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INTRODUÇÃO
A pesquisa é o processo de produção de conhecimento adotando-se uma metodologia
específica na busca de respostas a questões. Deve também orientar-se numa perspectiva ética,
posto que o pesquisador possui uma responsabilidade social em relação à sua produção.
O conceito de Universidade está ligado à produção do conhecimento, porém o
estímulo à curiosidade e à criatividade não pode limitar-se a projetos específicos de pesquisa e
dos cursos de pós-graduação. As atividades pedagógicas devem estimular a investigação em
quaisquer dos níveis de formação. Se a pesquisas se articula com o ensino, uma vez que para
produzir um novo conhecimento se manipula conhecimentos anteriormente já produzidos, ela
também deve estar articulada com a extensão.
A política para a pesquisa na Unespar está voltada para a geração de conhecimento e
tecnologia em todos os campos do saber e sua disseminação em padrões elevados de qualidade,
seja por meio do ensino, publicações técnicas e científicas, ou outras formas de divulgação, e
que atendam às demandas sociais locais, regionais e nacionais. Esses objetivos serão atingidos
pelo fortalecimento da pesquisa, com ênfase na consolidação de Grupos de Pesquisa, entendidos
como células iniciais para a definição e fortalecimento das áreas de pesquisa, mas também
desenvolvida em projetos individuais. A pesquisa deve estar contemplada na trajetória de
formação acadêmica dos discentes como atividade acadêmica complementar. Para tanto, a
Unespar busca constantemente uma maior participação dos acadêmicos em atividades de
pesquisa, no âmbito dos Centros.
A verticalização do ensino é uma das metas prioritárias da Unespar e exigência do CEE
para o recredenciamento da Unespar. Os cursos lato sensu visam a atender demandas
específicas. Os programas de Pós-graduação stricto sensu são imprescindíveis na busca de
excelência acadêmica e devem fortalecer os grupos de pesquisa e qualificação dos egressos.
Com relação ao caráter específico da Unespar, é necessário pensar estratégias que integrem sua
realidade multicampi. A localização estratégica dos seus campi, distribuídos amplamente pelo
Estado do Paraná, por um lado exige políticas de ação integradoras, e por outro permite o
trabalho pelo desenvolvimento do Estado como um todo.
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A extensão tem como objetivo a articulação com diferentes atores sociais, buscando a
difusão e a disseminação do conhecimento, dos saberes científicos e populares, da informação
e da cultura, tornando-os acessíveis à sociedade em geral e fazendo deles instâncias sociais
críticas de modificação social e pedagógica. Definidas as políticas para Pesquisa, PósGraduação e Extensão pelo PPI, resgata-se os objetivos estabelecido no PDI:

a) Ampliar seus espaços de interlocução com a sociedade, particularmente nos campos da
arte, cultura, saúde, cidadania e educação, dirigindo suas funções acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão para o atendimento a demandas sociais.
b) Criar condições para estimular e fortalecer a pesquisa pelo incentivo ao
desenvolvimento de programas inovadores, o intercâmbio com instituições nacionais e
internacionais, a crescente qualificação de pesquisadores e grupos de pesquisa, bem
como a divulgação do conhecimento produzido.
c) Implementar uma política de democratização dos conhecimentos científicos, culturais e
tecnológicos, por meio do fortalecimento de um sistema qualificado de bibliotecas e de
acesso ampliado a redes e bancos de dados existentes e potencialmente disponíveis.
d) Promover uma inserção qualificada da instituição no panorama acadêmico nacional e
internacional, pela difusão da sua produção científica, técnica e artística.
e) Fomentar a realização de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer.
f) Consolidar a articulação de projetos e programas de extensão e cultura, nos termos do
Regulamento de Extensão e Cultura da UNESPAR, em consonância com a Política
Nacional de Extensão Universitária.
g) Reforçar sua integração com a rede de universidades estaduais, na coordenação de ações
que visem ao fortalecimento do sistema universitário público no Estado do Paraná;
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I.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, PÓSGRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA NA UNESPAR

A Unespar, por meio das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e
extensão PROEC, tem pautado suas ações em sintonia com os desafios e metas estabelecidos
em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, buscando ainda observar, em suas políticas, os
critérios e diretrizes estabelecidos pelas agências de avaliação e fomento do Ensino Superior, o
Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 2011-2020) e o Plano Nacional de Educação (PNE,
2014-2024), o Plano Nacional de Extensão Universitária . Todas as ações e planejamento visam
atender, ainda, o disposto no Parecer do Conselho Estadual de Educação n. 56/2013, referente
ao processo de credenciamento da Unespar.
Nesse movimento, e tendo em vista a realidade e a relevância que a Unespar assume nas
diferentes mesorregiões do Estado do Paraná, a Universidade tem trabalhado para promover a
formação de recursos humanos na Graduação e na Pós-Graduação, a qualificação das pesquisas
e da disseminação do conhecimento, atenta à importância de sua inserção regional, ao
intercâmbio com outras instituições do estado e do país, assim como à necessária
internacionalização de suas ações.
No presente Plano, apresentamos as principais ações desencadeadas pelas Pró-reitorias
de Pesquisa e Pós-graduação e Extensão e Cultura da Unespar no cumprimento dos objetivos
previstos pelo PDI, PPI e as recomendações do Conselho Estadual de Educação por ocasião do
credenciamento da Unespar.
Inserida nessa dinâmica a Unespar, por meio da PRPPG, tem desenvolvido políticas e
ações, destacadas a seguir, com vistas ao fortalecimento da Pesquisa e da Pós-Graduação nos
próximos 5 anos:

1. PESQUISA

As ações e políticas referentes à Pesquisa na Unespar podem ser apresentadas a partir
dos seguintes eixos: Grupos de pesquisa; Apoio à Pesquisa; Programas de Iniciação Científica.
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Grupos de Pesquisa
Objetivos: fortalecer o trabalho dos Grupos de Pesquisa já existentes na Unespar e apoiar a
criação de novos Grupos, por meio de editais de apoio à pesquisa com recursos de custeio e
capital.
Os pesquisadores da Unespar desenvolvem pesquisas nas diferentes áreas do
conhecimento, algumas delas contando com apoio financeiro do CNPq, CAPES e Fundação
Araucária, entre outras instituições e fundações de apoio à pesquisa. As investigações
desenvolvidas estão vinculadas aos 62 Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq
e certificados pela instituição. O trabalho dos Grupos de Pesquisa da Unespar tem contribuído
para o crescimento da pesquisa, a disseminação do conhecimento produzido, o intercâmbio com
outras Instituições de Ensino Superior e Centros de Pesquisa, bem como para a formação de
recursos humanos. Ademais, os Grupos de Pesquisa têm subsidiado as ações dos Programas de
Pós-Graduação em funcionamento, assim como o fortalecimento de Grupos de Trabalho para a
criação de novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Embora tenham sido criados alguns Grupos de Pesquisa na Unespar nos últimos anos,
a PRPPG tem orientado os pesquisadores a se integrarem a grupos e linhas de pesquisa já
existentes, promovendo ainda discussões para integração daqueles em funcionamento,
fortalecendo os trabalhos e as investigações em desenvolvimento. Outras orientações têm sido
dadas aos pesquisadores, por meio da PRPPG, a fim de destacar a importância e esclarecer
algumas diretrizes para o funcionamento dos Grupos de Pesquisa na instituição.
A tabela a seguir apresenta os Grupos de Pesquisa da Unespar por área de conhecimento,
segundo informações coletadas junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq:
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Grupos de Pesquisa da Unespar por Área de Conhecimento
Ciências Agrárias

1

Ciências Biológicas

3

Ciências da Saúde

3

Ciências Exatas e da Terra

7

Ciências Humanas

18

Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias

5
1

Linguística, Letras e Artes

24

No intuito de fortalecer o trabalho dos Grupos, uma das ações realizadas pela Unespar,
por meio da PRPPG, foi o lançamento de editais de apoio à pesquisa, destinando recursos de
custeio e capital aos docentes efetivos que vêm desenvolvendo investigações junto aos Grupos
de Pesquisa, conforme será apresentado mais adiante.
Os docentes da Unespar desenvolvem atualmente mais de 500 pesquisas nas diversas
áreas do conhecimento. Deste total, cerca de 20% são financiadas por agências de fomento
como o CNPq e a Fundação Araucária. As pesquisas em andamento estão assim distribuídas
nos campi da Unespar:
Distribuição das Pesquisas em andamento nos Câmpus
da Unespar (em %)
Apucarana

9

Campo Mourão
Curitiba I

23,1
11,1

Curitiba II
Paranaguá

14,9
10,7

Paranavaí
União da Vitória

18,4
12,8
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Quanto às Áreas de Conhecimento, destacam-se as áreas de Ciências Humanas e
Linguística, Letras e Artes, podendo-se verificar a seguinte distribuição:
Distribuição das pesquisas da Unespar nas áreas de conhecimento
Área do conhecimento
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e Artes
TOTAL

Quantidade
2
28
24
55
157
77
11
161
515

Recursos institucionais têm sido alocados para o desenvolvimento de pesquisas dos
docentes e Grupos de Pesquisa da Unespar, mediante editais que preveem a concessão de
recursos de custeio e capital para a pesquisa básica, aplicada e temática. Pode-se citar, como
exemplo, o Edital 03/2015, lançado no início de 2015, cujo objetivo é de apoiar investigações
em diferentes áreas do conhecimento e, em especial, aquelas relacionadas a duas linhas
temáticas: a) Ingresso e permanência no Ensino Superior: causas, políticas e realidade da
Unespar; b) Universidade Estadual do Paraná: constituição histórica, marcos legais e inserção
regional. Com esta ação a Unespar, por meio da PRPPG, busca incentivar a pesquisa dos
docentes, especialmente acerca da constituição da Unespar enquanto Universidade. Os
resultados das pesquisas poderão servir de base para novas políticas e ações da instituição nos
próximos anos. Foram submetidas 46 propostas no âmbito do referido Edital – totalizando uma
demanda de mais de 380 mil reais –, os quais, se aprovados, serão financiados com recursos
próprios e da Fundação Araucária. Os projetos submetidos estão em fase de avaliação e seleção,
a partir da apreciação realizada por pareceristas ad hoc externos à instituição.
Ainda no campo do apoio à pesquisa, a Unespar, por meio da PRPPG, tem incentivado
a inserção qualificada de seus pesquisadores, apoiando a captação de recursos junto a agências
de fomento. Pretende-se, com isso, buscar, ao mesmo tempo, o fortalecimento da pesquisa na
instituição, bem como o diálogo junto a outros centros de pesquisa e Instituições de Ensino
Superior. Este é, possivelmente, um dos grandes desafios da Unespar no campo da Pesquisa, a
qual demanda, portanto, maior atenção por parte da PRPPG.
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Iniciação Científica
Objetivos: ampliar a cota de bolsas de Iniciação Científica em todos os campi da Unespar e
qualificar as ações de Iniciação Científica.
A Iniciação Científica é uma oportunidade para que o acadêmico inicie sua formação na
pesquisa, ao integrar uma investigação que já vem sendo desenvolvida pelo orientador junto a
seu Grupo de Pesquisa. O Programa de Iniciação Científica da Unespar conta com bolsas
oriundas do CNPq, Fundação Araucária, além de cota institucional. A instituição mantém ainda
o Programa de Iniciação Científica Júnior, que tem possibilitado uma aproximação da Unespar
com a escola básica de diferentes municípios.
A Unespar tem trabalhado, nos últimos anos, para a ampliação da cota de bolsas de
Iniciação Científica, o que tem resultado em um incremento anual, ainda que tímido, na cota
recebida das diferentes agências de fomento, conforme demonstra o quadro a seguir:

Bolsas do Programa de Iniciação Científica recebidas de agências de fomento
Ano
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Fundação
Araucária
145
147
158

CNPq

Total de Bolsas

15
17
17

160
164
175

O gráfico e a tabela a seguir apresentam a distribuição das pesquisas de Iniciação
Científica 2015-2016 nos campi da Unespar e nas áreas de conhecimento:
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Programa de Iniciação Científica da Unespar 2015-2016
PIC com bolsa
PIC Voluntário

46 46

PIBIC-Jr

42
35
29
24
16

16

21

18

15

13

10

Apucarana

Campo Mourão

3

4

Curitiba I

Curitiba II

6
1
Paranaguá

Paranavaí

União da Vitória

Distribuição das pesquisas de Iniciação Científica 2015-2016 por área de conhecimento
Área do conhecimento
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e Artes
Total

PIC com
bolsa
28
10
26
39
21
10
41
175

PIC
voluntário
14
5
27
27
18
2
31
124

PIBIC-Jr

Total

6
2
14
20
1
1
2
46

48
17
67
86
40
13
74
345

Desde 2012, a instituição vem trabalhando para unificar o Programa de Iniciação
Científica em sua regulamentação, processo seletivo para ingresso e definição de instrumentos
de avaliação e acompanhamento das pesquisas. O Regulamento de Iniciação Científica da
Unespar, aprovado pelas instâncias da instituição ainda em dezembro de 2013, foi resultado de
estudos e discussões realizados junto a todos os campi, atendendo às orientações das agências
de fomento e, ao mesmo tempo, incorporando as particularidades próprias de cada uma das sete
faculdades que vieram a compor a Unespar. Desde então, o Programa de Iniciação Científica
tem funcionado de forma unificada, e tem sido compreendida como estratégica para o
fortalecimento e desenvolvimento da pesquisa na instituição.
Em 2015, a Unespar realizou seu primeiro Encontro Anual de Iniciação Científica (que
era até então realizado conjuntamente com as demais IES do Paraná). O evento constituiu-se
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não apenas como um espaço para a divulgação dos resultados das pesquisas de Iniciação
Científica, como também em um fórum privilegiado para a formação dos jovens pesquisadores
e dos docentes orientadores, tendo em vista a promoção de minicursos, palestras, conferência e
atividades culturais.
Por fim, cabe ressaltar que a Unespar, por meio da PRPPG, tem destinado recursos de
custeio e capital para apoiar o desenvolvimento e divulgação das pesquisas de Iniciação
Científica. Voltado para a edição 2015-2016 do PIC/Unespar, o Edital 04/2015, por exemplo,
previu a concessão de R$ 100.000,00 destinados para capital e apoio à participação do aluno de
IC em eventos científicos externos à instituição. Pretende-se, para os próximos anos, dar
continuidade à política de apoio à Iniciação Científica.

2. PÓS-GRADUAÇÃO

As ações e políticas referentes à Pós-Graduação na Unespar podem ser apresentadas a
partir dos seguintes eixos: Pós-Graduação Lato Sensu; Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu;
Participação de docentes e discentes em eventos científicos; Publicação Científica; Capacitação
Docente.

Pós-Graduação Lato Sensu
Objetivo: regulamentar e apoiar os cursos de Pós-graduação Lato Sensu, nos campi da
Unespar.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu têm sido ofertados nas modalidades paga e
gratuita, ambas recebendo o mesmo acompanhamento e observando os critérios e diretrizes
estabelecidas pela legislação. A Unespar, por meio da PRPPG, tem trabalhado na unificação do
Regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu, a ser finalizado em 2016, a partir de discussões
realizadas, ao longo de 2015, junto a todos os campi e buscando atender tanto a legislação
nacional quanto as especificidades de cada localidade. Até o momento, a proposição, oferta e
acompanhamento dos cursos realizados tem sido feita a partir de minuta publicada pela PRPPG
em setembro de 2014.
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A seguir constam os dados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu que vêm sendo
ofertados pela Unespar:
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Unespar
Nome do curso
Geografia, Meio Ambiente e Ensino
Estudos Literários
Especialização para Professores de Música do Ensino
Fundamental Público
Administração de empresas e sustentabilidade
Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação
infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Área de conhecimento
Ciências Exatas e da Terra
Linguística, Letras e Artes
Linguística, Letras e Artes

Campus
Campo Mourão
Campo Mourão
Curitiba I

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas

Paranaguá
Paranaguá

Pós-Graduação Stricto Sensu
Objetivo: fomentar a criação de novas propostas de Pós-graduação Stricto Sensu e fortalecer
os programas existentes, nos campi, mediante a concessão de recursos para pesquisa,
infraestrutura, publicações científicas, participação em eventos, e bolsa de estudo para
mestrandos.
A Unespar conta atualmente com três Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, nível
de Mestrado:


Programa de Pós-Graduação em Formação Docente Interdisciplinar: Mestrado na área de
Ensino, iniciado em agosto/2013 e com sede no Campus de Paranavaí.



Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento: Mestrado
Interdisciplinar (Sociais e Humanidades), com início em março/2014 e sede no Campus de
Campo Mourão.



Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (ProfHistória): Mestrado Profissional
em Rede aprovado em agosto/2015, com funcionamento previsto para Março de 2016, com
sede no Campus de Campo Mourão.

Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unespar contam com apoio da
instituição mediante a concessão de recursos para pesquisa, infraestrutura, publicações
científicas, participação em eventos, e bolsas de estudo para os mestrandos. Além disso, os
Programas de Pós-Graduação contam com apoio financeiro oriundos de agências de fomento
como CAPES, CNPq e Fundação Araucária.
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Além dos cursos de Mestrado em funcionamento, a Unespar, por meio da PRPPG, tem
trabalhado para a criação de novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Acadêmicos e
Profissionais) nas diferentes áreas do conhecimento, mediante o apoio a Grupos de Trabalho
que agregam docentes dos campi da Unespar. Em 2015 foram enviadas à CAPES sete novas
propostas de Mestrado, que estão aguardando avaliação. São eles:


Ensino de História (ProfHistória): Mestrado Profissional em Rede, já aprovado, com sede
em Campo Mourão.



ProfEnsino: Mestrado Profissional em Rede na área de Ensino, com sede em Paranavaí.



ProfFilosofia: Mestrado Profissional em Rede na área de Filosofia, com sede em União da
Vitória.



Mestrado em Meio Ambiente Costeiro: Mestrado Profissional na área de Ciências
Ambientais, com sede em Paranaguá.



Mestrado em Música: Mestrado Acadêmico com sede no campus de Curitiba I.



Mestrado em História: Mestrado Acadêmico com sede em Campo Mourão.



Mestrado em Geografia: Mestrado Acadêmico com sede em Campo Mourão.

Os Grupos de Trabalho para criação de novos cursos de Mestrado têm desenvolvido
ações no sentido de constituir propostas que integrem os pesquisadores, fortalecendo as
investigações desenvolvidas e qualificando a produção científica. Atualmente, os grupos
constituídos abrangem as seguintes áreas: Artes, Ciências Ambientais, Ciências Sociais
Aplicadas, Cinema, Educação, Ensino, Ensino de Matemática, Geografia, História, Letras,
Música e Saúde.
Por fim, a Unespar tem atuado no sentido de apoiar os Programas de Pós-Graduação
existentes, bem como os Grupos de Trabalho para a constituição de novos cursos de Mestrado
e Doutorado, mediante a destinação de recursos para intercâmbio de pesquisadores junto a
instituições nacionais e internacionais, bolsa mobilidade docente e discente, promoção de
palestras e consultorias ofertadas por docentes com experiência consolidada na Pós-Graduação.
Dentre as ações, vale ainda mencionar a promoção anual do Seminário de Pesquisa e
Pós-Graduação, que vem se constitui como um fórum de discussão, formação e planejamento
para a pesquisa e a criação de novos cursos Stricto Sensu. O Seminário vem ocorrendo desde
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2011, tendo sido realizado nos campi de Curitiba II (2011); Paranavaí (2012); Apucarana
(2013); Curitiba I (2014) e Campo Mourão (2015). A cada ano, a participação dos docentes tem
sido ampliada e intensificada, de modo que o evento tem se tornado um importante espaço para
que a Unespar possa avaliar e planejar as ações da Pesquisa e da Pós-Graduação.

Publicação científica
Objetivo: qualificar a produção científica dos docentes, a Unespar, por meio de
recursos, da instituição e também daqueles obtidos junto a agências de fomento.
As seguir, listamos os editais lançados pela Unespar, por meio da PRPPG, para apoiar
e qualificar a produção científica dos campi.


Apoio à publicação em periódicos: editais lançados desde 2014 com previsão de recursos
para pagamento de taxa de bancada, serviços de tradução e revisão de artigos científicos a
serem submetidos a periódicos qualificados.



Publicação de coletâneas científicas: já em sua segunda edição, o edital prevê recurso para
apoiar a publicação de coletâneas organizadas pelos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu e Grupos de Trabalho para a criação de novos cursos de Pós-Graduação. Em 2015,
foram 4 coletâneas aprovadas, referentes aos grupos de Educação, História, Geografia e ao
Mestrado Interdisciplinar, cujo lançamento ocorreu no mês de outubro.



Apoio à participação de docentes e discentes em eventos científicos: com o objetivo de
promover a divulgação das pesquisas desenvolvidas, bem como a troca de experiências com
pesquisadores de outras instituições, têm sido destinados recursos para apoiar a participação
de docentes e discentes em eventos científicos nacionais e internacionais. Em 2014/2015, a
Unespar apoiou, mediante edital da PRPPG, a participação de 77 docentes em eventos
nacionais e 23 docentes em eventos internacionais.
Como parte de sua política de apoio à publicação científica, a Unespar pretende dar

continuidade aos editais mencionados, a partir de recursos próprios e daqueles captados junto
a agências de fomento, na intenção de fortalecer a produção do corpo docente efetivo,
qualificando para a oferta dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e também para a melhoria
do ensino na Graduação.
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Capacitação docente
Objetivo: apoio à capacitação docente mediante afastamento parcial ou total das suas
atividades de ensino, bem como a concessão de bolsas e apoio deslocamento.
A Unespar conta atualmente com mais de 45% dos professores com Doutorado, e
estima-se que, até 2018, mais 20% dos docentes tenham obtido tal grau de titulação. A tabela a
seguir apresenta a titulação do corpo docente da Unespar:
Titulação do corpo docente efetivo
Titulação (concluída e em curso)
Doutores
Doutorando
Mestres
Especialistas
Graduados
TOTAL

Quantidade
266
115
147
57
5
590

%
45,1%
19,5%
24,9%
9,7%
0,8%
100%

A Unespar tem apoiado a capacitação dos docentes mediante o afastamento parcial ou
total de suas atividades de ensino, bem como a concessão de bolsas e apoio deslocamento
àqueles que cursam Pós-Graduação junto a outras Universidades. Um dos desafios nesse
sentido, refere-se à disponibilidade de carga horária – mediante, por exemplo, a contratação de
docentes colaboradores – para o afastamento total ou parcial dos docentes efetivos que estão
em processo de titulação.
Em 2013-2014, com recursos da Fundação Araucária, a Unespar concedeu auxílio
deslocamento para 11 docentes matriculados em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado). Em 2015, diversos docentes obtiveram, junto à Fundação Araucária,
bolsa e custeio para subsidiar despesas relativas à pesquisa de campo desenvolvida durante o
Doutorado.
Por fim, vale destacar o Doutorado Interinstitucional (Dinter) na área de Educação,
ofertado a partir de convênio firmado com o Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), contando com recursos da ordem de R$
200.000,00 da Fundação Araucária. Titulados em 2015, participaram do Dinter em Educação 9
docentes de diferentes campi da Unespar (Campo Mourão, Apucarana, Paranavaí, Curitiba II)
que, durante o doutoramento, contaram com afastamento total para cumprimento dos créditos
e realização de estágio junto à Instituição Promotora. A PRPPG vem realizando o mapeamento
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das principais demandas de titulação do corpo docente efetivo da Unespar para que, nos
próximos anos, sejam firmados novos convênios de Mestrado e Doutorado Interinstitucional.
A partir dos dados apresentados e das ações previstas para os próximos anos, pode-se
verificar os resultados já obtidos pela Unespar desde 2013, bem como os principais desafios no
que diz respeito à Pesquisa e Pós-Graduação na instituição. Nesse sentido, uma das metas
estratégicas para a Unespar refere-se à abertura de novos cursos de Pós-Graduação Stricto
Sensu, tanto em nível de Mestrado como de Doutorado, o que requer, por si só, o fortalecimento
de diversas frentes na instituição.
Além disso, para que sejam atingidas as metas traçadas a partir do parecer elaborado
pelo Conselho Estadual de Educação quando do credenciamento da Unespar – e que estão, de
alguma forma, em sintonia com o Plano Nacional de Educação e com o Plano Nacional de PósGraduação –, outros pontos merecem destaque e devem ser observados, tais como: ampliação
da carga horária dos docentes destinada a atividades de pesquisa e pós-graduação; melhoria da
infraestrutura para pesquisa, mediante investimentos institucionais e aqueles obtidos junto a
órgãos estaduais e federais; consolidação dos grupos de pesquisa e a consequente inserção dos
pesquisadores na captação de recursos externos e na divulgação científica qualificada;
ampliação e fortalecimento dos intercâmbios para realização de investigações em rede junto a
outros centros de pesquisa nacionais e internacionais.
Os desafios e as metas destacados, de alguma forma, já vêm sendo discutidos junto aos
órgãos colegiados da Unespar e já vêm pautando as ações e políticas da Unespar. O crescimento
da Unespar nos últimos anos – no que tange à qualificação docente, fortalecimento da pesquisa,
abertura de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, entre outros – sinaliza os rumos tomados
pela Universidade a partir de seu credenciamento, e deve ser intensificado ainda mais nos
próximos anos.

3. EXTENSÃO E CULTURA

Compreende-se a Extensão Universitária como uma atividade acadêmica, articulada de
forma indissociável ao Ensino e à Pesquisa, marcada por um processo educativo, cultural e
científico que orienta a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. Apontamos
como princípios da Extensão Universitária:
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A) a ciência, a arte e a tecnologia, articuladas de forma dialógica às prioridades do
local, da região, do país;
B) a sensibilidade aos problemas e apelos da sociedade, sejam eles oriundos de grupos
sociais com os quais interage ou decorrentes de questões mais amplas;
C) a interação com os mais diversos setores da sociedade, com prioridade às ações
participativas transformadoras que visem à superação das condições de
desigualdade e exclusão social;
D) a ação cidadã da Universidade, caracterizada pela efetiva difusão dos saberes;
E) a prioridade ao fortalecimento do sistema público de educação mediante
contribuições técnico-científicas e a construção de valores da cidadania;
F) a dimensão acadêmica e formativa, com a participação de estudantes;
G) a relação autônoma e crítico-propositiva participativa transformadora com relação
às políticas públicas.
Diante dos princípios fundamentais da Extensão, a Unespar elege como Diretrizes da
Extensão Universitária: a interação dialógica, a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a formação do estudante e a
transformação social.
São objetivos da Extensão Universitária:
A) Contribuir para o desenvolvimento de um processo de formação definido e
efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação do
estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade.
B) Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações e inter-relações com
a sociedade de forma participativa e democrática.
C) Desenvolver propostas articuladas às políticas públicas, colaborando para a
melhoria das condições de vida da população.
D) Contribuir para a elaboração de meios e processos de produção, inovação e
desenvolvimento científico e tecnológico.
E) Promover ações voltadas ao desenvolvimento econômico, cultural, social e
ambiental.
Considerando as Diretrizes e os Princípios Gerais da Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e
Cultura, em consonância com o PPI e o PDI da Unespar, bem como as recomendações do CEE,
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expressas no Parecer CEE/CES n. 53/13, apresentamos, a seguir, quadro síntese das Metas e
Ações da Unespar nas áreas especificadas.
II.

QUADRO DE METAS E AÇÕES

Programas e Ações
estratégicas

Implementar políticas de
Extensão e de Cultura.

Implementar
Programa
Institucional de Assessoria
às Secretarias de Educação
dos Municípios das regiões
de Abrangência da
UNESPAR
Regulamentar o Comitê de
Ética
Realizar Seminários de
Pesquisa e Pós-Graduação
da Unespar
Acompanhar os Grupos de
Trabalho para criação de
novos Programas de PósGraduação.

Apoiar os Programas de
Pós-Graduação Stricto
Sensu em funcionamento

Regulamentar a PósGraduação Lato Sensu
Participar nos órgãos
colegiados, fóruns e outros
contatos referentes à
PRPPG

Regulamentar a Pesquisa.

Detalhamento das Ações
Discutir o Plano nacional de cultura; a políticas
nacionais e estaduais de cultura e as
conferências. Definir diretrizes para política de
cultura. Elaborar um plano de Cultura para a
Unespar. Elaborar um plano de Extensão para a
Unespar. Aprovar regulamento de atividades
Culturais. Promover atividades de diversidades
Culturais na Comunidade

Cronograma
início
fim

jan/15

Dez/17

Coordenação
das Ações

PROEC
ASSESSORIAS

Definir estratégia de aproximação com os
municípios.

mar/15 jun/17

PROEC

Estudo e elaboração de regulamento para
criação do Comitê de Ética da Unespar.
Organização e realização de Seminários, de
periodicidade anual, com o objetivo de pautar
temáticas relacionadas à Pesquisa e à PósGraduação na Unespar, em especial
relacionadas à criação de novos Programas.
Acompanhamento, orientação, reuniões com
consultores, organização e fortalecimento das
propostas de novos Programas de PósGraduação a serem enviados pela Capes.
a) Reuniões com docentes dos PPGs; b)
Contatos e intercâmbios com pesquisadores de
outros PPGs consolidados; c) Publicação de
editais de apoio à pesquisa e disseminação; d)
Incentivo na elaboração de projetos de pesquisa
para captação de recursos junto a agências de
fomento.
Estudo e elaboração de regulamento para os
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da
Unespar.
Participação em reuniões e contatos com
instituições: Capes, Fundação Araucária,
CNPq, Foprop, CPPG e outros, a fim de
fortalecer a Unespar e estabelecer contatos e
parcerias.
Levantamento, análise e discussões das
regulamentações de pesquisa existentes nos

abr/14

dez/15

PRPPG

nov/14 dez/17

PRPPG

mai/14 dez/17

PRPPG

jan/14

dez/17

PRPPG

ago/14

dez/15

PRPPG

jan/14

dez/17

PRPPG

Jan/14

dez/15

PRPPG
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campi da Unespar para posterior elaboração e
Regulamento unificado.

Avaliar os resultados dos
projetos e programas

Programas e Ações
estratégicas
Discussão para compreensão
da indissociabilidade da
Extensão com o Ensino e a
Pesquisa

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

Curricularização
da
extensão e da cultura nos
cursos de graduação da
Unespar segundo o Plano
Nacional de Educação

Fortalecimento
das
instâncias
e
da
representatividade
do
movimento estudantil da
Unespar

Analisar e propor eventuais readequações às
propostas
Análise dos relatórios e visitas in loco
Envio para Pareceristas nos termos do
regulamento de
Extensão da UNESPAR
Acompanhar projetos e programas aprovados
Detalhamento das Ações

Fev/15 Dez/17

Cronograma

Pareceristas
cadastrados

Coordenação
das Ações

Início

Fim

- Reuniões semestrais nos Campi com a
comunidade acadêmica

Mar/14

Dez/15

PROEC

- Reuniões periódicas nos campi para
conscientização e apoio à inclusão
sistemática e regulamentar das atividades de
extensão e cultura nos PADs e Projetos de
TIDE;

Mar/14

Dez/16

PROEC

Participação
na
construção
dos
regulamentos de Distribuição de Cargahorária e de TIDE

Mar/14

Dez/16

PROEC

- Reuniões com as direções de centro de área
e coordenações de curso nos Campi, em
articulação com o Programa de Reestruração
dos Cursos de Graduação;

Mar/14

Dez/16

PROEC;
PROGRAD

- Organização de Seminário de Extensão da
Unespar, de periodicidade anual, com foco no
tema;

Ago/14

Dez/16

PROEC

- Construção e aprovação do Regulamento
das atividades curriculares de extensão e
cultura

Ago/14

Dez/16

PROEC;
CEPE

Mapeamento do movimento estudantil, bem
como localização dos representantes
estudantis.

Mar/14

Dez/16

PROEC/DIAE

- Reuniões periódicas nos campi para
conscientização e apoio ao movimento
estudantil, bem como fomento a criação de
representações,
onde
não
existem
movimentos estudantis organizados.

Mar/14

Dez/16

PROEC/DIAE

- Manutenção do Fórum dos Estudantes da

Mar/16

Dez/16

PROEC/DIAE
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Unespar.

Ampliação e consolidação do
Programa
Hospedagem
Solidária

Fortalecimento das políticas
de combate à evasão no
âmbito
das
políticas
estudantis

Aproximação
da
Universidade
para
fortalecimento e parceria
com os movimentos sociais

- Reuniões nos campi para estabelecimento
de parcerias, sensibilização e maior
divulgação.

Mar/14

Dez/16

PROEC/DIAE

- Ampliação do Cadastro para todos os campi
da Unespar

Mar/15

Dez/16

PROEC/DIAE

- Regulamentação
Universidade

Mar/16

Dez/16

PROEC/DIAE

- Organização e implementação de
instrumento de avaliação/verificação junto
aos estudantes acerca das principais causas da
evasão.

Mar/15

Jun/16

PROEC/DIAE

- Estabelecimento de parcerias para
solução/minimização
dos
problemas
levantados.

Mar/15

Dez/16

PROEC/DIAE

do

Programa

na

Aprimoramento/manutenção
do
oferecimento das bolsas permanência,
ampliando a atuação dos bolsistas em
atividades de Ensino e Pesquisa.

Mar/15

Dez/16

PROEC;
PROGRAD;
PRPPG

- Reuniões para incentivo aos cursos da
Unespar para desenvolvimento de ações
extensionistas e/ou culturais em parceria com
os Movimentos Sociais das regiões de
abrangência da Unespar.

Mar/14

Jun/16

PROEC

- Criação do programa Universidade Popular,
com objetivo de oferecer formação e
aproximação da Unespar às demandas
apresentadas
pelas
lideranças
dos
movimentos sociais

Mar/16

Jun/17

PROEC

- Participação no Programa mais Cultura nas
Universidades, no litoral do Estado conforme
projeto encaminhado à UFPR, para integrar o
Edital MINC/MEC Mais Cultura nas
Universidades

Mar/16

Dez/17

PROEC/Diret
oria de Cultura

Promoção da articulação entre escolas de
educação básica, artes, cultura e
comunidade, por meio de ações educativas e
itinerários formativos;

Mar/16

Dez/17

PROEC/Diret
oria de Cultura

Formação e intercâmbio de experiências
sobre a cultura caiçara e Seminário na
programação do Festival de Arte e Cultura
Popular do Litoral Paranaense.

Mar/16

Dez/17

PROEC/Diret
oria de Cultura
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Estabelecimento de parcerias
com órgãos governamentais,
empresas e organizações da
sociedade civil, para o
desenvolvimento
de
programas culturais de
interesse mútuo e impacto
social;

Promoção de concurso para elaboração de
pesquisa sobre manifestações culturais tendo
como produto final publicação e
documentário. Através de bolsa pesquisa
para um pesquisador e no mínimo dois
monitores e concurso para produção de
documentário.

Mar/16

Dez/16

PROEC/Diret
oria de Cultura

Mar/16

Dez/17

PROEC/Diret
oria de Cultura

Mar/16

Dez/16

PROEC/Diret
oria de Cultura

Mar/16

Dez/16

PROEC/Diret
oria de Cultura

Realização de Seminário em Curitiba e em
Paranavaí (ou outro campus a definir) sobre
o que se entende por arte e cultura na
Unespar.

Mar/16

Dez/16

PROEC/Diret
oria de Cultura

Apresentação de documento base sobre o
tema, para discussão com a comunidade
interna.

Mar/16

Dez/16

PROEC/Diret
oria de Cultura

Apoio à circulação de pelo menos um grupo
de cada linguagem artística (teatro, música,
música popular e dança), orquestra sinfônica
e coral nos campi. Com previsão de dois
eventos – um por semestre em campus a
definir.

Mar/16

Dez/17

PROEC/Diret
oria de Cultura

Apoio a participação com grupos artísticos,
em eventos culturais realizados pelas
secretarias municipais de cultura das cidadessede dos campi Unespar, com deslocamento
de grupos de Curitiba e de grupos do interior
para a capital.

Mar/16

Dez/17

PROEC/Diret
oria de Cultura

Consolidação de convênio com Memorial da
América Latina - SP
Realizar itinerância integral ou parcial da
Catedral Memorial UNESCO, que discute
grandes temas da atualidade.
Promoção de apresentação de Grupo
Artístico e/ou Exposição da UNESPAR (a
definir) em São Paulo no espaço do Memorial
da América Latina.
Implantação de Curso de Gestão Pública da
Cultura, em parceria com o Ministério da
Cultura e Secretaria de Estado da Cultura em
pelo menos 40 municípios da área de
abrangência da Unespar.
Em negociação com o Ministério da Cultura.

Estímulo à cooperação e
integração entre os campi,
setores, unidades, seções na
execução das atividades meio
e fim da universidade;
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