memória da escravidão no tempo 
presente, as experiências de liberdade, o racismo, os 
direitos de cidadania.   

Profª. Letícia 
Guterres 

2021 III, IV e V 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 

R$0,00 
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30 CineUNESPAR Apresentará filmes, por vezes não comerciais, como 
produtos culturais capazes de provocar amplos 
debates, para o público interno e externo à 
universidade, com especial diálogo com as escolas 
públicas do litoral. 

Prof. Marcelo 
Carreiro 

2021 III 23 - Fortalecer e qualificar as 
atividades extensionistas com 
impacto relevante na 
sociedade. 

R$0,00 

31 Grupo de Pesquisa CNPq Criação de um Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq Colegiado do 
Curso de 
História 

2021 III 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 13.Ampliar o 
número de projetos de 
Iniciação Científica, com e sem 
bolsa 

R$0,00 

32 Centro de Documentação 
Histórica do Litoral do Paraná 

O referido laboratório pretende ser um órgão colegiado 
vinculado à Direção do campus de Paranaguá voltado 
ao tratamento arquivístico de documento de caráter 
permanente, reconhecidos pelo seu valor histórico, 
científico e cultural, relacionados com a região de 
abrangência de nosso campus de Paranaguá, em 
especial de documentos advindos das Varas Criminais 
no âmbito do litorial do Paraná 

Liliane Freitag/ 
Kety March 

2021 III, IV e V 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 

R$0,00 

              R$1.000,00 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da 
Educação 

      

  Curso/Programa Pedagogia       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

33 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. 

R$0,00 

34 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 

R$0,00 

35 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 

R$4.000,00 
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36 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. 

R$5.000,00 

37 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. 

R$5.000,00 

38 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. 

R$0,00 

              R$14.000,00 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área CCHBE       

  Curso/Programa mestrado Ambientes litorâneos e insulares       

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

39 Aquisição de Insumos 
laboratoriais necessários 
para as aulas práticas e 
pesquisas do mestrado PALI 

Algumas disciplinas mestrado demandarão aulas 
práticas, sendo que as mesmas necessitam de reativos 
químicos, e outros insumos laboratoriais, que também 
poderão ser utilizados nas dissertações. 

Rafael Metri 1o Semestre PDI 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 7.Criar condições 
para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$8.000,00 

40 Manutenção de 
equipamentos dos 
laboratórios. 

Realizar manutenção corretiva em equipamentos dos 
laboratórios utilizados em aulas e nas pesquisas dos 
mestrandos. 

Rafael Metri 1o Semestre PDI 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 7.Criar condições 
para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$15.000,00 

41 Aulas de campo das 
disciplinas do PALI 

Algumas disciplinas do mestrado prevem saídas de 
campo, sendo necessário transporte (van/barco) e 
eventualmente estadias para visita a comunidades 
tradicionais do litoral. 

Rafael Metri 1o Semestre PDI 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 7.Criar condições 
para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$6.000,00 

42 Aula inaugural do PALI Para a aula inaugural do curso, além do convite às Rafael Metri mar/21 PDI 12.Ampliar e qualificar as R$2.000,00 
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autoridades da Unespar, será convidado um palestrante 
externo. 

pesquisas científicas na 
UNESPAR. 22.Divulgar as 
atividades extensionistas 
desenvolvidas pela UNESPAR 
junto à comunidade acadêmica 
e à comunidade não 
universitária. 4.Estabelecer 
relação entre a Universidade e 
a comunidade externa. 

43 Semana do mestrando PALI Oportunizar a discussão de temas científicos afetos ao 
PALI, maior inserção social dos projetos e 
apresentação pública dos projetos de mestrado dos 
alunos. 

Katia Kalko 
Schwarz 

2o Semestre PDI 22.Divulgar as atividades 
extensionistas desenvolvidas 
pela UNESPAR junto à 
comunidade acadêmica e à 
comunidade não universitária. 
4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$4.000,00 

44 Estagiário Será necesário um estagiário com conhecimentos em 
TI e WEB para atender o programa (secretaria, 
divulgações, manutenção da homepage, auxílio em 
aulas online) 

Rafael Metri 1o Semestre PG 15.Melhorar a 
avaliação/conceito dos PPGs 
existentes. 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$4.800,00 

              R$39.800,00 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área CCHBE       

  Curso/Programa PROFEI- MESTRADO PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

      

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

45 Aquisiçao de livros (no 
formato digital ebook 
conforme referencial da  
APCN) 

Por ser um mestrado Multicamp o formato e-book 
permite que a biblografia base possa estar acessível 
em todos os campi  

Roseneide M 
Batista Cirino 

1o Semestre PDI 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 7.Criar condições 
para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$5.000,00 

46 aquisiçao de materias e 
quipamentos destinado à 
secretaria do PROGRAMA 

A secretaria acadêmica do programa situada no 
Campus Paranaguá, não dispõe de equipamentos de 
informática (computador, impressora, câmera filmadora) 
e nem material de de escritório (armário, arquivo, 
pastas suspensas) 

Roseneide M 
Batista Cirino 

1o Semestre PDI 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 7.Criar condições 
para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes. 3.Implementar o 

R$15.000,00 
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desenvolvimento Institucional. 

47 Aula inaugural do PROFEI Embora, o porgrama tenha base principal EaD, está 
previstos encontros presenciais a aula inaugural será 
um desses encontros, e, para a aula inaugural do 
curso, será convidado palestrante externo, autoridades 
locias e gestores da UNESPAR. 

Roseneide M 
Batista Cirino 

mar/21 PDI 12.Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR. 22.Divulgar as 
atividades extensionistas 
desenvolvidas pela UNESPAR 
junto à comunidade acadêmica 
e à comunidade não 
universitária. 4.Estabelecer 
relação entre a Universidade e 
a comunidade externa. 

R$5.000,00 

48 CONGRESSO ACADÊMICO  
PROFEI 

Tem a perspectiva de oportunizar a discussão de temas 
científicos afetos ao PROFEI, maior inserção social dos 
projetos e apresentação pública dos projetos de 
mestrado dos alunos. 

COLEGIADO 
(Roseneide e 
Eromi Hummel) 

2o Semestre PDI 22.Divulgar as atividades 
extensionistas desenvolvidas 
pela UNESPAR junto à 
comunidade acadêmica e à 
comunidade não universitária. 
4.Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$4.000,00 

49 Estagiário Será necesário um estagiário com conhecimentos em 
TI e WEB para atender o programa (secretaria, 
divulgações, manutenção da homepage, auxílio em 
aulas online) 

Roseneide M 
Batista Cirino 

1o Semestre PG 15.Melhorar a 
avaliação/conceito dos PPGs 
existentes. 3.Implementar o 
desenvolvimento Institucional. 

R$4.800,00 

              R$33.800,00 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área Ciências Sociais Aplicadas       

  Curso/Programa Administração/Ciências Contábeis/Engenharia da 
Produçãp 

      

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

50 VI Feira do Empreendedor Apresentação pública de planos de negócios 
desenvolvidos por alunos; 

Colegiado de 
Administração 

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. 

R$9.000,00 

51 XXXX Semad Semana acadêmica de Administração com palestras 
externas; 

Colegiado de 
Administração 

Novembro PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 

R$6.000,00 
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graduação da UNESPAR. 

52 XII ENACILLA Apresentação de trabalhos científicos submetidos e 
aprovados previamente; 

Colegiado de 
Administração 

Maio PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$2.000,00 

53 IV Feira de Responsabilidade 
Social 

Ações praticas que podem ser adotadas em ambientes 
profissionais 

Colegiado de 
Administração 

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

R$2.000,00 

54 IV Gincana de Administração  Ações praticas de filantropia e solidariaedade 
empresarail  

Colegiado de 
Administração 

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

R$2.000,00 

55 Monitoramento de evasão Diminuir índices de evasão e de repetência 
encontrados no Curso de Adminsitração 

Colegiado de 
Administração 

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

R$1.000,00 

56 Laboratório de gestão 
estudos costeiros  

Criar espaços fisico para a execução de atividades de 
extensão univsersitaria a comundiade interna e externa 

Coordenação do 
Colegiado de 
Administração 

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

R$10.000,00 

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

Coordenação do 
Colegiado de 
Administração 

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

R$2.000,00 

58 Pos graduação em 
administração 

Ofertar pos garduação em adminsitração de forma 
gratuita a comunidade 

Colegiado de 
Administração 

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

R$8.000,00 

59 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. 

R$10.000,00 

60 RAEI fortalecer a revista cientifica e criar mecanismos de 
apliação de busca 

Colegiado de 
Administração 

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

R$10.000,00 

61 Revista de extensão  Amplair o numero de revistas coentficicas do campus  Colegiado de 
Administração 

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

R$10.000,00 

62 Mestrado acadêmico em 
Inovação  

Ofertar pos graduação strcto sensu em inovação e 
empreendedorismo de forma gratuita a comunidade 

Colegiado de 
Administração 

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

R$20.000,00 

63 Projeto - Extensão 
Universitária em Ciências 
Contábeis 

Desenvolver ações do projeto de extensão com ênfase 
em Contabilidade e Finanças para atendimento às 
disciplinas do Novo PPC 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

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

R$0,00 

64 Aula Inaugural do Curso de 
Ciências Contábeis 

Aula inaugural a ocorrer no primeiro bimestre do ano 
para integração dos acadêmicos das diferentes séries 
do Curso de Ciências Contábeis 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$2.000,00 

65 Semana Acadêmica de Planejamento, organização e realização de um evento Colegiado de 3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 15: Fortalecer a integração e a R$6.000,00 
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Ciências Contábeis acadêmico em Ciências Contábeis com Palestras, 
Workshops e Atividades correlatas 

Ciências 
Contábeis 

interlocução entre a UNESPAR 
e a comunidade externa, por 
meio de ações extensionistas. 

66 Seminário Científico-Contábil Evento acadêmico-científico para apresentação de 
trabalhos e projetos resultantes de TCC 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$400,00 

67 Ampliação e atualização do 
Laboratório de Práticas em 
Contabilidade e Finanças 
(LABCON) 

Busca junto à Instituição de Equipamentos 
(Computadores, Data-shows e impressora) para 
ampliação do Laboratório de Práticas em Contabilidade 
e Finanças (LABCON) do Curso de Ciências Contábeis 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

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

R$91.000,00 

68 Visitas Técnicas Organizar e promover visitas técnicas e trabalhos de 
campo visando o aprimoramento dos conteúdos 
expostos em sala de aula 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PDI 4:Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$800,00 

69 Ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico 

Busca junto à Instituição de ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico, com bibliografia atualizada e de 
obras de referência 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

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

R$22.000,00 

70 Estratégias para 
monitoramento e mitigação 
da evasão 

Estabelecer estratégias para redução dos índices de 
evasão no Curso de Ciências Contábeis 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

2020 PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

R$0,00 

71 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 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

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

R$200,00 

72 Semana de Orientação - 
IRPF 2021 

Organizar e promover uma Semana de Orientação - 
IRPF 2021 - com acadêmicos do 4º Ano 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

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

R$250,00 

73 Apresentação do Curso e da 
Profissão contábil 

Apresentação do Curso e da Profissão contábil à 
Comunidade Externa em uma iniciativa semelhante a 
um "Mostra de Profissões" 

Colegiado de 
Ciências 
Contábeis 

2020 PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

R$250,00 

74 Aula magna Curso de 
Engenharia de Produção 

Palestra realizada no início do ano para acadêmicos de 
Engenharia de Produção 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

1º Bim. (mar. abr.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

75 Semana Acadêmica de 
Engenharia de Produção 

Organização e realização de evento acadêmico  com 
Palestras, Workshops e Atividades culturais no campo 
da Engenharia de Produção 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

4º Tri (out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

76 Visitas Técnicas Realizar visitas técnicas ao Porto e à empresas 
buscando verificar processos de produção 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 
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77 Evento da inovação 
empreendedora: Da ideação 
ao mercado 

Realizar evento para apresentação à comunidade de 
ideias empreendedoras desenvolvidas por acadêmicos 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

2021 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. 

R$0,00 

78 Efetuar estudos de análise 
sensorial  com o consumidor 

Realizar estudos de análise sensorial na disciplina de 
Engenharia de Produtos e Serviços buscando 
desenvolver uma oferta completa e testar com o 
consumidor 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

2. sem. PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

79 Criação e  Ampliação de 
Laboratório de Quimica, 
Física e computação 

Buscar junto à Instituição e parcerias empresariais, a 
aquisição de Equipamentos (Computadores, Data-
shows e impressora), materiais de laboratório, 
softwares de simulação para atender as disciplinas do 
curso de Engenharia 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

2021 PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

R$20.000,00 

80 Ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico 

Busca junto à Instituição de ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico, com bibliografia atualizada e de 
obras de referência para as disciplinas do curso 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

2021 PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

R$3.000,00 

81 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 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

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

R$0,00 

82 Projeto - Extensão 
Universitária NA Engenharia 
de Produção 

Desenvolver ações do projeto de extensão com ênfase 
na Engenharia de produção em conjunto com o Núcleo 
de Inovação tecnológica da UNESPAR 

Colegiado de 
Engenharia de 
Produção 

2021 PA 4:Estabelecer relação entre a 
Universidade e a comunidade 
externa. 

R$0,00 

              R$237.900,00 

  Campus PARANAGUÁ       

  Centro de Área DIVISÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO       

  Curso/Programa         

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

83 DIPLOMAS DE 
GRADUAÇÃO 

400 UNIDADES ( Formandos 2019  e 2020) Paulo Roberto 
das Neves 

1o Semestre PDI 11 - Aperfeiçoar o sistema de 
registro acadêmico. 

R$7.194,80 

84 COMPUTADORES SAC 05 UNIDADES Evando Coelho 1o Semestre PDI 11 - Aperfeiçoar o sistema de R$18.500,00 

222
8

Assinado por: Antonio Carlos Aleixo em 23/12/2020 15:45. Inserido ao protocolo 17.088.877-4 por: Ana Cristina Zanna Cathcart em: 22/12/2020 19:52. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dcaa33c857ede6b82444324ce149b161.



 

Página 52 de 107 

 

Mendes registro acadêmico. 

              R$25.694,80 

  Campus Paranaguá       

  Centro de Área Divisão de Extensão e Cultura - DEC e Seção de 
Extensão e Cultura - SEC/DEC/Pguá 

      

  Curso/Programa         

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

85 Captação de projetos de 
extensão e cultura  

Fluxo contínuo Erica Cintra 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PDI 2: 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). 

R$0,00 

86 Captação de projetos de 
extensão e cultura  

Fluxo contínuo Erica Cintra 2º Tri (Abr. Mai. Jun. PDI 2: 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). 

R$0,00 

87 Captação de projetos de 
extensão e cultura  

Fluxo contínuo Erica Cintra 3º Tri (Jul. Ago. Set) PDI 2: 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 

R$0,00 
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no PDI (2018-2022). 

88 Captação de projetos de 
extensão e cultura  

Fluxo contínuo Erica Cintra 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PDI 2: 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). 

R$0,00 

89 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura 

Demanda ampliada por realização de Projeto USF no 
CCPMB - Centro Cultural da Unespar Palácio Mathias 
Bohn 

Erica Cintra 1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PDI 2: 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). 

R$0,00 

90 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura 

Demanda ampliada por realização de Projeto USF no 
CCPMB - Centro Cultural da Unespar Palácio Mathias 
Bohn 

Erica Cintra 2º Tri (Abr. Mai. Jun. PDI 2: 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). 

R$0,00 

91 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura 

Demanda ampliada por realização de Projeto USF no 
CCPMB - Centro Cultural da Unespar Palácio Mathias 
Bohn 

Erica Cintra 3º Tri (Jul. Ago. Set) PDI 2: 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 

R$0,00 
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no PDI (2018-2022). 

92 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura 

Demanda ampliada por realização de Projeto USF no 
CCPMB - Centro Cultural da Unespar Palácio Mathias 
Bohn 

Erica Cintra 4º Tri (Jan. Fev. Mar.) PDI 2: 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). 

R$0,00 

93 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura no 
Centro Cultural da Unespar 
Palácio Mathias Bohn - 
CCPMB 

Demanda ampliada por parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura e Turismo de Paranaguá e 
comunidade em geral 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PDI 2: 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). 

R$0,00 

94 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura no 
Centro Cultural da Unespar 
Palácio Mathias Bohn - 
CCPMB 

Demanda ampliada por parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura e Turismo de Paranaguá e 
comunidade em geral 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PDI 2: 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). 

R$0,00 

95 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura no 
Centro Cultural da Unespar 
Palácio Mathias Bohn - 
CCPMB 

Demanda ampliada por parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura e Turismo de Paranaguá e 
comunidade em geral 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PDI 2: 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 

R$0,00 
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no PDI (2018-2022). 

96 Captação de novos projetos 
de extensão e cultura no 
Centro Cultural da Unespar 
Palácio Mathias Bohn - 
CCPMB 

Demanda ampliada por parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura e Turismo de Paranaguá e 
comunidade em geral 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PDI 2: 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). 

R$0,00 

97 Ampliação temporária da 
equipe DEC/Pguá 

Realização de Projeto USF com vistas a ampliação das 
ações no CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

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. 

R$ 74.820,00/ano 

98 Ampliação temporária da 
equipe DEC/Pguá 

Realização de Projeto USF com vistas a ampliação das 
ações no CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$ 74.820,00/ano 

99 Ampliação temporária da 
equipe DEC/Pguá 

Realização de Projeto USF com vistas a ampliação das 
ações no CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$ 74.820,00/ano 

100 Ampliação temporária da 
equipe DEC/Pguá 

Realização de Projeto USF com vistas a ampliação das 
ações no CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$ 74.820,00/ano 

101 Manutenção dos 22 projetos 
de extensão e cultura com 
financiamento da Fundação 
Araucária e UGF-SETI 
angariados em 2020 

Manutenção dos 18 projetos com financiamento da 
Fundação Araucária (R$ 86.400,00) e 04 SETI (R$ 
291.180,00) angariados com expressivo volume no ano 
de 2020; é 3x mais que o fluxo regular de 2019 

Erica Cintra 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. 

R$377.580,00 

102 Manutenção dos 22 projetos Manutenção dos 18 projetos com financiamento da Erica Cintra 2º Tri (Abr. Mai. Jun. PG 2: Atuar na captação de R$377.580,00 
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de extensão e cultura com 
financiamento da Fundação 
Araucária e UGF-SETI 
angariados em 2021 

Fundação Araucária (R$ 86.400,00) e 04 SETI (R$ 
291.180,00) angariados com expressivo volume no ano 
de 2020; é 3x mais que o fluxo regular de 2019 

recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

103 Manutenção dos 22 projetos 
de extensão e cultura com 
financiamento da Fundação 
Araucária e UGF-SETI 
angariados em 2022 

Manutenção dos 18 projetos com financiamento da 
Fundação Araucária (R$ 86.400,00) e 04 SETI (R$ 
291.180,00) angariados com expressivo volume no ano 
de 2020; é 3x mais que o fluxo regular de 2019 

Erica Cintra 3º Tri (Jul. Ago. Set) PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$377.580,00 

104 Manutenção dos 22 projetos 
de extensão e cultura com 
financiamento da Fundação 
Araucária e UGF-SETI 
angariados em 2023 

Manutenção dos 18 projetos com financiamento da 
Fundação Araucária (R$ 86.400,00) e 04 SETI (R$ 
291.180,00) angariados com expressivo volume no ano 
de 2020; é 3x mais que o fluxo regular de 2019 

Erica Cintra 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$377.580,00 

105  Captação de recursos a 
projetos de extensão e 
cultura em editais públicos 

Pleitear projetos de fomento a cultura e manutenção 
física do CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

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. 

R$0,00 

106  Captação de recursos a 
projetos de extensão e 
cultura em editais públicos 

Pleitear projetos de fomento a cultura e manutenção 
física do CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$0,00 

107  Captação de recursos a 
projetos de extensão e 
cultura em editais públicos 

Pleitear projetos de fomento a cultura e manutenção 
física do CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

3º Tri (Jul. Ago. Set) PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$0,00 

108  Captação de recursos a 
projetos de extensão e 
cultura em editais públicos 

Pleitear projetos de fomento a cultura e manutenção 
física do CCPMB 

Erica Cintra e 
Federico 
Cavanna 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PG 2: Atuar na captação de 
recursos externos, não-
governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis 
de incentivos fiscais. 

R$0,00 

              R$1.510.320,00 

            TOTAL DO CAMPUS R$3.144.875,60 
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  Campus UNIÃO DA VITÓRIA           

  Centro de Área HUMANAS E DA EDUCAÇÃO       

  Curso/Programa         

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

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica com 
o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          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. 

R$0,00 

2 II Mostra das Licenciaturas Evento que recebrá a comunidade externa 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). 

R$0,00 

    LETRAS-PORTUGUÊS/INGLÊS           

3 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 

Primeiro Semestre 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. 

R$0,00 

4 Implantação do novo PPC - 
Projeto Político Pedagógico (-
2.ª série) 

Ações dos membros do NDE: implementação da nova 
matriz curricular, bem como assessoria didático-
pedagógicas na elaboração dos planos de ensino. 

NDE Primeiro Semestre PA 6 - Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

R$0,00 

5 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 

Primeiro Semestre PA 12 - Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

R$100,00 

6 Publicização do E-book:I 
Simpósio em Estudos 
Linguísticos e Literários 
 “As Questões identitárias 
Culturais na (Trans)formação 

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 

R$1.000,00 

228
8

Assinado por: Antonio Carlos Aleixo em 23/12/2020 15:45. Inserido ao protocolo 17.088.877-4 por: Ana Cristina Zanna Cathcart em: 22/12/2020 19:52. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: dcaa33c857ede6b82444324ce149b161.



 

Página 58 de 107 

 

do Ensino/Aprendizagem de 
Línguas e Literaturas” 

7 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  

25 a 29 de outubro de 
2021 

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. 

R$5.000,00 

8 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 

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

R$0,00 

9 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 

fevereiro-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. 

R$0,00 

10 ENADE 2021 (junho) Planejamento e elaboração de um calendário de ações 
relacionadas ao ENADE 2021: 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 

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

R$0,00 

    LETRAS-PORTUGUÊS/ESPANHOL           

11 AULA INAUGURAL Atividade a ser realizada no início do ano letivo de 2021 Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PA 1: Aprimorar as políticas de 
ingresso estudantil na 
UNESPAR.  

R$0,00 

12 II Encuentro de Lengua 
Española 

Políticas públicas para o fortalecimento da lingua 
espanhola nas escolas da rede municipal  

Prof. Dr. 
Éderson José de 
Lima 

3° Tri (Jul. Ago. Set.) 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 

R$0,00 
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Básica. 

13 Jornada Hispânica - Noite 
Cultural relacionada ao Día 
de los Muertos 

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. 

R$0,00 

14 Curso Básico de LIBRAS Curso oferecido para a comunidade acadêmica e 
comunidade externa 

Wellington Jean 
Farias e 
Jaqueline Araújo 

Ano letivo de 2021 PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de 
graduação existentes, 
considerando as demandas 
regionais e seu envolvimento 
com a sociedade. 

R$0,00 

15 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 

Arlete Benghi de 
Melo e Silvia 
Regina Delong 

Ano letivo de 2021 PA 18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, visando à 
melhoria na permanência e 
conclusão dos cursos. 

R$0,00 

16 Grupo de Estudos em Língua 
Estrangeira 

Atividade a ser desenvolvida pelos professores do 
colegiado 

Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

17 Curso de Formação 
Continuada 

Atividade a ser desenvolvida pelos professores do 
colegiado 

Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

Ano letivo de 2021 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. 

R$0,00 

18 Participação em Eventos 
Científicos 

Considerando a produção científica dos professores do 
colegiado 

Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

19 Iniciação Científica Submissão de novos projetos Colegiado de 
Letras 
Português 
Espanhol 

Ano letivo de 2021 PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$0,00 

20 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 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

21 Realização de Grupos de 
Estudos 

Atividade a ser desenvolvida pelos professores do 
colegiado 

Prof. Dr. Caio 
Ricardo Bona 
Moreira 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 
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22 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 

Ano letivo de 2021 PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de 
graduação existentes, 
considerando as demandas 
regionais e seu envolvimento 
com a sociedade. 

R$0,00 

23 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 

Ano letivo de 2021 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

24 Prorrogação do projeto de 
extensão Espanhol 
Intercultural  

 Aplicação das aulas de espanhol na perspectiva 
intercultural latino-americana para a comunidade. 

Édina Aparecida 
da Silva Enevan 

Ano letivo de 2021 PA 15: Fortalecer a integração e a 
interlocução entre a UNESPAR 
e a comunidade externa, por 
meio de ações extensionistas. 

R$0,00 

25 II Encontro de Saberes Latino 
Americanos sobre Língua 
Espanhola e 
Interculturalidade 

Mesas-redondas, palestras e debates referentes ao 
ensino de Espanhol na perspectiva Intercultural latino-
americana. 

Édina Aparecida 
da Silva Enevan 
e Daniel Andres 
Baez Brizueña 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$1.000,00 

26 Lançamento de livro do 
projeto Espanhol Intercultural 

O livro será composto por capítulos teórico-práticos 
resultantes das reflexões promovidas pelos 
palestrantes do I Encontro de Saberes Latino 
Americanos, organizado no interior do projeto de 
extensão Espanhol Intercultural, bem como por 
capítulos de unidades didáticas na perspectiva 
intercultural de ensino de Espanhol, organizados pelos 
estudantes extensionistas e professores orientadores. 

Édina Aparecida 
da Silva Enevan 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

27 I MOSTRA DOS 
TRABALHOS DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

Apresentação dos trabalhos de estágio dos acadêmicos 
de Letras Português Espanhol 

Arlete Benghi de 
Melo e Silvia 
Regina Delong 

Ano letivo de 2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

    FILOSOFIA           

28 Semana de Filosofia  Encontro organizado por alunos de graduação e do 
mestrado em Filosofia. 

Colegiado de 
Filosofia  

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

R$3.000,00 

29 Ciclo de diálogos Filosóficos   Atividades mensais que visam debater com a 
comunidade acadêmica temáticas filosóficas  

Coordenação do 
Colegiado de 
Filosofia 

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

R$3.000,00 

30 Bancas de Mestrado   Envolvimento dos alunos de graduação com as defesas 
de mestrado 

PRO-FILO Nov./Dez. PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$3.000,00 

31 Seminário de Extensão Difusão dos resultados do curso de filosofia Colegiado de 
Filosofia  

Agosto PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$1.000,00 
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32 Participação em eventos 
científicos 

Participação dos/das professores/as do colegiado de 
Filosofia em eventos locais, regionais e internacionais 
que estimulem a disseminação dos resultados de 
pesquisa, produções acadêmicas e a qualificação dos 
docentes. 

Colegiado de 
Filoofia  

Anual PA 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. 

R$5.000,00 

33 Aula Inaulgural do Curso de 
Filosofia 

Palestra ministrada por um/uma professor/a de renome 
no cenârio filosófico que contribua para o 
aperfeiçoamento da formação discente. 

Colegiado de 
Filosofia  

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

R$2.000,00 

34 Revista Paranaense de 
Filosofia 

Revisão, editoração e indexação da "Revista 
Paranaense de Filosofia", que tem como principal 
objetivo publicar trabalhos inéditos de pós-graduandos, 
mestre e doutores que promovam a disseminação de 
estudos e pesquisas nas inúmeras áreas da Filosofia.  

Colegiado de 
Filosofia  

Anual PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$2.000,00 

35 Curso de extensão 
"Educação e emancipação 
humana- reflexões a partir da 
obra de Antônio Gramsci" 

Educação e emancipação humana- reflexões a partir da 
obra de Antônio Gramsci (3a edição) 

Armindo José 
Longhi 

2o semestre de 2021 PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$0,00 

36 II Simpósio Internacional 
sobre o pensamento latino-
americano. 

Simpósio com a participação de nomes de destaque no 
pensamento latino-americano 

Thiago David 
Stadler 

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

R$5.000,00 

37 I Simpósio Paranaense de 
Filosofia Platônica 

Simpôsio com a participação de pesquisadores 
relevantes do pensamento platônico no Brasil que 
busca apresentar diversas chaves de leitura distintas da 
obra platônica  

Estevão Lemos 
Cruz 

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

R$2.000,00 

38 Acervo livros   Aquisição de livros para leitura pelos detentos da 4ª 
Delegacia (Projeto de Extensão "Palavras que religam: 
resenhando a liberdade", ação do Programa de 
Extensão Coletivo Paulo Freire.) 

Colegiado de 
Filosofia  

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

R$1.000,00 

    PEDAGOGIA           

39 Aula Inagural do Colegiado 
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 

2º Tri (Abr. Mai. Jun. PG 1: Definir elementos do 
planejamento e da 
sustentabilidade financeira 
para garantir o 
desenvolvimento da Instituição. 

R$1.000,00 

40 XIIVEncontro Cientifico 
Pedagógicxo e XIV Simpósio 
da  Educação -ENCIPES 

Palestras e Mesas Redondas organizadas pelo Centro 
Acadêmico, realizadas durante o ano letivo para os 
acadêmicos do Curso. 

Professor Dr. 
Almir Rodrigues 

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

R$10.000,00 

41 IV C iclo de Debates - Centro Palestras e Mesas Redondas organizadas pelo Centro CAPED Anual PA 2: Contribuir com o R$0,00 
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Acadêmico do Curso de 
Pedagogia 

Acadêmico, realizadas durante o ano letivo para os 
acadêmicos do Curso. 

aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

42 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. 

Professora Dra. 
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. 

R$0,00 

43 Atividades do Projeto dre 
Extensão: Senta que Lá vem 
a História 

Contação de Histórias nos CEMEIS do Municipio de 
União da Vitória-PR 

Professora Dra. 
Claudia 
Zanlorenzi 

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

R$2.000,00 

44  Manutenção do Projeto 
Espaço Mamãe Universitária 
(PEMU) – Projeto de 
Extensão 

Manutensão das atividades do PEMU, como projeto de 
Extensão do Curso de Pedagogia 

Professora Ms. 
Rosana Ansai 

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

R$15.000,00 

45 Implantação do Projeto da 
Brinquedoteca 

Implantação da Brinquetoca junto ao Projeto de 
Extensão: Senta que lá vem História 

Professora 
Valéria Schena/ 
Professora 
Claudia 
Zanlorenzi 

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. 

R$5.000,00 

46 Projeto: AFATI - Terceira 
Idade 

A AFATI tem como foco a formação e dialogo entre as 
questões de saude, articulação entre temas atuais 
voltados ao publico dos idosos. 

Professora Dra. 
Roseli Klein 

Anual PDI 2: 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). 

R$0,00 

47 III Festival de Contação de 
Histórias (FECO) 

O Festival de contação de histórias tem como finalidade 
divulgar o trabalho do Projeto de Extensão Senta que lá 
vema História, bem como possibilitar a comunidade 
acadêmica e externa o conhecimento sobre a arte das 
narrativas orais de histórias. 

Prof. Claudia 
Maria Petchak 
Zanlorenzi 

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

R$3.000,00 

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

R$3.000,00 
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    II Encontro de Núcleos de Pesquisa - NUCATHE - 
Núcleo de Catalogação, Estudos e Pesquisas em 
História da Educação (UNESPAR) e NUHFOPE 
(Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da 
Formação e das Práticas Educativas (UFPR) 

Prof. Dra. Roseli 
Klein 

Anual PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$1.000,00 

    GEOGRAFIA           

49 Garantir a permanência dos 
estudantes 

Desenvolver ações com a intenção de que os 
estudantes que desistiram do curso por conta das 
atividades, retornem e permaneçam. 

Colegiado do 
Curso 

Durante 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. 

R$0,00 

50 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 

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

R$0,00 

51 Seminário de Pesquisa Atividade com o intuito de possibilitar que os estudantes 
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 

Primeiro Trimestre PA Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisa científicas  

R$0,00 

52 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. 

R$0,00 

53 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. 

R$0,00 
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54 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. 

R$0,00 

55 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 

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

R$0,00 

56 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 

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

R$0,00 

57 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. 

R$0,00 

58 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. 

R$0,00 

59 Incentivar a criação de 
grupos de pequisa 

Fomentar a produção científica e o fazer das pesquisas 
geográficas 

Colegiado e 
Professores do 
Curso 

Durante o ano letivo PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

60 Desenvolver estudos que 
visem a implantação de pós-
graduação Lato Sensu 

Implantar o processo de formação continuada visando, 
sobretudo, a qualificação dos egressos e 
professores/as que atuam na rede de ensino 

Colegiado e 
Professores do 
Curso 

Durante o ano letivo PA 11. Ampliar a pós-graduação 
Lato Sensu gratuitos. 

R$0,00 

    MESTRADO PROFISSIONAL EM FILOSOFIA - PROF-
FILO 

          

61 Bancas de Qualificação e 
Defesa  

Participação de Membros Externos em banca do 
Mestrado Profissional em Filosofia 

Coordenação 
PROF-FILO 

2º SEMESTRE PA Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

R$3.000,00 
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62 Livro Publicar um livro com resultados de pesquisas do 
Programa de Mestrado Profissional (PROF-FILO) 

Coordenação 
PROF-FILO 

2º SEMESTRE PA Ampliar e qualificar as 
pesquisas científicas na 
UNESPAR 

R$5.000,00 

63 Equipamentos e materiais de 
consumo 

Aquisição notebook e materiais de consumo par a 
secretaria do PROF-FILO 

Coordneação 
PROF-FILO 

1º SEMESTRE PA Fortalecer os Programas de 
Pós-graduação Stritu Senso 

R$6.000,00 

64 Suporte administrativo  Contratação agente adminsitrativo ou bolsista técnico 
para atendimento às demandas de secretaria do 
mestrado  

Coordenação 
PROF-FILO 

1º SEMESTRE PA  Fortalecer os Programas de 
Pós-graduação Stritu Senso 

R$0,00 

65 Sistema Registro Acadêmico Criar ou inserir no SIGES estudantes o Mestrado 
Profissional em Filosofia 

Coordenação 
PROF-FILO 

ANUAL PA Fortalecer os Programas de 
Pós-graduação Stritu Senso 

R$0,00 

66 Construção e participação de  
Rede Interinstitucional de 
Educação Filosófica e Ensino 
de Filosofia  

Participção e apoio em evento para constituição da 
Rede Interinstitucional de Educação Filosófica e Ensino 
de Filosofia (UFMT; FURG; CEFET-RJ; UNIPLAC-SC; 
UFSM; UFABC; IFRN; UNESPAR; UFAC; UEPG; 
UFPR.) 

 PROF-FILO ANUAL PA Fortalecer os Programas de 
Pós-graduação Stritu Senso 

R$2.500,00 

67 Seminário Internacional e de 
Integração Graduação, Pós-
graduação, Extensão e 
Educação Básica 

Passagens e hospedagens para palestrantes para 
seminário sobre ensino de filosofia  e educação, em 
diálogo com experiências de extensão do colegiado de 
filosofia, políticas educacionais, giro decolonial, 
descolonização epistêmca e interculturalidade. 
Atividade de integração entre graduação, pós-
graduação e extensão e de preparação ao Seminário 
Internacional Cultural, desarollos y Educacuones 
(SICDES) e o Seminário Internacional de Diálogos 
Interculturais na América Latina e consolidação da 
participação do PROF-FILO na REDYALA- Rede 
Latino-americana de Diálogos Decoloniais e 
Interculturais 

PROF-FILO A DEFINIR PA Políticas de 
Internacionalização e de 
integração pós-graduação, 
graduação, extensão e 
educação básica. 

R$5.000,00 

68 Participação em evento  Participação de docentes e estudantes no Seminário 
Internacional Cultura, desarollos y EducacIones 
(SICDES/UNILA) e no Seminário Internacional de 
Diálogos Interculturais na América Latina -
UNOCHAPECÓ 

PROF-FILO A DEFINIR PA Políticas de 
Internacionalização 

R$4.000,00 

    HISTÓRIA           

69 Aula Inaugural do Curso de 
História 

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 
História 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

70 Atividade do Grupo de 
Pesquisa "História, Violência 
e Morte" 

Consolidação de práticas de Pesquisa articuladas em 
torno da temática "História, Violência e Morte" como um 
objeto de reflexão sobre as práticas sociais, os usos e 
as representações em diferentes sociedades e 
diferentes contextos. Participação de acadêmicos e 
professores 

Professores: 
Jefferson 
Willaim Gohl, 
Kelly Cristina 
Benjamin Viana 
e Ilton Cesar 

1º Tri (Jan. Fev. Mar.) PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisa 
científicas  

R$0,00 
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Martins, além de 
bolsistas, 
demais 
acadêmicos e 
outros 
professores 
interessados na 
temática. 

71 Implantação do PPC - Projeto  
Pedagógico Do Curso - 3a. 
Turma 

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. Para os próximos 3 
anos estaremos concluindo uma matriz e implantando 
outra (que se encntra ainda em seu primeiro ano). Mas 
as reflexões são constantes e articuladas para 
promover a melhoria da qualidade do curso, um 
aproveitamento acadêmico expressivo, o combate a 
evasão e retenção, além de uma busca por maior 
diálogo social.  

Colegiado do 
Curso de 
História e NDE 

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

R$0,00 

72 Viagens Técnicas à locais 
históricos 

As aulas e trabalhos de campo correspondem a uma 
das práticas necessárias do saber histórico. Para a 
formação do professor de História, entende-se que a 
realização de atividades de campo consiste no 
laboratório por excelência do curso, uma vez que 
permite a compreensão da representações históricas, 
sua apropriação pela memória e seus usos sociais.  
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. 

R$0,00 

73 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. 

R$0,00 
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74 Mostra de Monografias Evento organizado anualmente no mês de novembro, 
procura dar visibilidade especificamente as pesquisas 
produzidas pelos acadêmicos de 3o. E 4o. Ano. 

Colegiado de 
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. 

R$0,00 

75 Semana de História Evento organizado anulamente no mês de agosto, 
aproveitando a semana do "Dia do Historiador" que tem 
por objetivo a discussão de temáticas relevantes à 
formação de professores e atinetes aos diferentes 
campos de investigação histórica. 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.  

Colegiado do 
Curso 

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. 

R$0,00 

76 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. 

R$0,00 

77 Participação em eventos 
científicos 

Considerando a produção científica dos professores do 
Colegiado de História, 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. 

R$0,00 

78 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     R$0,00 

  obs.: as atividades previstas 
podem ser on-line, caso a 
pandemia persista no ano de 
2022, ou presenciais. Da 
mesma forma ficam sujeitas 
as viagens aos locais 
históricos dependendo da 
pandemia. 

          R$99.600,00 

  Campus União da Vitória       

  Centro de Área Ciências Exatas e Biológicas       

  Curso/Programa         

N. Atividade/Ação Finalística Descrição Responsável Cronograma Articulação   Valor Estimado R$ 
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(nome 
completo) 

(execução) estratégica com 
o PDI 

          Eixo Objetivo   

79 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. 

R$0,00 

80 II Mostra das Licenciaturas Evento que recebrá a comunidade externa 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). 

R$0,00 

  CURSO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

            

81 Reestruturação do curso de 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

Implantação da nova Grade Curricular do Curso 
(continuação) 

Docentes 
Ciências 
Biológicas 

fev/2021 a dez/2021 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

82 Supervisão de Estágio 
Obrigatório de Alunos do 
curso de Licenciatura nas 
escolas  

(1) Orientação nos Planos de Atividades de Ensino. (2) 
Acompanhamento in loco 

Clovis Roberto 
Gurski / Camila 
Juraszecki 

fev/2021 a dez/2021 PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$0,00 

83 Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a 
Docência - PIBID 

(2) Continuidade do Projeto PIBID. (2) Submissão da 
nova proposta. 

Carla Andréia 
Lorscheider 

fev/2021 a dez/2021 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. 

R$0,00 

84 Iniciação Científica (1) Continuidade dos Projetos em andamento. (2) 
Submissão de novos Projetos (2019-20) 

Docentes 
Ciências 
Biológicas 

fev/2021 a dez/2021 PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$0,00 

85 Projetos de Pesquisa Submissão de Projetos a chamadas  Docentes 
Ciências 
Biológicas 

fev/2021 a dez/2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 

86 Semana Acadêmica da 
Biologia (CESB) 

(1) Organização do Ciclo de Eventos da Semana do 
Biólogo - 2019. (2) Realização do Evento. 

Docentes e 
Discentes 
Ciências 

fev/2021 a dez/2021 PA 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$0,00 
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Biológicas 

87 Projetos de Extensão Divulgar as atividades extensionistas desenvolvidas 
pela UNESPAR junto à comunidade acadêmica e à 
comunidade não universitária. 

Docentes e 
Discentes 
Ciências 
Biológicas 

fev/2021 a dez/2021 PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$0,00 

88 Pós-graduação lato sensu Conservação da biodiversidade em ecossistemas 
alterados 

Huilquer 
Francisco Vogel 

fev/2021 a dez/2021 PA 11. Ampliar a pós-graduação 
Lato Sensu gratuitos. 

R$0,00 

  CURSO DE QUÍMICA             

89 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 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$2.500,00 

90 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 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. 

R$2.500,00 

91 Encontro Anual de Iniciação 
Científica da UNESPAR - 
EAIC  

Transporte de alunos e professores ao evento – É 
necessário recursos para o combustível da van e 
diárias do motorista. 

Coordenação 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$5.800,00 

92 Simpósio de Química Transporte, hospedagem e alimentação dos 
palestrantes. Confecção de banners e cartazes. 
Materiais de escritório. 

Colegiado 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. 

R$2.500,00 

93 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 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

R$35.000,00 

94 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 - picnômetros de 
vidro com termômetro - 50 mL - 30 unidades 
balão volumétrico balão em vidro borosilicato e rolha 
polietileno; volume 25mL, 50 unidades  - picnômetros 
de vidro com termômetro - 100 mL - 30 unidades 
balão volumétrico balão em vidro borosilicato e rolha 
polietileno; volume 2L, 4 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 

Coordenação 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

R$70.000,00 
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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, 3 unidades 
aparelho de determinação de ponto de fusão vidro 
borosilicato 25 mmx150 mm, 10 uniddaes 
acetato de etila C4H8O2, P.A. ; 2 litros 
acetato de sódio C2H3O2Na , P.A. ; 1 kg 
acetofenona C8H8O, P.A. ; 500 mLacetona C3H6O; , 
P.A. ; 2 litros 
ácido acético glacial C2H4O2, P.A. ; 2 litros 
ácido acetilsalicílico C9H8O4; , P.A. ; 500 g 
ácido benzóico C7H6O2, P.A. ; 500 g 
ácido bórico H3BO3, P.A. ; 500g 
ácido etilenodiamino tetraacetico (EDTA) 
C10H16N2O8, , P.A. ; 1Kg 
ácido fosfórico H3PO4, P.A. ; 1 litro 
ácido p-toluenosulfônico C7H8O3S, P.A. ; 500 g 
álcool absoluto C2H6O, P.A. ; 3 litros 
álcool benzílico C7H8O; P.A. ; 1 litro 
álcool isoamílico C5H12O, P.A. ; 1 litro 
anidrido acético C4H6O3, P.A. ; 2 litros 
anilina C6H7N, P.A. ; 1 litro 
benzeno C6H6, P.A. ; 1 litro 
brometo de sódio NaBr, P.A. ; 1 kg 
butilamina C4H11N, P.A. ; 1 litro 
Carvão ativado C grafite, P.A. ; 100 g 
ciclohexanol C6H12O, P.A. ; 1 litro 
ciclo-hexanol C6H12O, P.A. ; 1 litro 
cloreto de amônio NH4Cl, P.A. ; 1Kg 
cloreto de níquel NiCl2 . 6 H2O, P.A. ; 500 g 
cloreto de sódio NaCl, P.A. ; 2 kg 
clorofórmio CHCl3, P.A. ; 3 litros 
Cromato de potassio K2CrO4, P.A. ; 500g 
éter etílico C4H10O, P.A. ; 5 litros 
Fluoresceína sódica C20H10Na2O5, P.A. ; 500g 
fosfato dibásico de sódio Na2HPO4, P.A. ; 500 g 
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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 
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 
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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 

95 Aquisição de Livros Didáticos SHRIVER, D.F.; ATKINS, P.W.; LANGFORD, C.H. 
Química Inorgânica. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 
2017. -v30 unidades. 
MIESSLER, G.; FISCHER, P. J.; TARR, D. A. Química 
Inorgânica. 5ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2014. 
- 30 unidades. 
HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A.G. Inorganic 
Chemistry. 3th ed. London:Pearson, 2008. - 10 
unidades. 
Brown, T. L.; Lemay, H. E.; Bursten, B. E. Química - A 
Ciência Central. 9ª Edição. São Paulo: Editora Pearson, 
2005. 992 págs. - 30 unidades. 
Rayner-Canham, G.; Overton, T. Descriptive Inorganic 
Chemistry. 5th Edition. Editora W. H. Freeman, 2009. 
650 págs.  - 20 unidades. 
HUHEEY, J. E., KEITER, E. A.; KEITER, R. L. Inorganic 
Chemistry: principles of structure and reactivity. 4th ed. 
New York: Harper Collins Publisher, 1993.  - 10 
unidades. 
Lee, J. D. Química Inorgânica - Não Tão Concisa. 5ª 
Edição. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda, 2000. 
527 págs.  - 20 unidades. 
Química: A Ciência Central, Theodore L. 
Brown.(Tradução: Robson Mendes Matos), Pearson 
Prentice Hall 13 ª edição/20 16, 20 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  - SHRIVER & 
ATKINS. Química Inorgânica. 4 ed. Guanabara Koogan, 
2008 - 10 exemplares - FARIAS, Robson F. de. 
Química de Coordenação: fundamentos e atualidades. 
Campinas-SP: Átomo, 2009.- 20 exemplares - Postma, 
James M. Química no Laboratório/ James M. POstma, 
Julian L. Roberts, J. Leland Hollenberg - Barueri São 
PAulo - Manole 2009 - 30 exemplares - Prado, Pedro 
Penteado do . Química mágica: a experimentação / 

coordenação 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PA 2: Contribuir com o 
aperfeiçoamento dos cursos de 
graduação da UNESPAR. 

R$2.159,95 
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Pedro Penteado do Prado / Florianópolis: DIOESC, 
2011. - 30 exemplares -  BIZZO, N. Ciências: fácil ou 
difícil?. 2ª Edição, São Paulo: Editora Ática, 2000. - 10 
unidades - 
WARD, H. RODEN, J. HEWLETT, C. FOREMAN, J. 
Ensino de ciências. 2ª ed. Tradução Ronaldo Cataldo 
Costa. Porto Alegre: Artmed, 2010.- 10 unidades - 
BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar 
de ciências. Cad. Bras. Ens. Fís., v. 19, n.3: p.291-313, 
dez. 2002.- 10 unidades - 
AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: 
problematizando as atividades em sala de aula. In: 
CARVALHO, A, M. P. (Org.). Ensino de ciências: 
unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. - 10 unidades - 
TEIXEIRA. J. N. ALVES, L. A.. Comunicações: projeto: 
arte e ciência no parque – uma abordagem de 
divulgação científica interativa em espaços abertos. 
Cad. Bras. Ens. Fís., v. 27, n. 1: p. 171-187, abr. 2010. - 
10 unidades - 
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 
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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 
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 
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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 

96 Laboratório de Águas Renovação de Licenças Anuais: 1) Anotação de 
Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de 
Química + Atestado de regularidade no Conselho 
Regional de Química (R$ 307,00). Despesas Mensais: 
1) Água (R$ 85,00); 2) Coleta de Resíduos 
Laboratoriais por Empresa Coletora (R$ 85,00); 
TOTALIZANDO AO  LONGO DO ANO = R$ 1860,00 
reais. Controle Integrado de Pragas: R$3.000,00/anual. 
PCMSO: R$ 1.200,00/anual. 

Coordenação do 
Laboratório de 
Águas 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PIF 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$70.000,00 

97 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 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

R$30.000,00 

98 Laboratório de Pesquisa da 
Química (finalização) 

Compra de móveis (bancadas com gaveteiros e pias, 
capelas de exaustão, cadeiras e armários). Instalações 
elétrica e hidráulica. Aparelho de ar condicionado. 

Colegiado 4º Tri (Out. Nov. Dez.) PIF 2: Viabilizar a infraestrutura 
necessária ao 
desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

R$60.000,00 

99 Laboratório de Águas Manutenção de equipamentos: deionizador e 
purificador de água, pHmetro, turbidímetro, fluorímetro, 
micropipetas, condutivímetro. Compra de reagentes, 
cartelas quanti tray e frascos de coleta microbiológica 
de água. 

Coordenação do 
Laboratório de 
Águas. 

4º Tri (Out. Nov. Dez.) PIF 6: Fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas 
científicas. 

R$5.500,00 

100 Seminário de Integração: 
pesquisa, extensão, cultura e 
inovação tecnológica (Sipec) 
da Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar) 

Transporte de alunos e professores ao evento – É 
necessário recursos para o combustível da van e 
diárias do motorista. 

Colegiado 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. 

R$2.500,00 

  MATEMÁTICA             

101 XVI Semana da Matemática Semana de curso contemplando palestras, minicursos, 
mesas e comunicações cinetíficas 

Coordenação de 
Curso e Centro 
Acadêmico 

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. 

5 000,00 
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102 II Ciclo de Palestras On line Palestras que tratam de diversos temas relacionados à 
formação do professor e/ou à Matemática. 

Coordenação de 
Curso e Centro 
Acadêmico 

2° e 3° Tri PA 3: Refletir sobre a relevância 
social dos cursos de 
graduação existentes, 
considerando as demandas 
regionais e seu envolvimento 
com a sociedade. 

R$0,00 

103 Disciplinas optativas Serão ofertadas disciplinas optativas, conforme 
demanda, com a intenção de complementar os estudos 
remotos ofertados em 2020 

Professores do 
Colegiado de 
Matemática 

1°, 2°, 3° e 4° Tri PA 18: Ampliar e fortalecer a 
Política Institucional de 
Assuntos Estudantis, visando à 
melhoria na permanência e 
conclusão dos cursos. 

R$0,00 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - PRPGEM 
  

  

104 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. 

R$0,00 

105 Exames de qualificação Realização dos exames de qualificação dos 35 
mestrandos do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

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

R$0,00 

106 Defesas de dissertação de 
Mestrado 

Realização de defesas de dissertação de Mestrado de 
20 mestrandos do PRPGEM 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

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

R$0,00 

107 Revisão do Regulamento do 
PRPGEM 

Ajustes do regulamento do programa nos termos do 
regulamentos institucional e alterações da Capes 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

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

R$0,00 

108 Secretaria do PRPGEM Manutenção 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. 

R$0,00 

109 Consolidação de Exame de 
Proficiência Institucional 

Consolidação do 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. 

R$0,00 

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

Disponibilização, adequação e consolidação de 
espaços 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. 

R$0,00 

111 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 

Everton José 
Goldoni 
Estevam 

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

R$0,00 
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trabalho 

112 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. 

R$0,00 

113 Realocação de sala de 
videoconferência 

Alocação da sala de videoconferência de União da 
Vitória no campus novo 

Maria Ivete 
Basniak 

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

R$0,00 

114 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. 

R$0,00 

115 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. 

R$0,00 

116 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. 

R$0,00 

117 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. 

R$0,00 

118 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. 

R$0,00 

119 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. 

R$0,00 

120 Plano Estratégico do 
PRPGEM e orientações para 
a Autoavaliação 

Revisão e consolidação do plano estratégico do 
PRPGEM articulado ao Plano Institucional da Pós-
Graduação na UNESPAR, bem como 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), aos relatórios 
elaborados pela CPA e aos 
demais documentos 
institucionais avaliativos desse 
período. 

R$0,00 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REITORIA 

121 Qualificação Revista 
Paranense de Educação 
Matemática 

Atualização da versão online de hospedagem da 
Revista Paranaense de Educação Matemática e 
ampliação/atualização dos indexadores. 

Fabio Alexandre 
Borges 

primeiro trimestre PIF 4: Promover a manutenção, 
atualização e expansão da 
governança em Tecnologia da 
Informação. 

R$0,00 

        R$288.459,95 

            TOTAL DO CAMPUS R$388.059,95 

         CÓDIGOS EIXO   

      PPAI I - Políticas de Planejamento e 
Avaliação Institucional 

  

      PDI II - Políticas de Desenvolvimento 
Institucional 

  

      PA III - Políticas Acadêmicas   
  Pró-reitoria/Órgão PROGRAD (quando for o 

caso) 
 PG IV - Políticas de Gestão   

      PIF V - Políticas de Infraestrutura 
Física 

  

          
N. Atividade/Ação 

Finalística 
Descrição Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   
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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 

Abril a 
Dezembro 

PA 29. Democratizar do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil.   
30. Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR.   
31. Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior  

R$84.000,00 

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 29. Democratizar do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil.   
30. Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR.   
31. Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior  

R$105.000,00 

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. 

R$20.000,00 

4 Jogos Intercampi da 
Unespar  

Competições esportivas entre os times/equipes 
representantes dos 7 campi da Unespar com a 

Diretoria de 
Assuntos 

2º Tri PA 18: Ampliar e fortalecer a Política 
Institucional de Assuntos 

R$3.000,00 
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finalidade de promover a socialização acadêmica 
e a saúde física e mental  por meio da prática de 
atividade física. 

Estudantis; 
Divisão de 
Assuntos 
Estudantis; 
Seção de 
Assuntos 
Estudantis, 
CDE 
CA e Atleticas. 

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, 
Movimento 
Estudantil 
CDE e CA 

2º Tri PA 29. Democratizar do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil.   
30. Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR.   
31. Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior  

R$25.000,00 

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 e 
administração 
local dos campi 

1º Tri PA 31. Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior  

R$10.000,00 
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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 
Assuntos 
Estudantis e 
CEDH 

1º Tri PA 29. Democratizar do Acesso, 
Ingresso e Permanência 
Estudantil.   
30. Melhorar as condições de 
permanência e conclusão dos 
cursos de graduação da 
UNESPAR.   
31. Promover políticas de 
permanência estudantil 
articuladas à validação 
sociopolítica da diversidade e o 
exercício da cidadania no Ensino 
Superior  

R$3.000,00 

8 Programa Institucional de 
Bolsas para Monitoria  

Implementar as bolsas do programa institucional 
de monitoria e fomentar desenvolvimento de 
projetos de monitoria com voluntariado e 
realização do II Encontro de Monitorias e Práticas 
Acadêmicas da Unespar 

Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

1º Tri PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos Humanos 
e da Diversidade. 

R$35.000,00 

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 

3ºTri PA 19: Fortalecer as Políticas para a 
valorização dos Direitos Humanos 
e da Diversidade. 

R$15.000,00 

10 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 

1ºTri PA 7: Criar condições para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes 

R$5.000,00 

11 Fortalecimento de ações 
para a formação 
acadêmica 

O papel das monitorias acadêmicas na 
graduação; organização de projetos de ensino; 
esclarecimento sobre as Prtáticas como 
Componente Curricular e Estágio Curricular 
Supervisionado. 

Diretoria de 
Ensino/  

1ºTri PA 7: Criar condições para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes 

R$3.000,00 
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12 Políticas institucionais para 
a formação de professores 
para a educação básica 

Articulaçao entre os cursos de licenciatura, NRE, 
SMED e programas governamentais, propondo a 
Política Institucional de Formação de 
Profissionais para a Educação Básica  

Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

1ºTri 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. 

R$3.000,00 

13 Fórum de graduação Realização do II 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 

R$20.000,00 

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 

1ºTri PA 7: Criar condições para melhoria e 
desenvolvimento das práticas 
docentes 

R$21.000,00 

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 

Todo o Ano PA 6.Atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos cursos. 

R$0,00 

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. 

R$3.000,00 
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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 

Todo o Ano 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. 

R$0,00 

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 pela SETI 

Diretoria de 
Ensino 

Todo o Ano 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. 

R$0,00 

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 

Todo o Ano 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. 

R$0,00 

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 

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

R$0,00 

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. 

R$5.000,00 
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22 Atualizações e melhorias 
no sistema Siges 

Aperfeiçoar constantemente o Siges para atender 
as demandas da Universidade 

Diretoria de 
Registros 
Acadêmicos 

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

R$0,00 

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 

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

R$50.000,00 

24  Revisão do regulamento 
de estágio e do PIBID/RP 

Propor mudanças de regimento e regulamento 
para serem apreciados e aprovados pelos 
conselhos superiores afim de aprimorar o fazer 
pedagógico 

Diretoria de 
Programas e 
Projetos 

1º Semestre 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. 

R$0,00 

              R$410.000,00 

        

        

        

        

        

  Pró-reitoria/Órgão PRPPG (quando for o 
caso) 

        

          
          
N. Atividade/Ação 

Finalística 
Descrição Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

1 Avaliação e 
acompanhamento de 
egressos dos Programas 
de IC & T. 

Dar continuidade ao processo de avaliação e 
acompanhamento de egressos do PIC/PIBITI. 

DP/PRPPG 4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$0,00 
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2 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/PRPPG 

1º e 2º Trim 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. 

R$0,00 

3 Desenvolvimento e 
consolidação do PIC-EM 
na Unespar. 

Retomar a proposta/edital de PIC-EM em 
parceria com escolas estaduais, criando 
estratégias e mecanismos para ampliação do 
número de participantes. 

DP/PRPPG 3º e 4º Trim PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$0,00 

4 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, 3 º e 4º 
Trim 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$955.000,00 

5 Realização do  VII EAIC e 
II EAITI/Unespar. 

Realizar a 7º edição do Encontro Anual de 
Iniciação Científica e a 2ª do Encontro Anual de 
Iniciação Tecnológica e Inovação da Unespar. 

DP/PRPPG 2º e 3º Trim PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$30.000,00 

6 Implantação/Regulamentaç
ão de Programas de 
PIBIC/PIBITI-AF (cotas). 

Regulamentar, por meio de Edital de IC & T, 
concessão de bolsas específicas a ações 
afirmativas (orientandos ingressantes por cotas). 

DP/PRPPG 1º Trim PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$48.000,00 

7 Implantação/Regulamentaç
ão de Programa de IC & T 
específico à Academia 
Policial Militar do Guatupê 
(APMG). 

Implantar, por meio de edital/regulamento próprio, 
o Programa de IC & T para a Academia Policial 
Militar do Guatupê (APMG). 

DP/PRPPG 1º e 2º Trim PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$0,00 

8 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 
Trim 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$0,00 

9 Realização do Seminário 
de Pesquisa e Pós-
Graduação da Unespar 
(presencial ou online). 

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/PRPPG 

2º, 3º e 4º 
Trim 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$40.000,00 
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10 Apoio à participação de 
docentes em eventos 
científicos (após 
pandemia). 

Dar continuidade ao programa permanente 
(edital) de apoio à participação de docentes em 
eventos científicos. 

DP/PRPPG 2º, 3º e 4º 
Trim 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$150.000,00 

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 
Trim 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$0,00 

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 e 
DPG/PRPPG 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trim 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$50.000,00 

13 Apoio para implantação de 
Grupo de Pesquisa na área 
de segurança pública, na 
Academia Militar do 
Guatupê. 

Apoiar, viabilizando as condições para criação de 
GP específico, na área de segurança pública, na 
Academia Militar do Guatupê. 

DP/PRPPG 2º, 3º e 4º 
Trim 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$0,00 

14 Registro DOI a periódicos 
de extrato B2 ou mais. 

Continuidade das condições para que todos os 
artigos publicados em 2021 pelos periódicos da 
Unespar, cujo extrato seja acima de B2, tenham 
registro DOI. 

DP/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
Trim 

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

R$2.500,00 

15 Avaliação e 
acompanhamento de 
egressos da pós-
graduação 

Desenvolver uma ferramenta de avaliação e 
acompanhamento de egressos dos cursos de 
mestrado 

DPG/PRPPG  2º, 3º e 4º TRI PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$12.000,00 

16 Acompanhamento de 
indicadores da produção 
técnica e científica dos 
PPGs. 

Definir indicadores e mecanismos de 
acompanhamento da produção técnica e 
científica realizada pelos docentes dos PPGs. 

DPG/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

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

R$0,00 

17 Estimulo e orientação para 
docentes dos PPGs 
pleitearem financiamento 
para pesquisas.  

Incentivar e orientar os docentes dos PPGs a 
participarem de chamadas públicas lançadas 
pelas agências de fomento. 

DPG/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

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

R$0,00 
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18 Apoio à discentes da Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

Destinar, com recurso próprio, bolsas de estudo 
para os alunos dos cursos de mestrado. 

DPG/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

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

R$165.000,00 

19 Apoio à participação de 
docentes e discentes dos 
PPGs em eventos 
científicos. 

Lançar edital exclusivo aos professores e alunos 
dos PPGS para participação em eventos 
científicos, com apresentação de trabalho. 

DPG/PRPPG 3º e 4º TRI PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$60.000,00 

20 Capacitação dos 
secretários/estagiários e 
residentes técnicos dos 
PPGs. 

Promover curso de capacitação sobre a 
Plataforma Sucupira para os agentes, bolsistas 
técnicos e estagiários dos PPGs. 

DPG/PRPPG 2º e 3º TRI PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$3.000,00 

21 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 2º e 3º TRI PA 10: Ampliar a pós-graduação 
Stricto Sensu. 

R$0,00 

22 Apoio e suporte para 
criação de novos cursos de 
especialização Lato Sensu 

Criar estratégias para estimular docentes, em 
seus diferentes centros de área, na criação de 
novos cursos de especialização Lato sensu.  

DPG/PRPPG 1º, 2º, 3º e 4º 
TRI 

PA 11: Ampliar e Fortalecer os 
programas de pós-graduação 
Lato Sensu. 

R$0,00 

22 Aprovação do 
Regulamento atualizado da 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu 

Submeter ao Conselho Superior o regulamento 
atualizado da pós-graduação Stricto Sensu para 
apreciação e aprovação.  

DPG/PRPPG 1º Tri  PA 9: Fortalecer os programas de 
pós-graduação Stricto Sensu. 

R$0,00 

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

R$0,00 

              R$1.515.500,00 

        

  Pró-reitoria/Órgão PROEC (quando for o 
caso) 
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N. Atividade/Ação 
Finalística 

Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

1 Acompanhar o processo de 
curricularização da 
extensão.  

Realizar reuniões com a equipe da PROGRAD e 
direções de centro para verificação do processo 
de curricularização da extensão.  

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

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

R$0,00 

2 Realizar uma avaliação 
continuada das atividades 
de Extensão da Unespar 

Com base nos indicadores nacionais da 
extensão, elaborar relatórios consolidados das 
atividades de extensão realizada na Unespar, 
avaliando conjuntamente o atendimento ao PDI. 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$0,00 

3 Realizar  Encontro Anual 
de Extensão e Cultura da 
UNESPAR  

Realização do Encontro Anual de Extensão e 
Cultura da Unespar com a compartilhamento de 
informações a respeito dos dos projetos de 
extensão da Unespar, como também a promoção 
de oficinas voltadas a comunidade externa e 
apresentações Culturais 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$9.600,00 

4 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. 

R$10.000,00 

5 Representar a Unespar nos 
foruns nacionais de 
Extensão e de Cultura 

Participação nos eventos do FORPROEX e 
FORCULT 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$10.000,00 

6 Implementar o SIEX 
(Sistema Informatizado de 
Extensão)  

Buscar soluções para 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. 

R$30.000,00 
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7 Fortalecer a 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. 

R$5.000,00 

8 Divulgar as atividades 
extensionistas e culturais 
desenvolvidas pela 
Unespar junto à 
comunidade acadêmica e 
outros setores sociedade  

Realizar a divulgação das atividades 
extensionistas e culturais da Unespar nas 
diversas mídias institucionais 

Marcelo 
Bourscheid e 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$0,00 

9 Promover a troca de 
experiẽncias sobre as 

atividades extensionistas e 
culturais desenvolvidas 
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. 

R$0,00 

10 Promover a participação de 
membros da Proec em 
reuniões administrativas 
nos campi da Unespar 

Apoiar financeiramente a participação em 
reuniões administrativas, conselhos e audiências 
públicas promovidas pela Unespar 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

  14: Qualificar a gestão das 
atividades de extensão. 

R$5.000,00 

11 Consolidar o Programa 
Institucional de Apoio a 
Inclusão Social Pesquisa e 
Extensão Universitária 

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. 

R$0,00 

12 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. 

R$0,00 
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13 Incentivar a produção 
artístico/cultural nos Campi 
da Unespar  

Realizar um diagnotico das manifestações 
existentes e demandas dos campi da Unespar e 
APMG 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. 

R$0,00 

14 Instituir o Fórum de Arte e 
Cultura da Unespar 

Promover a realização de Forum de discução 
sobre Arte e Cultura na Unespar 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

R$15.000,00 

15 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. 

R$6.000,00 

16 Apoiar as ações 
desenvolvidas em espaços 
culturais administrados 
pela Proec, Campi e APMG 

Auxiliar na realização 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. 

R$10.000,00 

17 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. 

R$5.000,00 

18 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. 

R$15.000,00 

19 Buscar recursos junto a 
órgão fomento para 
implantação de um espaço 
maker em cada campus  

Fomentar a criação de Espaços Makers 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. 

R$0,00 
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20     Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

  

21 Apoiar projetos e 
programas de extensão 

Apoiar financeiramente programas e projetos de 
extensão via editais de agencia de fomento com 
recursos para bolsas, investimento e custeio 

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. 

R$8.000,00 

22 Realizar o Festival de Arte 
e Cultura da Unespar 

Buscar recursos junto a órgãos de fomento para 
realização do Festival de Arte e Cultura da 
Unespar 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Ana Paula 
Peters 

4º Tri (Out. 
Nov. Dez.) 

PA 17: Implementar Política 
Institucional de Arte e Cultura 
para a UNESPAR. 

R$30.000,00 

23 Apoiar estudantes com 
Bolsas de Extensão e 
Cultura 

Fomentar a participação de estudantes em 
projetos de extensão e Cultura com bolsas 

Eloi Vieira 
Magalhães, 
Marcelo 
Bourscheid, 
Ana Paula 
Peters 

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. 

R$0,00 

24 Valorizar do patrimônio 
cultural local dos campi e 
APMG 

Fortalecimento de atividades educativas 
envolvendo o patrimônio cultural local dos 
campi/APMG e os espaços museais e culturais 
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. 

R$14.400,00 

               R$                                   173.000,00  

        

  Pró-reitoria/Órgão Escritório de Relações Internacionais (quando for o 
caso) 

        

          
          
N. Atividade/Ação 

Finalística 
Descrição Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   
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1 Implementação do Plano 
Estratégico de 
Internacionalização da 
UNESPAR 

Revisão e elaboração do Plano Estratégico de 
Internacionalização da UNESPAR 

Nadia Moroz 
Luciani 

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), 
aos relatórios elaborados pela 
CPA e aos demais documentos 
institucionais avaliativos desse 
período. 

R$0,00 

2   Implantação e acompanhamento das ações de 
implantação do Plano Estratégico de 
Internacionalzação da UNESPAR 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

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. 

R$0,00 

3   Desenvolvimento de um sistema integrado de 
gestão, registro, acompanhamento e controle de 
informações e ações de internacionalização do 
ERI 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

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

R$0,00 

4   Implementação do organograma total do ERI com 
ampliação do quadro de Recursos Humanos: 4 
Chefias de Divisão FA2 (2 já preenchidas e 2 
vacantes) e 3 Núcleos Regionais nos Escritórios 
da Reitoria FA3 (3 vacantes) 

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 
melhoria das condições de 
trabalho. 

R$0,00 

5   Busca de fomento público ou privado para 
ampliação, incremento e implantação de 
programas e projetos de internacionalização 

Nadia Moroz 
Luciani 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PG 2: Atuar na captação de recursos 
externos, não-governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis de 
incentivos fiscais. 

R$0,00 
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6   Criação e implementação do PIU - Programa de 
Internacionalização com o objetivo de fomentar e 
promover ações de extensão e cultura em 
projetos e ações próprios e/ou em parceroia com 
a PROEC e outras instituições externas. 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$0,00 

7 Implementação do Plano 
Geral de Comunicação - 
Comunicação Interna do 
ERI e Internacional da 
UNESPAR 

Manutenção e intensificação da comunicabilidade 
das ações do ERI nas redes sociais virtuais, bem 
como a ampla difusão de informações referentes 
à internacionalização 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$0,00 

8   Implementação do Projeto Unespar Internacional 
em parceria com a ASCOM, PRPPG, PROEC, 
Curos de Turismo, PFI, PFF e UFE. 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$0,00 

9   Apoio em parceria com a PRPPG para tradução 
parcial do site da UNESPAR para a língua 
inglesa e ampliacão do projeto para a totalidade 
do sitee para outros idiomas 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

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

R$0,00 

10   Fomento à cooperação a parceria entre os 
diferentes setores da UNESPAR pela promoção 
de eventos e atividades institucionais articuldas 
entre gestão, ensino, pesquisa, extensão, cultura 
e internacionlizacão. 

Roberta 
Cristina Ninin 

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. 

R$2.000,00 

11   Consolidação de trabalho de internacionalização 
em rede com estratégiade circulação da equipe 
pelos sete campi da UNESPAR em parceria com 
a gestão superior no sentido de garantir e 
equidade das ações internas e externas do ERI.  

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PDI 2: 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 

R$4.000,00 
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metas previstas no PDI (2018-
2022). 

12   Difusão da UNESPAR em âmbito Nacional e 
Internacional pela representatividade em 
instâncias competentes com a participação em 
Feiras, Congressos e Eventos Nacionais e 
Internacionais e debates de interesse 
internacional com órgão representativos como a 
FAUBAI, Fórmum dos Assessores Internacionais 
do Paraná, Núcleo de Relações Internacionais da 
SETI, APIESP, entre outros. 

Nadia Moroz 
Luciani 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

R$12.000,00 

13 Capacitação e qualificação 
pessoal e profissional da 
comunidade acadêmica da 
UNESPAR 

Promoção e Incentivo à participação em agendas 
acadêmicas e culturais em missões 
internacionasi 

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

R$4.000,00 

14   Proposição de cursos/workshops próprios e em 
parceria com instituições de fomento nacionais e 
internacionais para a reflexão crítica e 
contextualização sobre a qualificação do staff da 
comunidade acadêmica em geral. 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

R$2.000,00 

15   Implementação de uma política linguística na 
UNESPAR pelo incentivo e promoção de acesso 
a cursos e formações de idiomas próprios e 
externos, bem como à cultura local e global. 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

R$0,00 

16   Manutenção e ampliação do Programa Paraná 
Fala Idiomas em parceria com a SETI/UGF. 

Nadia Moroz 
Luciani 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 

R$0,00 
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nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

17   Implementação e desenvolvimento do Programa 
de Mobilidade Internacional - ProMobi UNESPAR 
pela regulamentação de bolsas de curta e média 
duração para estudantes da graduação da 
UNESPAR. 

Roberta 
Cristina Ninin 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$10.000,00 

18   Implementação e desenvolvimento do Programa 
de Mobilidade Internacional - ProMobi UNESPAR 
pela regulamentação de bolsas de curta e média 
duração para estudantes da pós-graduação da 
UNESPAR. 

Roberta 
Cristina Ninin 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

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

R$15.000,00 

19   Incentivo à mobilidade 
acadêmica/cinetífica/cultural de docentes e 
discentes virtual e física (inbound e outbound). 

Roberta 
Cristina Ninin 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PA 7: Fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica. 

R$10.000,00 

20   Incentivo à mobilidade 
acadêmica/cinetífica/cultural de agentes 
administrativos virtual e física pela criação de 
editais próprios de mobilidade inbound e 
outbound. 

Roberta 
Cristina Ninin 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PG 5: Estabelecer Política de 
Formação do Corpo Técnico-
Administrativo. 

R$3.000,00 

21   Apoio e fortalecimento à criação e implantação do 
CELIN - Centro de Línguas da UNESPAR nos 
sete campi. 

Nadia Moroz 
Luciani 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

R$0,00 
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22 Apoio à qualificação e 
internacionalização dos 
cursos de graduação e dos 
programas de pós-
graduação da UNESPAR 

Incentivo à mobilidade virtual pela promoção de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão em 
cooperação com instituições estrangeiras. 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 20:Estimular e orientar os 
processos de Internacionalização 
nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com base na 
Política de Internacionalização da 
UNESPAR. 

R$0,00 

23   Criação de um programa de incentivo à oferta de 
disciplinas nos cursos de gradução e atividades 
de extensão em língua estrangeira com o apoio 
de programas como o EMI (English as Medium of 
Instruction) e o BRaVE (Brazilian Virtual 
Exchange) 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$0,00 

24   Criação de um programa de incentivo à oferta de 
disciplinas nos programas de pós-graduação e 
atividades de extensão em língua estrangeira 
com o apoio de programas como o EMI (English 
as Medium of Instruction) e o BRaVE (Brazilian 
Virtual Exchange) 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

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

R$0,00 

25   Busca e implementação de estágios em 
instituições estrangeiras para discentes da 
UNESPAR bem como na UNESPAR para 
estudantes esntrageiros. 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

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. 

R$0,00 

26   Manutenção e ampliação das parcerias 
internacionais pela manutenção ativa dos 
Acordos de Cooperação Acadêmicas, do projetos 
e programas técnicos, acadêmicos e culturais em 
rede e participcão ativa nas Redes e Programas 
Internacionais já vinculadas como a Rede Zicosur 
Universitário. 

Nadia Moroz 
Luciani 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

PA 6: Fortalecer o desenvolvimento 
de pesquisas científicas. 

R$15.000,00 
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27   Ações de incentivo e implementação gradativa de 
referências bibliográficas estrangeiras nos planos 
de ensino dos cursos de graduação da 
UNESPAR (10% -> 50%) 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$1.000,00 

28   Ações de incentivo e implementação gradativa de 
referências bibliográficas estrangeiras nos planos 
de ensino dos cursos de pós-graduação da 
UNESPAR (10% -> 50%) 

Leonan Jordan 
Albuquerque 
Cunha 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$1.000,00 

29   Ampliar o acesso a acervos estrangeiros e 
sistemas de bilbiotecas de instituições 
internacionais por meio de parcerias de 
compartilhamento de dados e informações. 

Roberta 
Cristina Ninin 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PIF 4: Promover a manutenção, 
atualização e expansão da 
governança em Tecnologia da 
Informação. 

R$0,00 

30   Promover e estimular a internacionalização dos 
currículos da graduação pelo desenvolvimento e 
aprovação de documentos normativos relativos à 
equivalência de créditos, validação de atividades 
acadêmicas e aproveitamento de currículo 
estrangeiro, ebtre outros. 

Roberta 
Cristina Ninin 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

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

R$0,00 

31   Promover e estimular a internacionalização dos 
currículos da pós-graduação pelo 
desenvolvimento e aprovação de documentos 
normativos relativos à equivalência de créditos, 
validação de atividades acadêmicas e 
aproveitamento de currículo estramgeiro, ebtre 
outros. 

Roberta 
Cristina Ninin 

2º Tri (Abr. 
Mai. Jun. 

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

R$0,00 

32   Ampliar a oferta e melhorar a classificação do 
periódicos da UNESPAR pelo convite e estímulo 
de atuação de parceiros interncacionais, bem 
como a participação e produção acadêmica de 
docentes e discentes em eventos e publicações 
interncionais. 

Luciana Paula 
Castilho 
Barone 

1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

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

R$0,00 

              R$79.000,00 
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  Pró-reitoria/Órgão Assessoria de Comunicação - ASCOM  (quando for o 
caso) 

        

          
          
N. Atividade/Ação 

Finalística 
Descrição Responsável 

(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

1 Divulgação dos projetos de 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Ampliar a divulgação cursos de graduação e dos 
projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 
realizados 
nesses, por meio da produção de notícias e 
materiais audiovisuais, quando necessário 

Aline de 
Oliveira Silva e 
Paula 
Fernandes 

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

R$0,00 

2 Normatização dos 
processos comunicacionais 

Dar continuidade a elaboração de manuais e 
documentos normativos visando estruturar as 
atividades desenvolvidas no ambito da ASCOM, 
criando uma base que sirva como alicerce para 
as próximas gestões.  

Aline de 
Oliveira Silva e 
Paula 
Fernandes 

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

R$0,00 

3 Produção de videos 
institucionais dos 
programas de mestrado 

Continuação da produção de vídeos institucionais 
dos programas de mestrado, atividade que 
estava prevista para 2020 mas que, devido a 
pandemia, não pode ser realizada 

Aline de 
Oliveira Silva e 
Paula 
Fernandes 

3º trimestre PG 8: Desenvolver a comunicação 
como uma atividade estratégica, 
permanente e profissionalizada. 

R$0,00 

4 Realizar campanhas 
educativas de combate à 
violência e à discriminação 
no Ensino Superior. 

Desenvolver, junto ao CEDH e Prograd, materiais 
para campanhas educativas de combate à 
violência e à discriminação no Ensino Superior. 

Aline de 
Oliveira Silva e 
Paula 
Fernandes 

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

R$0,00 

5 Fortalecer a identidade 
UNESPAR nos veículos de 
mídia externa  

Fortalecer o contato direto com a imprensa 
externa à instituição, de forma a divulgar a 
identidade da UNESPAR 

Aline de 
Oliveira Silva e 
Paula 

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

R$0,00 
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Fernandes 

6 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 de 
Oliveira Silva e 
Paula 
Fernandes 

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

R$0,00 

7 Criação do Estúdio de TV 
da Unespar 

Montagem do primeiro estúdio de TV da Unespar, 
no campus de Campo Mourão, cujos 
equipamentos se encontram em fase de 
aquisição.  

Aline de 
Oliveira Silva e 
Paula 
Fernandes 

2021 PIF 1: Propor e coordenar ações que 
visem à manutenção, adequação 
e/ou ampliação da infraestrutura 
física da UNESPAR. 

R$0,00 

8 Coordenação da 
campanha midiatica do 
Vestibular 

Coordenar e assessorar a CCCV em relação à 
campanha midiática do Vestibular institucional, 
desde a escolha da identidade visual até a 
divulgação da campanha.  

Paula 
Fernandes 

2º, 3º e 4º 
trimestre 

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

R$0,00 

              R$0,00 

        

        

  Pró-reitoria/Órgão Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (quando for o 
caso) 

        

                

                

  Atividade/Ação 
Finalística 

Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   
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1 Atualizar os demonstrativos 
relativos à necessidade de 
pessoal e cobrar dos 
Órgãos e Secretarias do 
Estado do Paraná agilidade 
na nomeação de agentes e 
docentes aprovados em 
concurso públicos já 
realizados. 

Organizar dados atualizados em conjunto com a 
PROPLAN acerca do quantitativo de docente e 
agentes Universitários 

PROGESP 3º Tri (Jul. 
Ago. Set) 

PG   R$0,00 

2 Oferecer atividades que 
estimulem o 
desenvolvimento humano 
nas dimensões intelectual 
e cultural. 

Ofertar cursos online para agentes universitários PROGESP CONTÍNUO PG 5: Estabelecer Política de 
Formação do Corpo Técnico-
Administrativo. 

R$0,00 

3 Manutenção e publicização 
de Banco de Dados 
Institucionais 

Manter dados atualizados do quantitativo de 
pessoal da Unespar 

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

R$5.000,00 

4 Ampliar o número de 
agentes universitários e 
docentes da UNESPAR 

Pleitear junto 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). 

PROGESP CONTÍNUO PG 3: Repor o quadro de docentes e 
agentes universitários da 
UNESPAR. 

R$0,00 

5 Oferecer atividades que 
estimulem o 
desenvolvimento humano 
nas dimensões intelectual 
e cultural. 

Programa de Formação dos Agentes 
Universitários da UNESPAR. 

PROGESP CONTÍNUO PG 5: Estabelecer Política de 
Formação do Corpo Técnico-
Administrativo. 

R$0,00 

6 Programa de 
Desenvolvimento de 

Melhorar a relação interpessoal entre os 
servidores da UNESPAR 

PROGESP CONTÍNUO PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 

R$0,00 
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Relações Interpessoais - 
PDRI  

melhoria das condições de 
trabalho. 

7 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. 

PROGESP CONTÍNUO 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. 

R$15.000,00 

8 Programa de Proteção e  
Saúde dos trabalhadores 
da Unespar 

Instituir estratégias institucionais em substituição 
à CIPA para todos os Campi da UNESPAR 

PROGESP 1º Tri (Jan. 
Fev. Mar.) 

PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 
melhoria das condições de 
trabalho. 

R$0,00 

9 Buscar a 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. 

PROGESP 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. 

R$0,00 

10 Buscar a omplantação 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. 

PROGESP 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. 

R$0,00 

              R$20.000,00 

        

  Pró-reitoria/Órgão Pró-reitoria de Administração e Finanças (quando for o 
caso) 

        

                

                

  Atividade/Ação 
Finalística 

Descrição Responsável 
(nome 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 

  Valor Estimado R$ 
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completo) com o PDI 

          Eixo Objetivo   

1 Modernizar e adequar a 
Infraestrutura em 
Tecnologia da Informação 

  PRAF CONTÍNUO PIF 4: Promover a manutenção, 
atualização e expansão da 
governança em Tecnologia da 
Informação. 

R$30.000,00 

2 Fortalecer a acessibilidade 
na infraestrutura da 
Unespar 

  PRAF CONTÍNUO PIF 3: Adequar a infraestrutura física 
às demandas apresentadas pelas 
políticas de acessibilidade e 
inclusão, conforme legislação 
específica. 

R$150.000,00 

3 Modernizar e adequar a 
Infraestrutura do Sistema 
de Bibliotecas da 
UNESPAR. 

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

R$150.000,00 

4 Modernizar e adequar a 
Infraestrutura. 

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

R$215.000,00 

5 Implementar a 
Infraestrutura 

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

R$215.000,00 

              R$760.000,00 

        

  Pró-reitoria/Órgão Pró-reitoria de Planejamento (quando for o 
caso) 
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N. Atividade/Ação 
Finalística 

Descrição Responsável 
(nome 
completo) 

Cronograma 
(execução) 

Articulação 
estratégica 
com o PDI 

  Valor Estimado R$ 

          Eixo Objetivo   

1 Ampliar e atualizar as 
estruturas, acervos e 
materiais didáticos e 
pedagógicos. 

Fazer projetos de captação de recursos, junto a 
orgãos de fomento das esferas Estadual e 
Federal. 

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

R$0,00 

2 Regulamentar, no âmbito 
do Conselho de 
Planejamento, 
Administração e Finanças 
(CAD), os procedimentos 
para elaboração do 
orçamento da UNESPAR. 

Viabilizar estudos de distribuição do orçamento a 
ser distribuido pelo Estado para custeio, criar 
critérios.  

Dirplan jan-dez PG 1: Definir elementos do 
planejamento e da 
sustentabilidade financeira para 
garantir o desenvolvimento da 
Instituição. 

R$0,00 

3 Articular diferentes projetos 
para obtenção de recursos, 
com incentivo para 
desenvolver projetos 
integrados. 

Fazer projetos de captação de recursos, junto a 
orgãos de fomento das esferas Estadual e 
Federal. 

Dirplan jan-dez PG 2: Atuar na captação de recursos 
externos, não-governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis de 
incentivos fiscais. 

R$0,00 

4 Estabelecer prioridades 
para investimentos e 
implementar um banco de 
projetos para captação de 
recursos. 

Fazer levantamento e estudo dos projetos para 
captação 

Dirplan jan-dez PG 1: Definir elementos do 
planejamento e da 
sustentabilidade financeira para 
garantir o desenvolvimento da 
Instituição. 

R$0,00 
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5 Gerir o processo de 
avaliação e autoavaliação 

Acompanhar o cronograma da CPA Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º ao 4º Tri  PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 

avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 

aos relatórios elaborados pela 
CPA e aos demais documentos 
institucionais avaliativos desse 

período. 

R$0,00 

    Reuniões da CAI via sala de videoconferências 
com as CPAS Setoriais  

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Realizar a coleta de dados, tabulação, análise, 
interpretação e produção do Relatório da 
avaliação de 2020. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Realizar a extração e tratamento do banco de 
dados da Avaliação da Gestão 2020. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Realizar a tabulação, análise e interpretação das 
informações da Avaliação da Gestão 2020. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Elaborar o Relatório Parcial da Avaliação 
Institucional de 2020. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Reuniões da CAI via sala de videoconferências 
com as CPAS Setoriais  

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Acompanhar o cronograma da Avaliação em 
parceria com a PROGRAD,  PRPPG e PROEC. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Reuniões da CAI via sala de videoconferências 
com as CPAS Setoriais  

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 
  

R$0,00 
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    Realizar a avaliação do CICLO VERMELHO - 
ANO III - 2021 por meio de Sistema próprio 
desenvolvido pela Unespar em parceria com o 
NTI 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º e 4º Tri  PPAI 

  

R$0,00 

    Solicitar contratação de Estagiário tendo em vista 
que em 2021 praticamente todos os cursos de 
graduação serão avalaidos. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$9.600,00 

    Reuniões da CAI via sala de videoconferências 
com as CPAS Setoriais para discutir o formato da 
Avaliação em tempos de Pandemia. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

3º Tri  PPAI 

  

R$0,00 

6 Gerir o processo de 
acompanhmanto e 
avaliação dos Egressos 
(concluintes e não 
concluintes) 

Estreitar o contato com os egressos concluintes e 
não concluintes por meio de e-mail e divulgação 
nas páginas na universidade e nas redes sociais. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 

  

R$2.000,00 

    Acompanhar o programa de acompanhamento e 
avaliação de egressos em conjunto com o Nucleo 
de Tecnologia da Informação - NTI 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º ao 4º Tri  PPAI 

  

R$0,00 

    Realizar a extração e tratamento do banco de 
dados de egressos 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Realizar a tabulação, análise e interpretação das 
informações de egressos. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Elaborar o Relatório de Acompanhamento e 
Avaliação de Egressos Concluintes e Não 
Concluintes. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

7 Gerir a página (site) da 
Avaliação Institucional 
(CPA) 

Restruturar a página na internet da CPA 
renomeando para Avaliação Institucional Unespar 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Inserir maior número de informação qualitativa e 
quantitativa da Unespar 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º ao 4ºTri  PPAI 
  

R$0,00 
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    Possibilitar ao usuário interno e externo encontrar 
o maior número de informação da Unespar nesta 
página da Avaliação Institucional 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º ao 4ºTri  PPAI 

  

R$0,00 

    Manter a página atualizada. Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º ao 4ºTri  PPAI 
  

R$0,00 

8 Gerir o programa Power BI 
de Relatórios Interativos 

Elaborar os Relatórios da Avaliação de 2019 e 
encaminhar para os professores. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$600,00 

    Elaborar Relatórios Gerais para envio para 
Diretores de Campus e de Centro de Áreas, 
Coordenadores, Pró-Reitores e demais usuários. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 

  

R$0,00 

9 Estudar viabilidade de 
substituir programa de 
avaliação. 

Analisar outros programas de avaliação 
existentes no mercado ou desenvolver programa 
próprio em conjunto com o NTI 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

1º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

10 Analisar ações de 
planejamento e de 
desenvolviemnto físico da 
Unespar. 

Identificar demandas e/ou necessidade de ações 
relativas ao desenvolviemnto físico dos campi e 
das diversas áreas com base nas avaliações. 

Antenógines 
Leonel 
Pedroso 

2º Tri  PPAI 

  

R$0,00 

11 Elaborar diretrizes para 
sensibilização quanto ao 

ENADE 

Elaborar Instrução de Serviço para a 
sensibilização para o ENADE 

Anteógines 
Leonel 
Pedroso 

3º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

    Desenvolver plataforma para a sensibilização 
para o ENADE com o NTI ou por meio de 
questionário eletrônicos (forms) 

Anteógines 
Leonel 
Pedroso 

3º Tri  PPAI 
  

R$0,00 

12 Avaliar e atualizar as 
diretrizes contidas no PDI. 

Apresentar o relatório parcial do PDI referente 
aos anos de 2018 e 2019 e promover reuniões 
visando atualização das metas. 

PROPLAN 1º Tri  PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
aos relatórios elaborados pela 
CPA e aos demais documentos 
institucionais avaliativos desse 
período. 

R$0,00 
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13 Elaborar relatório parcial do 
PDI referente ao Ano de 
2020 

Solicitar aos envolvidos relatório de atividades e 
indicadores relacionados ao PDI 

PROPLAN 1º Tri  PPAI 1: Descrever e identificar os 
principais elementos do processo 
avaliativo da UNESPAR em 
relação ao seu PDI (2018-2022), 
aos relatórios elaborados pela 
CPA e aos demais documentos 
institucionais avaliativos desse 
período. 

R$0,00 

14 Assessorar os campi, com 
apoio dos residentes 
técnicos, para elaboração 
de documentação referente 
a reforma e reparos na 
unidades 

Realizar vistorias, Elaborar memoriais descritivos 
e planilhas,  

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

R$7.800,00 

15 

Buscar o fortalecimento da 
política de captação de 
recursos 

Criar setor pra identificação, captação, assessoria 
e elaboração de projetos para captação de 
recursos para financiamento de programas e 
projetos. 

PROPLAN 1º Tri  PG 2: Atuar na captação de recursos 
externos, não-governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis de 
incentivos fiscais. 

R$0,00 

  

  

Estabelecer prioridades para investimentos e 
implementar um banco de projetos para captação 
de recursos. 

PROPLAN 3º Tri  PG 2: Atuar na captação de recursos 
externos, não-governamentais e 
governamentais, incluindo 
aqueles provenientes das leis de 
incentivos fiscais. 

R$0,00 

16 Buscar Melhoria na relação 
interpessoal entre os 
servidores da UNESPAR. 

Oferecer atividades de curta duração, focadas 
nos processos de gestão, busca da qualidade e 
satisfação profissional, por meio da humanização 
nas relações de trabalho. 

PROPLAN TODOS PG 6: Estabelecer uma política de 
recursos humanos visando à 
melhoria das condições de 
trabalho. 

R$0,00 

              R$20.000,00 
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