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Este relatório apresenta os principais resultados das atividades desenvolvidas pela PUCPR no ano 

de 2017, porém, seguindo as disposições da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES* no.065/2014, busca 

analisar esses resultados capturando a dinâmica de desenvolvimento do planejamento e ação 

institucional no triênio 2015-2017. 

Em primeiro lugar o documento  sintetiza os principais dados de identificação e da missão da 

universidade. Em seguida, dedica-se à descrição do modelo de planejamento e avaliação consolidado na 

instituição, bem como da metodologia utilizada em sua consecução. Em seguida são descritos os 

resultados das avaliações externas e internas, organizados em torno dos cinco eixos propostos pelo 

MEC** – ‘Planejamento e Avaliação’, ‘Desenvolvimento Institucional’, ‘Políticas Acadêmicas’, ‘Políticas de 

Gestão’ e ‘Infraestrutura Física’, os quais se desdobram em 10 dimensões. Com base nos resultados 

expostos, ao final do relatório são apresentadas brevemente as ações previstas no planejamento 

institucional para o aprimoramento da qualidade na universidade, para os próximos anos.  

A autoavaliação da PUCPR no ano de 2017 foi sendo acompanhada por meio dos inúmeros 

instrumentos de monitoramento utilizados pelos diferentes setores e teve como ação principal promovida 

pela CPA a pesquisa de Avaliação Interna. Esse trabalho envolveu desde o desenvolvimento de uma nova 

plataforma própria à realização de avaliações e enquetes na instituição adaptada ao novo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA implementado – Blackboard, até a revisão dos questionários on-line para 

a coleta de dados e redesenho da estrutura e de todos os processos avaliativos em sistematização. 

Esse relatório pretende apresentar os resultados da imersão crítica na própria realidade vivenciado 

pela instituição ao longo de 2017 comparados ao já realizado nos dois anos anteriores, com a finalidade 

de rever-se e projetar novos patamares qualitativos para a realização de sua missão.  

 

 

 

 

 

 

 
*Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Diretoria de Avaliação do Ensino Superior do Ministério da Educação 
                                       Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

 
**Ministério da Educação  

ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é uma Instituição Comunitária de Educação 

Superior (ICES), católica e sem fins lucrativos, que é regida por seu Estatuto e Regimento próprios e pela 

legislação em vigor. Dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão, é orientada por princípios éticos, cristãos 

e maristas e tem por missão desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação 

integral e permanente dos cidadãos e profissionais comprometidos com a vida e com o progresso da 

sociedade. 

Em 2017 ofereceu 78 cursos de graduação que, baseados nas diretrizes pedagógicas de formação 

integral estabelecidas pela universidade, fornecem aos estudantes sólida formação humanista, teórico-

científica, experiências interdisciplinares e possibilidades de integração com o mercado de trabalho. Na 

Pós-Graduação a  PUCPR ofereceu 16 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGs) em 7 de suas 8 

Escolas, sendo 3 cursos exclusivamente de mestrado (um deles Mestrado Profissional) e 13 de mestrado 

e doutorado, em diferentes áreas do conhecimento.   

Em 2017, a PUCPR contava com 19.059 alunos de graduação, 1.490 de  pós-graduação stricto sensu 

e 4.612 alunos de pós-graduação lato sensu.  

No quadro a seguir, estão sintetizados os dados identificadores da PUCPR no sistema educacional 

brasileiro. 

 

QUADRO SINTÉTICO DE DADOS INSTITUCIONAIS DA PUCPR - 2017 

Instituição Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Código 10 

Fundação 
Criada em 14 de março de 1959, com reconhecimento oficial pelo Decreto 
n.º 48.232, de 17 de maio de 1960 

Perfil 
Universidade Comunitária de Educação Superior (ICES),  Portaria n.o 679 de 
12/11/2014 

Recredenciamento Institucional Portaria n.o 1413, de 07/10/2011 e publicada no DO em 10/10/2011 

Plano de Desenvolvimento 
Institucional 

Vigência 2012-2017, aprovado do pela Resolução n .o 109/2013 – CONSUN, 
de 24/7/2013. Novo PDI (2018-2023) em revisão pós publicação do Decreto 
No. 9235 de 15/12/2017. 

Modalidades de oferta Presencial e EaD – em implantação 

Número de Cursos e Alunos da 
Graduação 

78 cursos 
19059 alunos 

Número de Programa Alunos de 
Pós-Graduação Stricto Sensu 

16 programas 
1490 

Número de Alunos de Pós-
Graduação Lato Sensu 

4612 alunos 
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 A PUCPR tem se mostrado uma instituição prudente, porém muito dinâmica. Desde 2014 vem 

passando por um processo de autoavaliação e mudanças muito significativo que tem colocado um 

profundo olhar crítico por parte de sua  alta administração sobre sua vivência identitária, gestão, 

processos, recursos e sua utilização e, principalmente, seu projeto de formação, o que incide na própria 

“alma”  institucional. 

 Se por um lado evidencia-se um processo interessante, por outro são grandes as expectativas 

geradas interna e externamente, na exigência de grandes investimentos em qualificação humana, técnica, 

tecnológica e gerencial para a geração das inovações esperadas, num momento de forte crise nacional. 

Para fazer frente a essas demandas por inovação, além dos investimentos próprios a PUCPR foi em 

busca de financiamento para fomentar suas iniciativas, obtendo-o por meio do Fundo para Inovação na 

Educação e na Pesquisa - FINEP. 

Destacamos que o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI vigente vem pautando-se num 

conjunto de informações coletadas e construídas ao longo dos últimos anos, de modo especial de 2014 

para cá. O PDI anterior findou em dezembro de 2017 e o novo já está em implementação. Trata-se de um 

documento abrangente, que sintetiza muitas contribuições, expressando-se como produto de um 

processo participativo adequado aos princípios e missão da instituição, explicitado em projetos 

estratégicos para sua gestão. O novo PDI evidencia o movimento de continuidade e criação, finalizando o 

que está em andamento e/ou conclusão, mas apontando para as novas demandas que vão sendo 

identificadas nos processos avaliativos e análises diagnósticas e incorporadas no planejamento 

estratégico. É a pauta principal do primeiro encontro dos gestores da universidade no início do ano letivo 

de 2018. 

Por outro lado, a Comissão Própria de Avaliação – CPA vem se colocando como portadora da 

responsabilidade de dar visibilidade pública à realidade da PUCPR a partir de seu olhar interno e também 

analisando e discutindo institucionalmente suas avaliações externas, sem perder de vista as sucessivas 

mudanças para aprimoramento da regulação e avaliação na Educação brasileira e suas exigências, as 

requisições da gestão da universidade e da sua mantenedora bem como o acompanhamento crítico de 

toda a comunidade interna e externa, o que estimula uma postura transparente na coleta e análise das 

informações acerca da instituição, expressas nos relatórios anuais.  

Nesse sentido, a própria CPA e os processos de avaliação institucional vem sendo revistos, para 

torná-los mais eficazes, eficientes e efetivos, ainda que a prática avaliativa não seja nova na instituição e 

anteceda às exigências dos órgãos de regulação e avaliação governamentais. 

Em 2017 duas grandes mudanças ocorreram com relação à avaliação institucional: a realocação da 

CPA, antes na estrutura da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD  e, agora, na  Assessoria de 

Planejamento da Reitoria; a outra, foi o investimento realizado para a construção de uma plataforma 

própria para a realização de processos avaliativos, sob responsabilidade do sistema Pergamum, 

disponibilizada via o Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard e financiada com recursos do FINEP, 

dentro do projeto de inovação na Universidade. Esta plataforma foi testada primeiramente na avaliação 

de disciplinas planejadas e desenvolvidas sob perspectivas inovadoras referenciadas na abordagem por 

competências e pautada na participação ativa de estudantes no processo de aprendizagem, mostrando 

todo seu potencial e capacidade de facilitação de processos avaliativos. Em seguida foi desenvolvido o 

piloto de avaliação institucional no final do segundo semestre, reiterando o valor desse recurso 

tecnológico para a realização de diversos formatos de pesquisa avaliativa . 

Cabe destacar, que os processos avaliativos sistemáticos já institucionalizados, também vem sendo 

repensados quanto à sua periodicidade, metodologias, instrumentos, fontes de informação, mobilização 

MODELO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA PUCPR 
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para a avaliação, divulgação dos resultados, entre outros, assim como a dinâmica de funcionamento da 

própria CPA. 

A CPA está assim composta, atualmente:  

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO EM 2017 

MEMBRO DA CPA 

Maria Izabel Scheidt Pires - (Presidente da CPA) 

Luciana Rita das Mercês Silva - (Representante Comunidade Externa) 

Pe. José Aparecido Pinto - (Representante Comunidade Externa) 

Daniele Lucy Lopes de Sehli - (Representante do Corpo Docente) 

Ézia Maria Corradi - (Representante do Corpo Docente) 

Júlio Cesar Nievola - (Representante do Corpo Docente) 

Sheila dos Santos Reinehr - (Representante do Corpo Docente) 

Eduardo Silveira Nunes  (Representante do Corpo Discente) 

Sandra Isidra Machado Payeras - (Representante do Corpo Administrativo) 

COMISSÃO TÉCNICA DA AVALIAÇÃO 

Aline Cadena Von Bathen – (CrEAre)  

Cátia Diana Filipe Oliveira – (DDHO) 

Daniele Saheb – (EEH) 

Fabiano Incerti – (Ins. Ciência e Fé) 

José Eduardo da Costa Batista Espinel – (Relacionamento SIGA) 

NEP – Núcleo de Excelência Pedagógica 

Adalgisa Aparecida De Oliveira Gonçalves  (ECA) 

Adriana Aparecida Dambros da Silva (Campus Toledo) 

Ana Cristina da Silva Lacerda (Escola de Arquitetura e Design) 

Barbara Raquel do Prado Gimenez Correa (Escola de Educação e Humanidades) 

Carlos Alberto Engelhorn (Escola de Medicina) 

Carlos José Gomes (Escola de Ciências da Vida) 

Carlos Roberto Romaniello (Escola de Arquitetura e Design) 

Claudia Bellanda (Campus Maringá) 

Claudio Thiele Machado da Fonseca (Escola de Arquitetura e Design) 

Cleusa Castro (Escola de Arquitetura e Design) 

Eduardo Iwamoto (Escola de Direito) 

Fábio Inácio Pereira  (Campus Maringá) 

Fernanda Pires Bertuol Mateus Scheer (EEH) 

Fernando Lovel Bergamasco (Campus Londrina) 

Francine Valenga (Escola Politécnica) 

Giovanne Henrique Schiavon (Campus Londrina) 

Gislayne de Souza Carvalho (Campus Londrina) 

Jaime Jose Rauber (Campus Toledo) 

José Aparecido Pereira (Campus Maringá) 

Kung Darh Chi  (Escola de Ciências da Vida) 

Lilia Maria Marques Siqueira (Escola Politécnica) 

Lino Batista de Oliveira (Campus Londrina) 

Luci Michelon Lohmann (Escola de Negócios) 

Luciene Martins Moreira (Escola de Ciências da Vida) 

Maíra de Mayo Oliveira Nogueira Loesch (Escola de Medicina) 

Maria Angela Moscalewski Roveredo dos Santos (Escola Politécnica) 

Maria Cristina Kogut (Escola de Ciências da Vida) 
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Maria Gertrudes te Vaarwerk (Escola Politécnica) 

Maristela Denise Marques de Souza (Escola de Direito) 

Paulo Sérgio Miguel (Escola de Negócios) 

Rodrigo Campagnolo (Campus Toledo) 

Simone Maria Malucelli Pinto (Escola de Direito) 

Valéria Aparecida Bello (Campus Londrina) 

Vânia A. Terra Malachias (Campus Londrina) 

Wellington Tavares dos Santos  (ECA) 

William Franco da Silva (EEH) 
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Na avaliação geral e processual da Universidade, as dez dimensões determinadas pelo art. 3º. da 

Lei do SINAES vem sendo avaliadas pela comunidade interna e externa, conforme o quadro abaixo o qual 

procurou sistematizar as fontes de informações utilizadas para a elaboração do relatório avaliativo:    

 

AUTO AVALIAÇÃO DA PUCPR 

EIXO DIMENSÃO COMPONENTES 
MODALIDADE DE 

AVALIAÇÃO 

Eixo 1: 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

Dimensão 8: 

Planejamento e 

avaliação 

institucional 

Análise dos resultados por especialistas Avaliação externa 

 Pesquisa junto à comunidade universitária; 

 Análise dos resultados dos diversos 

processos de autoavaliação; 

 Análise dos dados por especialistas; 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Dimensão 1: 

Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 Análise de especialistas/ Conselhos, Alta 

Administração. 

 Análise dos relatórios da Assessoria de 

Planejamento. 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Dimensão 3: 

Responsabilidade 

Social da 

Instituição 

 Análise do Relatório Social do Grupo 

Marista e do Relatório das Escolas e Pró-

reitorias. 

Avaliação interna 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa 

e a Extensão 

 

ENSINO 

(Graduação) 

 Pesquisa junto à comunidade acadêmica. 

 Avaliação de especialistas. 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

ENSINO (Pós-

Graduação Stricto 

Sensu) 

 Avaliação de especialistas. 

 Enquetes com a comunidade acadêmica 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

ENSINO (Pós-

Graduação Lato 

sensu) 

 Pesquisa junto à comunidade acadêmica. 

 Avaliação pelos Conselhos Acadêmicos das 

Escolas. 

 Eventualmente, avaliação por 

profissionais/especialistas. 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Pesquisa Extensão 
 Pesquisa junto à comunidade acadêmica. 

 Avaliação de especialistas e sociedade. 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Dimensão 4: 

Comunicação com 

a Sociedade 

 Pesquisa junto à comunidade acadêmica. Avaliação interna Dimensão 9: 

Política de 

atendimento aos 

Alunos 

Eixo 4: Políticas 

de Gestão 

Dimensão 5: 

Políticas de 

Pessoal 

 Avaliação de processos/editais junto à 

Comissão Permanente da Carreira Docente 

e Conselhos Acadêmicos das Escolas. 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Dimensão 6: Avaliação interna 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
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Organização e 

Gestão 

Institucional 

 Avaliação e monitoramento dos processos 

avaliativos do Quadro Técnico-

administrativo. 

 Avaliação de especialistas. 

 Avaliação de relatórios gerenciais. 

 Avaliação de especialistas. 

 Avaliação de relatórios gerenciais. 

Avaliação externa 

Dimensão 10: 

Sustentabilidade 

Financeira 

Avaliação interna 

Eixo 5: 

Infraestrutura 

Dimensão 7: 

Infraestrutura 

Física 

 Pesquisa junto à comunidade universitária. 

 Análise de relatórios gerenciais. 

 Análise dos dados por especialistas. 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

 

     Como poderá ser observado ao longo do relatório, muitas iniciativas apresentam foco em mais de uma 

dimensão, reaparecendo em mais de uma delas porém, com recortes de ação diferenciados. 

 

1.1 AVALIAÇÃO INTERNA 

 

Nesse ano de 2017, em virtude da desativação do antigo AVA – EUREKA, e implementação definitiva 

do Blackboard (caminhos de acesso aos instrumentos de avaliação), além da formatação da nova 

plataforma, a avaliação se deu numa única rodada piloto na qual foram levantadas percepções gerais 

sobre a Universidade, os Cursos, corpo docente, ensino, disciplinas e metodologia, formação integral, 

pesquisa e extensão, infraestrutura e instalações, suporte acadêmico e administrativo além da 

representação estudantil e avaliação institucional.   

Quanto à adesão à avaliação, cabe destacar que trata-se de participação facultativa dos 

respondentes, e que, apesar de ter sido realizada num período de exames finais, ainda contou com a 

significativa amostra de quase três mil participantes, perfazendo 13% da população total. 

O gráfico abaixo sintetiza a percepção geral do estudante acerca da instituição e outros 

componentes institucionais: 

 

   
 

 Pode-se observar que as avaliações são bastante positivas, com destaque para a infraestrutura e 

instalações oferecidas pela instituição, ensino e metodologias, corpo docente, suporte acadêmico e 

administrativo, que oscilaram entre mais de 83% de aprovação até em torno de 76%. Ainda oferecem 

margem para melhorias as oportunidades de formação integral, pesquisa e extensão, assim como a 

questão da representação estudantil, a qual carece de maior divulgação entre o corpo discente, sem no 

entanto cair dos 70% de aprovação. Também a questão da avaliação institucional, por ter acontecido 
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muito próxima ao final do ano por conta da realização dos pilotos na nova plataforma, acabou não 

permitindo a divulgação dos resultados ainda em 2017. 

    Para atender uma demanda da mantenedora que congrega instituições de outras naturezas além 

de Educação, foi realizada uma pesquisa de satisfação mais apropriada para finalidade de marketing 

institucional, visando normalizar resultados obtidos entre as diversas mantidas. Nessa pesquisa, que foi 

incorporada ao instrumento de avaliação acadêmica, quase 77% dos respondentes afirmaram sua 

satisfação com a PUCPR, sendo que mais de 32% dos estudantes evidenciaram-se promotores da 

instituição, segundo a perspectiva do recurso Net Promoter Scores - NPS, ou seja, colocaram-se como 

agentes na recomendação institucional, o que é considerado um excelente resultado. 

O quadro seguinte desdobra as percepções acerca das mesmas questões por Escola, constituindo-

se em rico instrumento de análise para as Unidades, devendo receber especial atenção de decanos, 

Núcleos de Excelência Pedagógica - NEPs, Coordenadores de Cursos e Núcleos Docentes Estruturantes - 

NDEs além, é claro, da CPA e reitoria. Como membros técnicos da CPA, os representantes dos NEPs das 

Escolas e dos câmpus fora de sede - CFSs são os porta-vozes da Comissão nas mesmas, estimulando, 

participando e monitorando as ações para compreensão e atuação sobre os resultados constatados e 

analisados. Inclusive, se entendido necessário, as Unidades poderão utilizar da nova plataforma 

construída para realização de novas enquetes e pormenorização das informações gerais levantadas na 

avaliação institucional. 

 

 
 

          Acontece anualmente uma avaliação dos professores pelos pares, a qual alia as requisições para 

mobilidade na carreira docente e os processos de formação técnica e pedagógica, contribuindo com a 

adequada alocação de professores nas disciplinas, além da gestão racional da carga horária letiva e não 

letiva. É realizada pela Comissão Permanente de Carreira Docente – CPCD, composta por representantes 

docentes eleitos pelos pares e outros indicados pela Reitoria. 

 Também os processos de gestão dos recursos humanos do corpo técnico-administrativo estão 

sendo qualificados com realização de várias pesquisas avaliativas e adoção de instrumentos de gestão de 

pessoas como a de clima organizacional, a avaliação 360 graus e o Ciclo de Avaliação de Desempenho. 

A reestruturação político-administrativa da Universidade vem sendo avaliada e redesenhada desde 

2015 por meio de empresas de assessoria especializadas, as quais vem contribuindo com  a gestão própria 

na racionalização de estruturas e processos. Em 2017 diretorias, coordenações e outras unidades foram 

desativadas, conjugadas e/ou redefinidas visando garantir alcance de objetivos, otimizar processos e 

resultados, além de contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira da instituição. Entre as 

mudanças incluiu-se a supressão da Pró-Reitoria Administrativa e de Planejamento, que junto a algumas 

diretorias transformaram-se em Assessorias técnico-administrativas com finalidades redefinidas. 

No término de 2017 ocorreu a nomeação e posse da reitoria em sua nova gestão que deverá dirigir 

a Universidade até 2021, permanecendo o reitor, vice, pró-reitoras de graduação e pesquisa e pós-

graduação, assumindo novo pró-reitor de identidade, missão e extensão, antiga pró-reitoria comunitária 

e de extensão. 
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GESTÃO ATUAL 

Reitoria 

• Reitor: Waldemiro Gremski  

• Chefia de Gabinete: José Luiz Casela 

• Secretária Geral: Sara Regina Hokai 

• Assessor de Planejamento: Pedro Guena Espinha 

• Vice-Reitoria  

• Vice Reitor: Vidal Martins 

• Assessor Administrativo: Diórgenes Falcão Mamédio 

• Assessora de Marketing: Silvana Taschek Hastreiter 

• Assessor de Tecnologia: Maurício Nagase 

• Assessor Financeiro: Ricardo Lopes 

• Assessora para Ensino a Distância: Luciane Hilu 

Pró-Reitoria de Graduação 

• Pró-Reitora: Maria Beatriz Balena Duarte 

• Diretora de Suporte a Graduação: Cinthia Bittencourt Spricigo 

• Diretor de Administração da Graduação: Paulo Sérgio Macuchen Nogas 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

• Pró-Reitora: Paula Cristina Trevilatto 

• Diretor da Agência PUC de Inovação: Fernando Bittencourt Luciano 

• Diretora de Pesquisa: Vanessa Santos Sotomaior 

• Diretor de Pós-Graduação stricto sensu: Nathan Mendes 

• Diretor de Educação Continuada: Daniel Roberto Guimarães Pereira 

• Diretor de Internacionalização: Marcelo Távora Mira 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 

• Pró-Reitor: Ir. Rogério Renato Mateucci 

• Diretora de Cultura e Esportes: Sheila dos Santos Reinehr 

• Diretor do Instituto Ciência e Fé e Diretor de Missão e Identidade: Fabiano Incerti 

• Diretora do Campus Londrina: Nádina Aparecida Moreno 

• Diretor do Campus Toledo: Renato Tratch 

• Diretor do Campus Maringá: José de Jesus Previdelli 

 

Visando ampliar a segurança às decisões da gestão institucional, tem sido feitos novos 

investimentos na reestruturação de bancos de dados robustos e abrangentes. Em 2017 isso se consolidou 

ainda mais, com a incorporação de novos sistemas e revisão e readequação dos recursos humanos e 

tecnológicos de suporte a essas iniciativas. Com isso, a gestão tem conseguido acesso rápido e eficaz a 

informações detalhadas para a ágil tomada de decisões estratégicas nas ações institucionais. 

Considerando os tempos de retração na demanda pela Educação Superior, especialmente a 

privada, desafiar-se a manter sua oferta estável, primar pela excelência, ser sustentável e inovar 

permanentemente, não tem sido tarefa fácil. Utilizando-se de uma rigorosa racionalidade na utilização 

dos recursos disponíveis a PUCPR tem investido na formação de quadros qualificados, de modo especial 

o docente, oferecendo um Centro de Formação – o Centro de Ensino e Aprendizagem - CrEAre, 

assessorado internacionalmente por Universidades de referência  especialmente dos EUA e Canadá, o 

qual tem ofertado formação continuada aos professores e Cursos da instituição, e também contribuído 

com outras Instituições de Ensino Superior - IESs, nesse sentido.  

A captação de recursos do FINEP  tem oportunizado o avanço na adequação da estrutura física e 

acadêmica  às exigências dos novos tempos e à nova proposta institucional, motivando a formação de 
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uma cultura que alia tradição com renovação, somadas à qualidade e sintonia social. Note-se que a 

preocupação da instituição é galgar patamares de uma sólida formação profissional e técnica mas, 

também, pessoal e social ética, justa e solidária, o que tem repercutido socialmente e atraído pares a 

procurá-la para partilhamento de sua experiência educacional. 

Com as diretrizes da Universidade em apoiar integralmente os estudantes para exigir-lhes 

engajamento, compromisso e bons resultados no desempenho acadêmico, foi ganhando destaque 

demandas de naturezas diversas, porém crescentes, para atendimento psicopedagógico aos discentes. 

Essa atenção vem sendo redobrada e reconhecida como fundamental face à fragilidade emocional, 

acadêmica e social dos estudantes na atual conjuntura. Foi aumentada significativamente a equipe de 

psicólogos e psicopedagogos que atuam nesse setor, inclusive com participação de um psiquiatra, 

ampliando os investimentos/gastos para esse fim, visando minimizar os efeitos da vida urbana atual na 

qualidade da vivência universitária na PUCPR. 

Nesse monitoramento crítico de toda a instituição, o olhar atento ao stricto sensu, seus programas, 

a pesquisa, a iniciação científica, a produção, as publicações e os projetos tem favorecido o equilíbrio 

entre produtividade e qualidade. A PUCPR tem se destacado com programas bem avaliados e tem estado 

na ponta dos rankings em citações e publicações, consolidando-se como uma genuína instituição 

acadêmica. 

 

1.2 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

A avaliação externa envolve diferentes olhares de inúmeros segmentos da sociedade  recebidos 

para a Universidade durante períodos variados. Envolve participação em rankings como produtos de 

análises de agências, veículos de comunicação, entre outros, e expressam, de alguma forma, como os 

especialistas  e a sociedade em geral  avaliam as IESs. 

Apesar de importantes sob o ponto de vista da tomada de conhecimento sobre a percepção  acerca 

da instituição pelos diferentes sujeitos, há uma especial atenção aos resultados obtidos  em órgãos 

reguladores e de avaliação de alta performance nas áreas fins da Universidade. 

 

PERCENTUAL DE CURSOS PUCPR POR FAIXA DE CPC 

Fonte: E- Emec 
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A avaliação do SINAES em seus vários componentes, é um indicador relevante que envolve, 

comparativamente, todas as instituições que compõem o Sistema Nacional de Educação Superior 

brasileiro para a Graduação. 

 
Fonte: E- Emec 

              

Quando das visitas in loco, tem sido recorrente as avaliações obterem conceitos superiores aos 

auferidos nos CPCs, fruto dos indicadores que os compõem. 

 

 
Obs: Cursos: Gestão Comercial / Direito SJP e Logística(Curitiba) foram extintos. 

 

Destaque-se que alguns cursos receberam suas primeiras avaliações, como é o caso de Psicologia 

em Londrina, ao qual foi atribuída nota 4 e do  curso de Direito de Toledo que também obteve nota 4.  

Os relatórios dos avaliadores após as visitas tem sido trabalhados pelos decanatos e NEPs das 

Escolas junto aos Cursos, em especial aos NDEs, com vistas à análise dos apontamentos feitos para 

planejamento e execução de uma agenda de ajustes e melhorias. Note-se que tais apontamentos nem 

sempre se referem a questões meramente administrativas e de gestão, o que pode não ser tão difícil, mas 

muitas vezes implicam em mudanças humanas e culturais, o que vem exigindo trabalho dialógico e 

formativo mais intensos e continuados.  
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Em avaliações externas como o RUF (Ranking Universitário Folha) a PUCPR manteve a primeira 

colocação entre as universidades privadas do Paraná e a terceira em relação às instituições privadas de 

todo o Brasil.  Na pontuação geral, a Universidade ocupa o 32º lugar de um total de 195 instituições de 

ensino brasileiras participantes e está em  4° colocação no ranking do Estado do Paraná. Registre-se uma 

pequena evolução no indicador Mercado, passando de 15o colocação para 14° e, no indicador Inovação, 

passando de 35º para 34ª colocação.  

Conforme o ranking do Guia do estudante, em 2017 a PUCPR passou da 7.a para a 6.a colocação 

como a melhor universidade privada do País e manteve a primeira colocação no Estado do Paraná. 

Também houve um aumento do número de cursos estrelados com  5 estrelas passando de  3 para 6 cursos 

e com 4 estrelas de 23 para 34 cursos. 

Já no Times Higher Education (THE), ranking internacional de maior prestígio mundial e 

considerado um dos mais relevantes na área de educação superior, a  PUCPR ficou classificada como a 

11ª colocada entre as brasileiras, empatada com outras 10 instituições de ensino e ficando na posição 

801-1000 melhores do mundo. Além disso, a Universidade é a 1ª colocada do Paraná, melhorando seus 

indicadores nos cinco critérios avaliados pelo THE: ensino (ambiente de aprendizagem), pesquisa (volume, 

investimento e reputação), citações (influência da pesquisa), perspectiva internacional (proporção de 

estudantes e professores estrangeiros e colaboração internacional) e recurso vindo da 

indústria (inovação). Também em 2017 a PUCPR  ficou na posição 41-45 entre as universidades 

da América Latina e esteve ainda entre as 17 melhores brasileiras, sendo a primeira do Paraná, terceira 

privada do Brasil e a terceira do Sul do país, entre públicas e privadas. E no  QS Latin America Rankings 

2017, a PUCPR subiu da posição 129 (2016) para 114 (2017). 
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2.1 MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

No seu PDI 2012-2017 a PUCPR, após assinar como signatária do Pacto Global,  estabelece seis 

áreas estratégicas de atuação e prioridades a serem alcançadas pela gestão universitária, por meio das 

ações de ensino, pesquisa e extensão, capilarizadas nas Escolas e Cursos, considerando os critérios de 

alinhamento com a missão institucional, sintonia social, sustentabilidade, transdisciplinaridade, 

potencial de inovação e internacionalização. São elas: 

 

 

 
Uso de ferramentas moleculares e terapia celular para melhorar a 

saúde, reprodução e produção de animais 

 

 
Urbanização e tecnologias inteligentes 

 

 

 

Pesquisa interdisciplinar em políticas públicas e resolução de conflitos  

 

 
Redução no consumo de energia e no impacto ambiental das cidades 

 

 

Determinação e diagnóstico de fatores de risco de suscetibilidade a 

doenças crônicas e tropicais 

 

 
Uso de TICs em business intelligence, políticas públicas, tecnologia em 

saúde e cidades inteligentes 

 

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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No primeiro Encontro de Gestores da instituição, no qual foi feito um balanço dos avanços e 

conquistas obtidos em 2017 e dos desafios para 2018, subsidiada também pelas contribuições da CPA, 

foram destacados os seguintes pontos: 

 Avanços comparados às universidades de referência no Brasil – maior e melhor presença 

nacional. 

 Trabalho compartilhado pelas diferentes áreas acadêmicas e de gestão: Planejamento 

Estratégico, decisões colegiadas, etc.  

 Caminhada com metas, indicadores, avaliação, busca de talentos. 

 Inovação em todas as áreas e ações. 

 Percepção do andamento das mudanças pela comunidade e seu apoio. 

 Refinamento no alinhamento entre o Grupo Marista e a PUCPR. 

 Profissionalização no planejamento e gestão. 

 Conclusão de mais um ciclo do Plano de Desenvolvimento da Graduação - PDG, ampliando-se a 

formação e o trabalho com metodologias ativas e abordagem por competências, além da 

entrega de ambientes de salas de aula apropriados em todas as Escolas e CFSs. 

 Melhoria no Índice Geral de Cursos - IGC da instituição, embora ainda não alcançando o patamar 

desejado. 

 Construção do novo portfólio de cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu. 

 Acompanhamento extremamente cuidadoso dos processos de captação de alunos, revisão dos 

portfólios e das matrizes das Escolas de Arquitetura e Design, Politécnica, Negócios, 

Comunicação e Artes, Educação e Humanidades e Medicina. 

 Mudança cultural e busca de um novo modelo de atuação sustentável para o Stricto Sensu e 

Pesquisa. 

 Adequação das linhas de pesquisa. 

 Liderança da PUCPR em rankings na área da pesquisa e publicações. 

 Busca de excelência com resultados na área do Lato Sensu. 

 Melhoria no resultado operacional como decorrência de ações de planejamento, controle e 

monitoramento. 

 Expressiva melhoria na captação de estudantes na Graduação. 

 Viabilização da American Academy – formação em Liberal Arts, com proposta inovadora em 

parceria com a Kent State University.  

 Estruturação do Projeto Vida Universitária para implementação a partir de 2018. 

 Estruturação da proposta institucional para Ensino híbrido. 

 Aprovação da Educação Online, com implementação de 10 cursos de Graduação para 2018/1.  

 Rescisão da implantação do Campus Solutions, após 4 anos de ações para implementação, com 

muitas dificuldades e por avaliação criteriosa de especialistas  

 Conclusão do Projeto Base Zero, com 100% das horas docentes re-mapeadas. 

 Aumento de conceito quadrienal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- CAPES de 6 dos 16 Programas de Pós Graduação -  PPGs da PUCPR, total: 2 PPGs conceitos 6, 7 

PPGs conceitos 5, 4 PPGs conceitos 4 e 3 PPGs conceitos 3. 

 Implantação do teto de horas/ Modelo de sustentabilidade do stricto sensu.  

 Redução do déficit do stricto sensu, por meio do aumento de eficiência dos PPGs sem reduzir 

qualidade. 

 Implantação de política institucional de recredenciamento e edital meritocrático divulgado 

nacional e internacionalmente. 
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 Coordenação do Segmento das Instituições Comunitárias de Ensino Superior - ICES do Fórum de 

Pós-Graduação e Pesquisa - FOPROP: Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de 

Ensino Particulares PROSUP ( possibilidades de liberação de 1 milhão em 2017 e  5 milhões a 

partir de 2018 para as Universidades Comunitárias).  

 Implantação de Programas Institucionais de Iniciação Científica -  IC (existem apenas na PUCPR). 

12 modalidades 

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC Master promovendo a integração 

da Graduação com a Pós-graduação stricto sensu, com a inserção rápida do estudante no 

ambiente da Pós-graduação stricto sensu (fidelização do aluno).  

 Desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsas de Empreendedorismo e Pesquisa - PIBEP 

para fomentar o empreendedorismo de talentos discentes da graduação via CNPq. 

 

2.2 GRADUAÇÃO 

 

O PDG, em sintonia com o PDI, expressa demandas, princípios orientadores, diretrizes, metas e 

estratégias que norteiam a tomada de decisões com vistas ao alcance dos resultados esperados para as 

políticas acadêmicas da Graduação. Todas as ações desenvolvidas e pontuadas acima pautaram-se nas 

seguintes diretrizes: 

DIRETRIZ 1: Formação integral orientada pela missão e pelos valores institucionais, abrangendo as 

dimensões técnico-científica, humanística, social, ética, cultural e política.  

DIRETRIZ 2: Desenvolvimento de visão sistêmica do conhecimento.  

 

DIRETRIZ 3: Exigência de elevados níveis de desempenho dos professores e estudantes em busca da 

excelência no processo de ensino e aprendizagem. 

 

DIRETRIZ 4: Reputação acadêmica de destaque. 

 

DIRETRIZ 5: Disseminação da pesquisa como vivência e como metodologia de ensino e aprendizagem na 

graduação. 

 

DIRETRIZ 6: Comprometimento da comunidade acadêmica com a internacionalização da graduação. 

 

DIRETRIZ 7: Desenvolvimento de estratégias de gestão de carreira com vistas à empregabilidade. 

 

DIRETRIZ 8: Desenvolvimento do sentimento de pertença da comunidade acadêmica em relação à 

universidade. 

 

DIRETRIZ 9: Capacidade para identificar oportunidades e engajar-se em processos de inovação e criação 

de empreendimentos sustentáveis que levem ao desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 

 

DIRETRIZ 10: Adequação entre objetivos estratégicos, necessidades institucionais e capacidade de 

execução da Universidade. 

 

DIRETRIZ 11: Constante busca de excelência nos serviços de apoio técnico-administrativo. 

 



18 

 

DIRETRIZ 12: Gestão de pessoas baseada nos valores institucionais e na atração, desenvolvimento e 

retenção de talentos. 

 

As diretrizes transformaram-se em metas dispostas em um cronograma com previsão de viabilidade 

e desdobradas em ações/estratégias de concretização  e metas cumpridas de forma continuada e 

ascendente e vem sendo relatadas processualmente nos Relatórios de Avaliação desde 2015. 

Nesse sentido, desde então, já foram desenvolvidas inúmeras dessas  ações e estratégias que estão 

conduzindo à viabilização orgânica das mudanças e adequações necessárias para o alcance dos objetivos 

institucionais. Tais mudanças e adequações estão sendo descritas por Eixos e Dimensões que organizam 

o presente relatório em conformidade com as normativas da regulação do SINAES. 

Para responder ao presente indicador nesse Eixo de Desenvolvimento Institucional, convém 

lembrar que desde 2015, a PUCPR iniciou um processo de mudança nos cursos de graduação, que incluiu 

a formação dos professores para o ensino híbrido, a aplicação de metodologias para promoção de 

aprendizagem ativa e ferramentas educacionais inovadoras. Nesse momento, optou-se pela troca do 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) próprio, o Eureka, para uma plataforma de mercado que 

oferecesse alta disponibilidade, compatível com dispositivos móveis e atualizada com as inovações no que 

se refere à tecnologia. Para tanto, foi selecionado o Blackboard, um ambiente utilizado por universidades 

de referência mundial, que se adequa às necessidades da instituição de integração de novas 

metodologias educacionais, permitindo a adaptação aos diferentes estilos de aprendizagem e níveis de 

conhecimento dos estudantes. Além disso, favorece a autonomia estudantil no processo de ensino-

aprendizagem também em momentos extraclasse.   

Ao final do segundo semestre de 2017, prazo para a conclusão da implantação do Blackboard na 

PUCPR, 94% das disciplinas teóricas já haviam adotado AVA em atividades planejadas, integrando os 

conteúdos com atividades presenciais supervisionadas pelos professores.  

Outra movimentação significativa na estrutura de atuação institucional foi relativa à Área 

Identitária da PUCPR. Realizou-se o mapeamento de todas as competências dos cursos da PUCPR e 

redigiu-se uma competência identitária a qual deverá iluminar as competências próprias desses mesmos 

cursos. 

Na PUCPR, para que a identidade perpasse todos as ações e os processos, estabeleceu-se a Área 

Identitária, organismo que compreende a atuação da Diretoria de Identidade e do Instituto Ciência e Fé, 

diretamente ligada à Pró-Reitoria de Identidade, Missão e  Extensão. 

Seu objetivo é consolidar processos identitários de altíssima qualidade junto à comunidade 

universitária, à Igreja, ao Instituto Marista e à sociedade. 

Em 2017, em um processo colegiado, a Área Identitária passou por uma profunda reestruturação. 

Em 2018, para articular a Identidade na Universidade, foram projetadas as seguintes estruturas: 

 

 Quatro Observatórios 

 Coordenação pedagógica 

 Paróquia Universitária 

 Instituto Ciência e Fé 

 PUC ID 

 PUC Identidade 

 Observatório das Juventudes 

 Pastoral 
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2.2.1 OBSERVATÓRIOS 

 Observatório das Juventudes: Por meio de ações de pesquisa, articulação e incidência, busca 

favorecer processos acadêmicos, sociais e políticos voltados aos anseios e necessidades da 

população jovem. 

Clubes Universitários: Os Clubes Universitários surgem como uma resposta a uma 

percepção/realidade constatada pela pesquisa Advocacy Programa Universidade para Todos - 

PROUNI que apontou as dificuldades de interação/socialização em especial destes estudantes 

em atividades na universidade ou fora dela, por questões financeiras. Sendo uma alternativa e 

mesmo justificativa para o incentivo do encontro entre os estudantes para partilhar de 

atividades com as quais tem afinidades. Como metodologia também é proposto que os 

estudantes vivenciem a universidade de forma ativa, propondo temas de trabalho, 

compartilhando saberes e assumindo a responsabilidade de temas e encontros. Atualmente 

contamos com 10 clubes e a participação de 100 estudantes. 

 

Nunca me sonharam:  O evento contou com três fases. Sendo a sensibilização das licenciaturas, 

seguida de três exibições do Documentário, previamente o dia do bate-papo que foi o ponto 

alto do evento e após uma sugestão de atividades em sala de aula. (Exibição; Trabalho com as 

licenciaturas; Bate papo).  Teve 75 participantes e sendo o ponto alto o bate papo que contou 

com a participação de: 

 Sthefanny Giovana da Rocha – Estudante do Ensino Médio, Jovem Aprendiz do Centro de 

Educação Marista - CEM Irmã Eunice Benato. 

 Affonso Cardoso – Professor de Sociologia no Colégio Estadual do Paraná. Graduado em 

Ciências Sociais pela UFPR e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas. 

 Cacau Rhoden – Diretor do documentário 

 Mel Duarte – Poeta e participante do documentário. 

 

Obrigado por estar vivo: O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da PUCPR promoveu, em 

parceria com o Observatório das Juventudes, a Pastoral da Universidade e a Paróquia 

Universitária o evento “Obrigado por estar vivo(a)!”. A atividade discutiu a repercussão do jogo 

“Baleia Azul”, ansiedade, depressão e outros temas ligados à temática da prevenção ao suicídio, 

bem como a valorização da vida. Teve 400 participantes.  

  

 Observatório de Educação para a Interioridade: Promove reflexões e experiências de cultivo da 

interioridade entre os membros da comunidade acadêmica, em consonância com os princípios da 

identidade cristã e marista. 

 

 Observatório de Educação para a Solidariedade: Atua na articulação e no desenvolvimento de 

políticas, diretrizes, projetos e pesquisas que visam o desenvolvimento da sensibilidade e da 

solidariedade da comunidade acadêmica. 

 

 Observatório de Evangelização: Articula e dinamiza processos evangelizadores a partir de 

metodologias diversificadas e adaptadas aos diferentes públicos. Empenha-se no diálogo entre os 

princípios do evangelho e o universo acadêmico, considerando a busca da verdade e da justiça. 
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2.2.2 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Numa perspectiva de educação dialógica e transformadora, a coordenação pedagógica é concebida 

como um espaço de articulação, de proposição e de apoio aos programas, projetos e ações desenvolvidos 

pela Área de Identidade Institucional, especialmente àqueles de caráter acadêmico. 

 

Estão sob a sua responsabilidade: 

 Eixo Humanístico 

 Projeto Comunitário 

 

a) EIXO HUMANÍSITCO 

Trata-se de parte constitutiva dos componentes curriculares na PUCPR, e busca comprovar a 

excelência de seu plano pedagógico e torná-la uma instituição a serviço da comunidade. Aliando o 

conhecimento técnico-científico às disciplinas de Cultura Religiosa, Filosofia e Ética, oferecida a todos os 

estudantes, a Universidade pretende manter viva a chama de uma verdadeira Universitas, ou seja, uma 

instituição que forma profissionais competentes e cidadãos éticos com compromisso social. 

b) PROJETO COMUNITÁRIO 

Com a preocupação de formar profissionais e cidadãos comprometidos com a vida e com o 

desenvolvimento da sociedade, a PUCPR tem uma disciplina comum a todos os cursos de graduação: o 

Projeto Comunitário. Com ele, a Universidade incentiva seus estudantes a praticarem ações sociais que 

possibilitam: a transmissão do conhecimento, a imersão em diferentes realidades sociais, a educação para 

a solidariedade e a contribuição para a transformação social.  

Neste mesmo ano, o Projeto Comunitário conquistou o prêmio SESI ODS 2017 – Categoria Ensino 

Superior. 

2.2.3 PARÓQUIA UNIVERSITÁRIA 

Com a missão de encarnar a fé nas atividades universitárias, a Paróquia Jesus Mestre oferece à 

comunidade a oportunidade de assimilar, na vida cotidiana, a Verdade expressa no Evangelho. Em 

comunhão com toda a Igreja, promove atendimento espiritual, momentos de reflexão e de oração, 

confissão, catequese e celebração dos sacramentos, em especial da Eucaristia. 

2.2.4 INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ (ICF) 

Possui a missão de promover espaços qualificados para o diálogo entre ciência, fé e cultura numa 

perspectiva humano-cristã. Atento aos desafios socioculturais contemporâneos, aproxima pessoas das 

mais diferentes áreas do conhecimento no intuito de refletir, questionar e propor novos olhares sobre os 

principais desafios sociais, científicos, religiosos e culturais da atualidade. Alguns dos projetos são: 

 

• Diálogos Contemporâneos 

• Café Filosófico 

• Ciclo de Conferências 

• Átrio dos Gentios 

• Cultura e Fé: novos olhares 

• Laboratório de estudos Irmão Francisco Rivat 
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• Projetos especiais e parcerias 

• Núcleo Ecumênico e de Diálogo Inter-religioso (NEIR) 

• Workshops e jornadas de estudos 

• Publicações 

a) CICLO DE CONFERÊNCIAS  

Debatendo o tema “Uma Ética para os Novos Tempos”, o Ciclo de Conferências contou com a 

presença de nomes internacionais, como: Michel Maffesoli (1º semestre) e Gilles Lipovetsky (2º 

semestre). A originalidade do Ciclo de Conferências, é trazer o aspecto de internacionalização dos projetos 

da Área Identitária e da Universidade, como um todo. Os dois momentos totalizaram 643 participantes. 

b) PUBLICAÇÕES 

Dentre as publicações, damos destaque a publicação de dois boletins abordando a temática dos 

jovens universitários (Juventude e Violência; Acesso e Permanência no Ensino Superior). Foram 

distribuídos para outras instituições de ensino e para a comunidade universitária e local. No total de 

boletins distribuídos, 8000 pessoas receberam a versão impressa dos mesmos. Neste mesmo ano, houve 

a publicação e impressão de 700 unidades do novo documento referencial da Área Identitária chamado 

“Ação evangelizadora marista na educação superior”. Tal documento inspirará as ações da Área 

Identitária como um todo. Além da distribuição aos setores específicos, os coordenadores e gestores da 

PUCPR também receberão esse documento. 

 

2.3 CULTURA NA PUCPR 

 

Em 2017 foi desenvolvido o Plano Diretor para a Cultura na PUCPR, o qual será apresentado à 

Reitoria para aprovação no início de 2018. 

Desde 2014, a PUCPR vem privilegiando o desenvolvimento do protagonismo do estudante nas suas 

mais diversas atividades, sejam elas no âmbito profissional, sejam no âmbito pessoal. Decorrente desta 

diretriz, a área Cultural possui hoje uma Orquestra Experimental, predominantemente composta por 

estudantes e voluntários. A mesma política se aplica ao Coral Champagnat, à Companhia Universitária 

de Dança e ao Grupo de Teatro Tanahora. Estes grupos funcionam como um elemento adicional de 

formação e permitem ao estudante vivenciar outras experiências fora da sala de aula, que não sejam 

diretamente ligadas à sua formação técnica profissional. Concursos culturais, como o Revele Seu Talento, 

ou espetáculos musicais como Rock in PUCPR, fazem parte da extensa programação cultural da 

Universidade. 

No ano de 2016 a PUCPR inaugurou o Centro Cultural no Prédio da Tribuna, importante marco 

histórico da cidade de Curitiba, antigo Hipódromo do Paraná. A data foi marcada pela inauguração da 

exposição em comemoração aos 70 Anos do Biquini, importante projeto realizado a muitas mãos, com a 

articulação da Diretoria de Cultura e Esporte e a participação efetiva de alunos dos cursos da Escola de 

Arquitetura e Design e da Escola de Comunicação e Artes. 

Visando integrar a Universidade aos movimentos ligados à arte popular urbana, em 2016 a 

Universidade deu início ao projeto Xpress PUCPR. Em sua primeira edição, o projeto abrangeu a realização 

de um festival internacional de graffitti, juntamente com batalhas de breaking dance (batalhas de b-boys), 

momentos especiais com DJs convidados e a parceria com o Projeto Integrador da Escola de Arquitetura 

e Design para o desenvolvimento de projetos acadêmicos para ocupação de espaços urbanos com 

mobiliários para a arte urbana. Em 2017, em sua segunda edição, o Xpress consolidou sua estrutura inicial 

e aumentou o seu foco na sintonia social, em um projeto interativo entre os estudantes dos cursos de 

Design da PUCPR e os catadores de materiais recicláveis da Vila Torres.  
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2.3.1 CENTRO DE MEMÓRIA PUCPR (CEME) 

O Centro de Memória da PUCPR (CEME), em 2017, manteve suas atividades de constituição de 

acervos documentais, bibliográfico, fotográfico, audiovisual e tridimensional. Realizou a higienização, 

organização e inventário do acervo tridimensional e criou-se um espaço para a reserva técnica desse 

material. Iniciou a organização e inventário do acervo fotográfico do CEME, bem como o trabalho de 

identificação de inúmeros negativos. Aos mesmo tempo, iniciou-se a digitalização de fotografias e de 

negativos da memória institucional. 

A preservação da memória institucional por meio da metodologia da história oral é também um 

dos trabalhos realizados pelo CEME. São convidados professores, ex-professores, colaboradores e ex-

colaboradores para relatarem suas experiências profissionais na Universidade e o ponto de vista sobre o 

desenvolvimento da Instituição. 

O CEME, em parceria com o site Integra da PUCPR, criou o Projeto Memória, o qual, mensalmente 

publica um texto contando a história da Universidade. Para isto são utilizadas as fontes primárias 

disponíveis no setor, bem como de fotografias de época. 

Realizou pesquisa sobre o Reitor Emérito da PUCPR, Prof. Osvaldo Arns, que foi Reitor por doze 

anos, no período de 1974 a 1986, para a organização de exposição referente ao seu Centenário de 

Nascimento em 2018.  

 

2.3.2 CÍRCULO DE ESTUDOS BANDEIRANTES (CEB)  

O Círculo de Estudos Bandeirantes (CEB) é órgão cultural da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná desde 1987. Fundado em 12 de setembro de 1929 em Curitiba. 

Em 2017, o CEB, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, criou o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Patrimônio Cultural, que tem como foco a realização de atividades acadêmicas em torno de 

temas como patrimônio cultural, artes, memória, paisagens, urbanismo, linguagens sociais, governança, 

identidades e grupos sociais, expressões e manifestações culturais, arquitetura, museu e demais temas 

que comportem os assuntos objetivos e subjetivos, interdisciplinares ou não, sobre o patrimônio cultural. 

Os encontros aconteceram no decorrer de todo o ano, com reuniões e apresentações de trabalhos dos 

participantes. 

Durante o ano também foram realizadas diversas palestras no projeto Memórias Religiosas no 

Paraná, como:  

 Escola de Valores e Virtudes: o Colégio Cajuru de Curitiba (1907-1942), proferida pela Prof.a Dra. 

Maria Cecília Barreto Amorim Pilla; O mais belo florão da Igreja: família e práticas de religiosidade 

em um grupo de imigrantes italianos (Campo Largo - Paraná, 1937 - 1965), proferida pelo Prof. Dr. 

Fábio Augusto Scarpim; Maria Bueno, “a santinha” de Curitiba, proferida pela Prof.a Dra.  Vera Irene 

Jurkevics; História da Igreja e história das mulheres: monjas beneditinas e a construção do Mosteiro 

do Encontro no Paraná (1964-2014), proferida pela Prof.ª Dr.ª Wilma de Lara Bueno, e A Teologia 

da Igreja Universal do Reino de Deus, proferida pela Prof.a Dra. Etiane Caloy Bovkalovski. 

 O CEB organizou a Exposição Coleções: fontes de memória e de representatividade, com o objetivo 

de apresentar o acervo da Entidade. 

 Em parceria com a Universidade Federal do Paraná, realizou o Colóquio José Loureiro Fernandes 

(1903-1977), 40 anos depois: um balanço de suas contribuições. José Loureiro foi um dos 

fundadores do CEB e dirigente da Entidade por diversos períodos. 

 Participou da realização da Exposição em Homenagem ao Prof. Sebastião Ferrarini, parceria com 

a Biblioteca Pública do Paraná. O Prof. Sebastião Ferrarini organizou a Biblioteca do CEB e por 

diversos anos atuou na Entidade. 
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 Foi realizado o Simpósio sobre Memória e História Oral, que surgiu da necessidade de se oferecer 

espaços e momentos nos quais possam ser debatidos os temas relacionados, e do caráter de 

promotor de eventos acadêmico-científicos do CEB desde a de sua fundação. O estudo da memória 

mostra-se cada vez mais importante e útil por diversos motivos, como a oportunidade de se ter 

mais proximidade com a sociedade, objeto de estudo das ciências, que é em essência a testemunha 

dos fatos pesquisados pelos cientistas de diversas áreas. Já a história oral, é a metodologia 

sistematizada que permite que essa aproximação com a sociedade seja organizada, processada e 

disponibilizada aos públicos interessados, contribuindo cada vez mais para a disseminação do 

conhecimento e das fontes de pesquisa. A programação do evento foi composta por palestras, 

relatos de experiências e oficina. 

 Outro trabalho conjunto foi a realização da XXIII Semana de História do IHGPR, parceria esta entre 

o CEB, a Academia Paranaense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. 

 A Revista n.º 29 do CEB pela primeira vez é disponibilizada por meio eletrônico, com acesso pelo 

link https://periodicos.pucpr.br/index.php/ceb/issue/view/1854. 

 Outra realização da maior relevância foi a digitalização do Jornal A Estrella, primeiro periódico 

católico, fundado em Curitiba, em 1898. O trabalho foi também uma parceria com a Universidade 

Federal do Paraná. O periódico poderá agora ser disponibilizado por meio digital aos usuários. 

 Em parceria com o Instituto Memória, lançou mais de 50 publicações no espaço do CEB ainda, 

contribuiu para a realização da semana acadêmica do curso de história da Universidade Tuiuti do 

Paraná.  

 

2.4 ESPORTES NA PUCPR 

 

Em 2017 foi estruturado o Plano Diretor de Esportes da PUCPR, o qual será submetido à apreciação 

e aprovação pela Reitoria no início de 2018.  

A PUCPR, reconhecendo a importância do esporte na formação integral do estudante, retomou, em 

2016, a sua participação institucional no cenário do desporto universitário federado. Nos Jogos 

Universitários do Paraná 2016 (JUPs), a Instituição enviou para a cidade sede Ponta Grossa, uma 

delegação composta por 95 atletas das diversas modalidades esportivas coletivas e individuais. Em 2017, 

este número se ampliou para 120 atletas. Em 2016 foram classificados 12 atletas para representar o 

estado do Paraná nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs 2016), realizados na cidade de Cuiabá. Em 

2017, este número se ampliou para 15, tendo sendo incluídos paratletas da natação. Além disto, a PUCPR 

vem, desde 2014, desenvolvendo ações para envolvimento e engajamento das atléticas, com vistas à 

ampliação da mobilização do estudante para o esporte. Alinhados a estas diretrizes, e visando fortalecer 

o protagonismo estudantil, os Jogos Internos da PUCPR a partir de 2016 foram organizados e realizados 

em estreita parceria entre a Universidade e os membros das atléticas. O setor de esportes oferece ainda 

atividades esportivas da mais variada natureza, para público interno e externo. 

 

 

2.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

a) PROJETO CONEXÃO JOVEM 

O projeto, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, visa o desenvolvimento e 

a aplicação de novas metodologias de abordagem e educação em direitos humanos de crianças, 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/ceb/issue/view/1854
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adolescentes e jovens vulneráveis e em uso de drogas, com atuação que resulte na incidência em 

políticas públicas e formação na área. 

A equipe interdisciplinar, formada por assistente social, psicóloga e musicoterapeuta, além de 

estudantes de Serviço Social e Psicologia, sob a coordenação e supervisão de professores e professoras 

do NDH, realizam pesquisas integradas ao Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos e Políticas 

Públicas, assim como as especializações na área. 

Entre os meses de julho a dezembro de 2017 foram realizados 1651 atendimentos no território Vila 

Torres para adolescentes, familaires e profissionais (trabalho em rede). 

 

b)  PROJETO VIZINHANÇA 

Em 2017 estruturou-se o Projeto Vizinhança, que tem por objetivo articular o planejamento e 

gestão do trabalho entre as Instituições Públicas e Privadas, Congregações, ONG’s, Associação de 

Moradores, Comércio Local, Escolas e Universidades que atuam no território. Esse projeto será 

implantado em 2018. 

c)  MAPA SOCIAL – INSTITUTO RENAULT 

O NDH realizou em 2017 o projeto Mapa Social, cujo objetivo é a produção de uma ferramenta de 

pesquisa e monitoramento do grau de desenvolvimento do entorno da Montadora Renault do Brasil, além 

da produção de indicadores que subsidiem novos investimentos sociais. 

O grupo de pesquisadores realizou um conjunto de ações que resultaram na formação de um fórum 

de lideranças, além da realização de pesquisa quantitativa e qualitativa. Para 2018 está prevista a 

continuidade do projeto com novos desdobramentos: fórum de investidores; plataforma de 

monitoramento; assessoria aos fóruns; planejamento estratégico para desenvolvimento territorial; 

pesquisa e inovação acadêmica. 

 

d)  PROJETO CURITIBA 2035 

O Projeto Curitiba 2035 busca a mobilização e o engajamento de atores de organizações da 

sociedade civil, da comunidade acadêmica, do governo e do setor empresarial para pensarem o futuro 

que desejam para a cidade. 

O NDH colaborou, pela participação de professoras especialistas, da formulação dos Painéis 

Temáticos Planejamento Urbano e Governança. 

 

e)  INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE HAITIANA  

O NDH fomentou e acompanha o Curso de Portugues para haitianos, além da participação em 

atividades externas como o Dia da Bandeira do Haiti, a realização de audiência pública e diversas reuniões 

para o trabalho em rede. 

O Curso de português e apoio individualizado aos imigrantes haitianos, realizado em parceria com 

o Instituto Ciência e Fé, tem sido um projeto central no NDH. 

Em 2017 foram realizadas novas atividades como rodas de conversa com estudardes para 

integração cultural e apoio na organização de currículos para inserção no mercado de trabalho, além de 

encaminhamentos junto às políticas públicas. 

 

f)  CONVÊNIO COM INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA DE DILI (ISFT) – TIMOR LESTE. 

 Sob tutoria do prof. Dr. Mário Antônio Sanches, o Convênio Especial de Cooperação Internacional, 

que envolve a PUCPR, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o ISFT do Timor Leste, foi assinado 
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pelos reitores das duas instituições em 2014. As ações se iniciaram através da solicitação da Conferência 

dos Bispos de Timor, que pediu apoio da CNBB e da PUCPR para o ensino da Filosofia, Bioética, Teologia 

e Língua Portuguesa. O convênio vem se mantendo com envio de docentes da PUCPR para atuarem como 

visitantes em Timor por períodos de 8 semanas em média. Deste modo, desde 2014 já foram organizadas 

8 missões de ensino e pesquisa ao Timor, com o envolvimento de 14 docentes, todos doutores vinculados 

a 3 Programas de Pós-graduação da PUCPR: de Bioética, de Filosofia e de Teologia. O Convênio prevê o 

acolhimento de alunos do Timor Leste para se capacitarem na PUCPR em âmbito de pós-graduação. Em 

2017, o professor Dr. Mário Sanches esteve no Timor nos meses de abril e maio. Além disso, dois padres 

Timorenses vieram ao Brasil, para cursarem uma pós-graduação na PUCPR, um deles no mestrado em 

Bioética e o outro no doutorado em Teologia.  

 

2.6 RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

Muitas iniciativas vem sendo desenvolvidas na busca pelo cumprimento da responsabilidade social 

da PUCPR, uma instituição comunitária, filantrópica e católica marista, consciente de seu compromisso 

com a sociedade em que se insere. Neste sentido, cada Escola da Universidade desenvolve programas, 

projetos e ações em resposta a essa preocupação institucional, conforme apresentamos a seguir: 

 

 2.6.1 PROJETO COMUNITÁRIO 

        Além de seu significado para o projeto de formação integral na PUCPR, essa atividade que compõe 

o conjunto de componentes curriculares de todos os cursos apresenta resultados não desprezíveis na vida 

de um grande contingente de pessoas.  

Já tratado em outro Eixo nesse relatório, cabe aqui somente destacar que no ano de 2017, houve a 

participação de 6.241 estudantes de todas as Escolas, cursos e campi no Projeto Comunitário, 

desenvolvendo projetos em 124 Instituições conveniadas com a PUCPR. Com as atividades, o público 

atingido entre crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, tribo indígena, pacientes 

de hospital entre outros, totalizou 45.258 pessoas.    

 

2.6.2 ESCOLA DE ARQUITETURA E DESIGN 

a) Projeto FORTALECER -  projeto de viabilização econômica de um empreendimento solidário, 

organizado sob forma de cooperativa de costura e modelagem, formada por mulheres moradoras 

da Vila Torres junto ao curso de Design de Modas; 

b) Workshop - Ação com os Carrinheiros da Vila Torres com os alunos dos cursos de Design e a 

comunidade, sobre a importância dos coletores de material reciclável da Vila Torres; 

c) Plano VIZINHANÇA PUCPR – projeto que apresenta o território como ecossistema de cidadania, 

desenvolvido pelo Laboratório de Cidades e vinculado à Área Estratégica de Cidades; 

d) Projeto VAGA VIVA/MobPUC – ocupação e transformação de algumas vagas dos 

estacionamentos em áreas de permanência para a comunidade, em parceria com o Projeto Viver 

o Campus da PUCPR; 

e) Projeto UNIFORMES DEPEN - desenvolvimento dos uniformes femininos para o Departamento 

Penitenciário do Estado do Paraná em parceria com a Secretaria de Estado se Segurança Pública; 

f) Projeto LOGOMARCA DEPEN - Desenvolvimento da logomarca do Departamento Penitenciário 

do Estado do Paraná em parceria com a Secretaria de Estado se Segurança Pública; 

g) Workshop de Planejamento e Controle de Produção em Costura para mulheres residentes da 

Vila Torres;  
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h) Curso de Serigrafia para mulheres residentes da Vila Torres;  

i) PROJETO DE UNIFORMES para alunos da Escola Municipal Integral Noely Simone de Ávila 

localizada na Vila Torres. 

 

2.6.3 ESCOLA DE CIÊNCIAS DA VIDA 

a) Clínica Veterinária Escola (CVE) Hospital Veterinário: 

Unidade Fazenda Gralha Azul, localizada no município de Fazenda Rio Grande possui convênio com 

a prefeitura para realização de Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos; 

b) Unidade Curitiba com o projeto Esporotricose Felina em conjunto com a secretaria de saúde da 

Prefeitura de Curitiba, com realização de medidas diagnósticas e de tratamento. 

c) Para atendimento a comunidade em geral: Núcleo de Prática de Psicologia, Clínicas de Odontologia, 

Nutrição, Educação Física, Fisioterapia e Enfermagem. 

 

2.6.4 ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES 

a) Trabalho social no presídio feminino de Curitiba, em parceria com o setor de Pastoral.  
b) Ações beneficentes em centros de educação infantil na região metropolitana de Curitiba, atendendo 

cerca de 80 crianças na faixa etária de 5 a 9 anos. 

c) Organização do evento  Changemaker – conexões para impacto social - que teve por objetivo  

concretizar  projetos  e  proporcionar  conexões entre  pessoas  e  instituições  que  visam  transformar  

a  realidade socioambiental e ampliar o diálogo entre pessoas e organizações.   

d) Criação do Bureau no curso de Relações Públicas para proporcionar aos estudantes vivências em 

eventos na área de empreendedorismo social. Essas vivências se concretizaram por meio de parcerias 

com  o Instituto  Unidos  pela  Vida –  Instituto  Brasileiro  de Atenção à Fibrose Cística, sendo 

responsável pelo desenvolvimento de estratégias para captação de recursos para a Instituição. Outra 

parceria, igualmente importante, se estabeleceu com a Associação das Moradias do Cajuru, tendo 

como objetivo ajudar a Associação em diversos temas, como produção de posts, arrecadação de itens 

para as festas e divulgação das ações da Associação na comunidade. Entre as atividades desenvolvidas 

citam-se festa junina na comunidade, bazar beneficente e a organização do evento Natal solidário. 

 

2.6.5 ESCOLA DE DIREITO 

a) Atendimentos à comunidade carente nas áreas cível e criminal no Núcleo de Prática Jurídica: a 

comunidade carente é atendida no Núcleo de Prática Jurídica pelos estudantes sob a supervisão de 

um professore responsável.  

b) Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para fins de implantação de uma Secretaria 

de Juizado Especial completa no NPJ: projeto pioneiro em Curitiba, a Escola de Direito conseguiu um 

convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para fins de implantação do Juizado Especial 

Cível e Criminal no NPJ. Com isso, haverá uma estrutura do Poder Judiciário completa atuando dentro 

da Instituição (Juiz, Servidores, membros do Ministério Público, etc.) para a resolução de demandas 

cíveis e criminais. A nova estrutura contará com competência territorial já aprovada no órgão 

especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que significa que a população dos bairros do 

entorno – estimada em mais de 200.000 habitantes, segundo dados apresentados pelo Tribunal de 

Justiça – obrigatoriamente deverá passar pela PUC caso queiram acionar o Juizado Especial. Além de 
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um projeto de envergadura para atendimento da sociedade, a Escola também conseguirá envolver 

os estudantes do curso nas atividades de atendimento. 

c) Arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos apenas no Universitas 2017.2: no principal 

evento da Escola – Universitas e Direito – foram arrecadadas mais de uma tonelada de alimentos a 

título de inscrição por parte dos estudantes. 

d) Campanha de arrecadação pelos próprios professores: os professores do curso se organizam em 

campanhas para apadrinhamento de crianças em ocasiões específicas (páscoa, dia das crianças, 

natal, etc.). 

e) Atividade Prática no NPJ na área ambiental: no Núcleo de Prática Jurídica há uma atividade prática 

– componente da matriz curricular, com matrícula facultativa – voltada à atuação na área de meio 

ambiente. Nela os estudantes atuam em processos administrativos ambientais dando pareceres, sob 

a supervisão de Professora do Curso. 

   

2.6.6 ESCOLA DE NEGÓCIOS 

a) DECLARE CERTO – ação social momento em que estudantes, professores, Conselho Regional de 

Contabilidade - CRC e Receita Federal tiram dúvidas da sociedade referente a declaração de imposto 

de renda pessoa física – evento anual – geralmente em ABRIL. 

b) Disciplina de COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES – Semestralmente o Professor 

responsável pela disciplina faz uma AÇÃO SOCIAL com os estudantes. Organizam-se em equipes e 

cada equipe é responsável por uma ação (buscam patrocínios, identificam situações de 

vulnerabilidade para aplicação dos recursos angariados, buscam materiais para aplicação na ação e 

realizam ação). 

c) Semana Educação Financeira – ação aplicada ao púbico externo e interno. Direcionada a toda 

Instituição e a sociedade, com participação estudantes, professores, instituições parceiras, cujo 

objetivo é a conscientização da população sobre finanças pessoais. 

d) II Simpósio da Escola de Negócios – Pesquisa cientifica como estratégia de ensino (Campus 

Curitiba). 

 

2.6.7 ESCOLA DE MEDICINA 

a) Incremento da ação dos acadêmicos na Unidade Ir Eunice Benato, incluindo atendimento específico 

em domicílios àquela comunidade. 

b) Atividades coordenada com o Hospital Cajuru no âmbito assistencial das famílias dos pacientes.  

c) Apoio da Escola a projetos estabelecidos com materiais e recursos humanos (Projeto Rondon, etc). 

 

2.6.8 ESCOLA POLITÉCNICA 

a) No curso de Engenharia Civil, com a consolidação da Inttegra, empresa júnior, foi possível a prestação 

de serviços para pessoas carentes e de assessoria técnica para empresa de engenharia. 

 

2.6.9 CÂMPUS LONDRINA 

  O Núcleo de Prática em Psicologia (NPP)  da PUCPR Campus Londrina atende a comunidade em 

geral, funcionários, alunos da PUCPR e empresas conveniadas. A clientela atendida são pessoas em 

estados de vulnerabilidade física, psicológica e econômica; independente da faixa etária, crença religiosa, 

etnia e orientação sexual, da região de Londrina. Serão também atendidas escolas, empresas e ONGs para 
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consultoria educacional, organizacional e do trabalho e de saúde e qualidade de vida.  No período de 

junho de 2016 a julho de 2017, o núcleo já ofereceu a seguinte quantidade de atendimentos: 

  

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS OFERECIDOS PELO NÚCLEO DE PRÁTICA EM PSICOLOGIA -2 2017 

Clientes efetivados 106 pessoas 

Clientes SEAP 9 pessoas 

Total de triados  172 pessoas 

Triados aguardando atendimentos 39 pessoas 

Total de desistentes  27 pessoas 

Total na lista de espera (até 31 de julho de 2017)  205 pessoas 

 

Padronizar a apresentação dos dados. Veja-se, por exemplo, os dados do NPP de Londrina 

comparados com os dados apresentados de Maringá e Toledo. Para estes 2 Câmpus não há tabela para 

apresentação dos dados.  

Clientes Efetivados: São os clientes que assinaram contrato e compareceram aos atendimentos até 

seus desligamentos. Entre eles estão as pessoas da comunidade, funcionários das empresas conveniadas, 

funcionários da PUCPR e terceirizados, encaminhados pelo SEAP (serviço de apoio psicopedagógico) e 

pela Vara da Infância e Juventude de Londrina e principalmente os pacientes encaminhados pelos 

estagiários e médicos do Ambulatório de Medicina da PUCPR. 

Triados: Os clientes triados são de Londrina e região, além dos estudantes, funcionários e empresas 

conveniadas, tendo atendido 42 clientes pagantes e 73 isentos em 2017. 

 

2.6.10 CÂMPUS MARINGÁ 

a) Projeto Caravana Solidária: o NPJ atuou como parceiro do Projeto Comunitário e da Pastoral 

Universitária na Caravana Solidária realizada no ano de 2017 entre os dias 23/09/2017 e 21/10/2017. 

Nos dias de atendimentos foram realizadas 25 consultas; 

b) Projeto Constituição em Evidência, projeto protagonizado por estudantes do curso de Direito que 

atuam como disseminadores de conhecimentos constitucionais para alunos de escolas públicas de 

Maringá-PR. 

c) Continuidade e ampliação do Business Game, projeto em que estudantes exercitam a prática da 

consultoria e atendem ONG’s do município, aliando formação prática e responsabilidade social. 

 

2.6.11 CÂMPUS TOLEDO 

a) Clínica Veterinária Universitária - 1612 pacientes (animais) atendidos; 3470 procedimentos para fins 

didáticos; 1612 consultas; 495 cirurgias; 981 radiografias, ultrassom e eletrocardiogramas; 3937 

exames diagnósticos. 

b) Núcleo de Projetos Comunitários - 16 instituições parceiras; 10 cidades atendidas; 5772 pessoas 

atendidas e 458 estudantes que realizaram atividades.  

c) NPJ- Núcleo de Práticas Jurídicas  - 380 atendimentos realizados;  40 processos ajuizados e 42 

audiências realizadas  

d) Parceria com CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) -  50 atendimentos 

realizados; 50 processos ajuizados; 28 audiências realizadas  

e) Núcleo de Prática em Psicologia (NPP) -  277 pessoas atendidas no campo de Processos clínicos por 

meio da atuação de 3 psicólogos (professores orientadores) e 27 acadêmicos estagiários; - 1122 
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pessoas atendidas no campo da Psicologia Institucional sendo: 380 pessoas com o Projeto “Psicologia 

do Trabalho”; 140 pessoas com o Projeto de “Psicologia Jurídica”; 602 pessoas com o Projeto 

“Psicologia Comunitária”.  

f) Núcleo de Saúde - 309 atendimentos a estudantes, colaboradores, professores e visitantes. 

 

2.6.12 ATIVIDADES PARA OS IDOSOS 
 

Há 25 anos a PUCPR realiza atividades voltadas ao público da terceira idade. Em 2017, cerca de 

500 idosos, ocupando mais de 700 vagas, realizam atividades relacionadas à cultura e às artes (pintura, 

coral, teatro), à atualização tecnológica (informática e celular), ao aprendizado de idiomas (inglês para 

viagens, espanhol, francês), atividades para o bem-estar físico (hidroginástica, pilates, zumba) e para o 

bem-estar mental (diálogos de psicologia). 

 

2.6.13 INCLUSÃO SOCIAL DO EDUCANDO/ACADÊMICO 

   A PUCPR parte do princípio que inclusão social não abarca somente alguns dos aspectos 

específicos de natureza econômica, política, cultural ou relacional. Abrange, isso sim,  o acesso ao 

conjunto de respostas necessárias e básicas para atendimento das necessidades humanas que permite 

ao ser humano viver uma vida saudável que lhe oportunize construir e exercer sua autonomia de sujeito.  

Acredita-se que a permanência na Instituição é resultado de um conjunto de ações que permitam 

ao estudante integrar-se plenamente na vida universitária e que também atendam suas necessidades, 

tanto materiais quanto espirituais. Neste sentido, a instituição possui diversos órgãos e programas que 

têm por finalidade o apoio e o estímulo aos estudantes. 

É nessa perspectiva, portanto, que a instituição vem ampliando e redefinindo com transparência 

seu repertório de recursos para esse fim, conforme segue: 

 

a)  BOLSAS E FINANCIAMENTOS – PUCPR 

 Em 2017, a PUCPR manteve a política de bolsas e financiamentos chegando-se aos seguintes 

números: 

 Bolsas no Ensino Superior - bolsas sociais (gratuidade em educação) - Bolsas PROUNI/MEC: foram 

concedidas no Ensino Superior 4.468 bolsas integrais e 1.610 bolsas parciais, perfazendo um total 

de 6.078 bolsas nesta modalidade.   

 Bolsas no Ensino Superior - bolsas sociais (gratuidade em educação) -  Bolsas Sociais PUCPR: foram 

concedidas no Ensino Superior 166 nesta modalidade. 

 Programa de Financiamento Estudantil/FIES: esta modalidade beneficiou 3.013 acadêmicos com 

insuficiência de renda. 

 Programa de Financiamento Estudantil/Fundo de Bolsa Rotativa/Fundo Solidário: esta 

modalidade do Programa beneficiou 1.419 acadêmicos com insuficiência de renda. 

 

Com esta participação, a PUCPR, como instituição educacional, sem fins lucrativos, visa buscar e 

desenvolver a cultura, promovendo a formação do educando e formando cidadãos profissionais, 

capacitando-os para o seu espaço no mercado de trabalho.    
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FONTE: Assessoria Financeira 

 

b)  COLAP – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA 

UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI  

Em cumprimento as Portarias Normativas do MEC n.º 1.132 e 1.133, de 2 de dezembro de 2009, 

foram instituídas as COLAPs para cada um dos câmpus da PUCPR, com finalidade de promover a 

articulação entre a comissão nacional de acompanhamento e controle social – CONAP - e a comunidade 

acadêmica. Em 2016 as COLAPS de cada câmpus analisaram as vagas ProUni oferecidas e preenchidas e 

foi constatado que a PUCPR preencheu 100% das vagas oferecidas no 1º Semestre e 80% no 2º semestre. 

Semestralmente as COLAPS reúnem-se para analisar o Relatório Circunstanciado do ProUni, as 

reconsiderações dos estudantes prounistas que não obtiveram aproveitamento acadêmico e as 

Supervisões da Bolsa ProUni. Ao ser levantados os dados das ligações telefônicas realizadas aos 

candidatos pré-selecionados, constatou-se que a maior parte dos candidatos eram estudantes que ainda 

estavam cursando o Ensino Médio e que, portanto, não tinham perfil para o ProUni. Houve casos de 

alunos que perderiam a bolsa de estudos, por não ter apresentado aproveitamento acadêmico, mas 

mesmo assim a Colap manteve a reconsiderou a bolsa ProUni desses estudantes.  

 

c)  PROJETO ADVOCACY  -  ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES BOLSISTAS NO ENSINO 

SUPERIOR 

Dando continuidade às ações do “Advocacy - Acesso e Permanência de Estudantes Bolsistas no 

Ensino Superior”, no ano de 2017 foram desenvolvidas diferentes ações de pesquisa, boas práticas e 

incidência política. 

Dando continuidade ao trabalho de monitoramento através da pesquisa realizada em 2016 com os 

estudantes ProUni, foi possível coletar dados sobre o perfil, vivência universitária, dificuldades e também 

projetos de vida e futuro. Os dados estão sendo divulgados em diferentes instâncias da universidade, 

envolvendo discentes, docentes e corpo administrativo. Para o ano de 2017 foram compilados artigos e a 

análise dos dados coletados para o lançamento de um ebook interativo com os resultados da pesquisa 

em 2018. 

No ano de 2015, através de um edital PIBIC, foram selecionados 5 projetos de pesquisa na 

Universidade que tinham como intuito compreender as vivências universitárias de estudantes bolsistas. 

Como resultado desse edital, foi constituído um grupo de professores de diferentes escolas e campus que 

desenvolveram pesquisas que tinham como eixo central a temática do ProUni. No ano de 2017  para a 

4468

1610

166

3013

1419

ProUni Integral ProUni Parcial Bolsas Sociais FIES Fundo Solidário

ALUNOS BENEFICIADOS EM 2017



31 

 

publicação do livro com os resultados também foi aberto um edital convidando estudantes bolsistas e 

egressos para relatarem suas vivências na universidade. Foram selecionados 12 relatos de experiências 

que também farão parte da publicação.  

No ano de 2016 foram realizados dois “Bate-papos: acesso e permanência no ensino superior”. As 

atividades, mediadas por um convidado externo, reuniram estudantes, professores e corpo 

administrativo para discutir aspectos da vivência dos estudantes bolsistas. No ano de 2016 tivemos a 

presença do Prof. Paulo Corbucci do IPEA que discutiu dados sobre expansão do ensino superior e a Profa. 

Nilma Gomes da UFMG, que debateu com os estudantes sobre as desigualdades no acesso à educação. 

Para o ano de 2017 foram realizados mais 3 bate-papos.  

Como resultados das pesquisas estão sendo planejadas e desenvolvidas ações de Advocacy no 

intuito de contribuir com a vivência universitária dos estudantes bolsistas. Um projeto em andamento 

consiste na criação de “Clubes Universitários” pelos próprios estudantes. Muitos alunos vêm de outras 

cidades ou Estados do país, outros, moradores de Curitiba, relatam não terem tempo de praticar alguma 

atividade esportiva ou participar de cursos e projetos culturais e sociais. Nesse intuito, a Universidade 

está estimulando a criação de Clubes pelos próprios alunos. Em um primeiro convite foram propostos 

mais de 40 clubes pelos estudantes de diferentes cursos, como: língua estrangeira, cinema, discussão 

política, música, jogos digitais, etc. A proposta é que os clubes se tornem um espaço de interação, 

aprendizagem e socialização entre os estudantes bolsistas e não bolsistas da Universidade. 

Ainda na perspectiva de Advocacy, vem sendo feitos estudos no intuito de contribuir com outras 

dificuldades apresentadas pelos estudantes nas pesquisas, como a questão da alimentação, transporte e 

gastos com materiais e xerox. Na perspectiva de incidência política, as ações de Advocacy vem sendo 

socializadas e divulgadas com outras universidades e espaços de construção política. Um desses espaços 

consiste na participação dos encontros realizados pela Comissão de Acompanhamento e Controle Social 

do ProUni. 

 

d)  ATENDIMENTO, ASSESSORIA E ARTICULAÇÃO EM REDE 

O NDH – Núcleo de Direitos Humanos realiza atendimento e apoio a estudantes em situações de 

preconceito e discriminação, assim como atua em processos éticos.  

Em 2017 foram desenvolvidas ações de fortalecimento do trabalho em rede e articulação de 

cooperações com centros em direitos humanos e outras iniciativas. 

O NDH realiza atendimentos aos estudantes para orientação e apoio no desenvolvimento de ações 

em direitos humanos, o que inclui a formação de coletivos e a inserção em espaços participativos, bem 

como realização de estágio, iniciação científica e atividades complementares. 

Foram realizadas ações de assessoria em direitos humanos e políticas públicas com destaque para: 

Assessoria em Gênero e Direitos Humanos; Semana preparatória de Filosofia; Assessoria a professores 

de Cascavel em Gênero; Assessoria à Entidade Magia do Boxe para captação de recursos 

 

 

2.7 PDI E POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA MODALIDADE EAD  

 

O Grupo Marista apontou em seu planejamento estratégico (2016-2022) um mapa de objetivos 

estratégicos, dentro os quais a oferta de produtos e serviços inovadores, capazes de atender às 

demandas de diferentes contextos e grupos socioeconômicos, de acordo com a Missão do Grupo.  

Em atendimento a este objetivo específico, dentre os 14 projetos estratégicos específicos que 

devem nortear as ações de seus negócios, entre eles a PUCPR, delineou um projeto de Definição de 
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modelo de EaD, bem como sua governança, plano de negócios e de expansão, considerando o 

monitoramento de todo o ambiente externo e interno.  

Visando o atendimento a este objetivo do Grupo marista, ao longo de 2016, a PUCPR iniciou 

discussões mais aprofundadas com especialistas sobre a implementação de cursos em EaD na graduação, 

tendo em vista as mudanças tecnológicas, de comportamento  e as necessidades de aprendizagem delas 

derivadas observadas na sociedade como um todo. Assim, naquele ano, a vice-reitoria estabeleceu um 

GT (Grupo de trabalho) formado por professores de áreas relevantes da Educação, Tecnologia e de EaD, 

para modelar uma proposta de oferta que abarcasse tanto as questões metodológicas quanto de valor 

associadas ao EaD na PUCPR.  

O projeto para “Definição de um modelo de EaD” foi acolhido pela PUCPR e desdobrado em 7 

objetivos estratégicos, entre os quais : ter graduação reconhecida pela excelência, com sustentabilidade 

social, econômica, ambiental e cultural, com foco em experiências de aprendizagem que integrem 

ensino por competências, valores humanos e Maristas; consolidar a Educação Continuada garantindo 

elevado nível de qualidade, diversidade, inovação, governança e sustentabilidade. Estes objetivos 

nortearam a construção de 15 projetos estratégicos da PUCPR, entre os quais o Projeto de implementação 

do ensino híbrido (EaD) na graduação e a personalização da aprendizagem por meio da adaptação do 

ambiente ao estilo de aprendizagem e às necessidades de cada estudante, e ganho de escala dos produtos 

ofertados.  

Estes projetos específicos estão em consonância com os outros, mais especificamente aqueles que 

tratam da busca de qualidade e inovação na graduação (contemplados pelo edital FINEP), projeto de 

TMO que busca estruturar processos e sistema de governança, relacionando a PUCPR com o mercado, 

portfólio de tecnologias e de competências da PUCPR, projeto de SMO (adequação das unidades 

prestadoras de serviço, visando melhoria das condições de aprendizagem).  

     Buscou-se pautar os projetos e suas ações de modo a buscar consolidar na prática a 

indissociabilidade do ensino, com a pesquisa e a extensão.  

 

2.7.1 ENSINO À DISTÂNCIA - EAD 

A partir das questões discutidas, debatidas e definidas pelo GT de especialistas e gestores para 

desenhar um modelo de EaD para a PUCPR alinhado às diretrizes da educação presencial em 

desenvolvimento, em 2017 a PUCPR instaurou uma Assessoria da Vice-reitoria para EaD, que norteou a 

construção de todos os aspectos ligados à oferta dessa modalidade na instituição, desde questões 

operacionais, às metodológicas pedagógicas e de posicionamento. 

Neste movimento, em 2017 a PUCPR recebeu o credenciamento para oferta de cursos de graduação 

em EaD, o que possibilitou a construção de projeto que visou ofertar já em 2018 cursos na modalidade 

EaD. Assim, a PUCPR, após pesquisas de mercado, de necessidades educacionais e de formação, bem 

como de necessidade de aprendizagem nacionais e regionais, cadastrou no MEC a oferta de 10 cursos de 

graduação de tecnologia a serem iniciados em 2018. Os cursos são: Gestão Comercial, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Financeira, Logística, Gestão de Marketing em Mídias Digitais, Processos Gerenciais, 

Gestão Hospitalar, Big Data e Inteligência Analítica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da 

Tecnologia da Informação. 

Estes cursos caracterizam-se por uma abordagem inovadora, a serem  operacionalizados em regime 

semestral, com matrícula por crédito, sendo seu ingresso possível por processo seletivo da própria PUCPR 

e pela nota do ENEM. 

A PUCPR entende que a EaD é uma modalidade de ensino que em muitos dos seus termos, 

possibilita inovar. Para garantir esta inovação, a PUCPR construiu seus cursos de EAD e suas respectivas 
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disciplinas, bem como seu modelo pedagógico, baseando-se no ensino por competências. Para a PUCPR 

“competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes” para a atuação em situações 

complexas. A abordagem da aprendizagem em termos de competências substitui a abordagem reduzida 

à transmissão de conteúdo, não mais adequadas às necessidades e expectativas da sociedade atual. Esta 

opção metodológica coloca o foco não mais no conteúdo, mas em como utilizá-lo em situações reais. 

Assim, ensina-se colocando o estudante frente a problemas da vida real que, em si mesma, é fonte de 

problemas complexos que oferecem as melhores e mais importantes chances de geração e 

desenvolvimento de conhecimento. 

Além da atenção na formação por competências, requisito cada vez mais forte na formação dos 

novos profissionais e cidadãos, a PUCPR baseia seus cursos na aprendizagem ativa, ou seja, focando em 

novas abordagens de ensino que incentivem a participação ativa dos estudantes na construção do 

conhecimento. Este foco prioriza resultados de aprendizagem no desenvolvimento acadêmico dos 

estudantes, de maneira que a sociedade possa contar com profissionais atuantes, bem preparados, 

cidadãos solidários, conscientes e capazes de contribuir para a transformação social. 

Assim, a matriz curricular dos 10 cursos na modalidade em EaD ofertados para 2018, tem por base 

o ensino por competência, tendo sido construída focando o perfil do egresso que a PUCPR quer formar, 

voltado ao mercado de trabalho, mas com uma formação integral.  

Para atender a este cenário, as metodologias de ensino e aprendizagem adotadas nos cursos de 

EaD da PUCR são focadas na interação e na solução de problemas complexos, utilizando a internet como 

veículo. Neste contexto, os conteúdos, apesar de construídos por profissionais altamente qualificados, 

adquirem sua real significação atrelados a um modelo de construção prática do conhecimento, 

interativos, questionador e evolutivo. Isto faz com que os professores envolvidos com os estudantes 

interajam de forma contínua nos mais diversos meios de comunicação, de forma bastante variada, 

adequada a cada necessidade elencada.  

Os estudantes serão acompanhados individualmente em suas dificuldades, sendo que a 

metodologia propõe trilhas alternativas para melhorar o aprendizado.  Aos que querem ir além, serão 

oferecidas trilhas mais avançadas de aprimoramento, explorando o potencial da cada um, afinal nenhum 

aluno é igual ao outro. 

Assim é o EaD da PUCPR, adaptativo, personalizável, híbrido, de acordo com a necessidade do 

conteúdo e do estudante. Pretende-se que o estudante sinta-se único e próximo. A diretriz é a de encurtar 

distâncias entre o estudante e toda a equipe disponível para ajudá-lo na construção de seu conhecimento. 

Cada aluno tem sua própria forma de trilhar seu aprendizado, e precisará ser acolhido em todos os 

momentos. 

Os materiais didáticos são selecionados a partir das competências a serem construídas com o 

estudante e os resultados de aprendizagem a serem alcançados, o que enseja uma variedade de formatos. 

A proposta de diversidade dos materiais, visa atender tanto aos diversos conhecimentos a serem 

construídos, mas também aos diversos estilos de aprendizagem a que os estudantes apontam maior 

facilidade e eficiência de aprendizado. Eles são selecionados e preparados por profissionais de mercado 

de grande conhecimento em suas áreas de especialização e revisados por profissionais da educação, com 

um controle de qualidade bastante rigoroso. 
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a)  SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO  

O projeto dos cursos on-line da PUCPR é baseado em materiais on-line. A cada ciclo de produção 

de disciplinas, os professores conteudistas elaboram o planejamento das suas disciplinas e, de acordo 

com a natureza do conhecimento e o nível interacional, selecionam e indicam conteúdos que atendam 

aos resultados de aprendizagem propostos.  

Para trabalhar com esses conteudistas no planejamento e produção das disciplinas, a CTE conta 

com uma equipe multidisciplinar composta por designers instrucionais, com formações em várias áreas 

do conhecimento, designers digitais, programadores, revisor de texto, jornalista e produtor de vídeo. Os 

materiais são disponibilizados em um gerenciador de conteúdos desenvolvido dentro da própria 

instituição, com acesso vinculado à respectiva disciplina no Blackboard. Os temas de estudo são 

trabalhados em uma diversidade de mídias, entre elas, e-books, podcasts, videoaulas, animações, 

infográficos e ilustrações.  

A cada edição da disciplina, o professor tutor responsável faz a análise e sugestão de atualização, 

que entra no próximo ciclo de produção.  
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Educar é a essência da PUCPR. Para desenvolver o “jeito PUCPR de educar”, os recursos de gestão 

que orientam a ação institucional sintonizam o Planejamento Estratégico do Grupo Marista, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano de Desenvolvimento da Graduação (PDG), a Política de 

Pesquisa e Pós-Graduação, além de Diretrizes próprias à gestão, incluindo a gestão de pessoas. 

Conceitualmente, para a PUCPR, o ensino de graduação deve ser estruturado de forma a levar ao 

desenvolvimento de um egresso com perfil de excelência: um profissional-cidadão com elevado nível 

técnico; autônomo, ético, solidário e responsável; criativo e capaz de produzir conhecimento e 

inovação; agente de transformação da sociedade; capaz de comunicar-se de forma eficaz com seus 

interlocutores e de trabalhar de forma colaborativa. Para tal tarefa, deve-se levar em conta as 

características fundamentais do perfil dos ingressantes que, conforme a prática docente vem mostrando, 

são bastante colaborativos, criativos, curiosos e ousados, sendo necessário, portanto, inovar nos 

processos de ensino e aprendizagem que potencializem essas qualidades. Concomitantemente, é preciso 

desenvolver alternativas para enfrentar dificuldades de parte dos ingressantes como: a deficiente 

formação no ensino fundamental e médio, a cultura da “educação bancária” (centrada apenas na entrega 

de conteúdo e na avaliação somativa e numérica), a falta de foco, o imediatismo, o hedonismo e a 

intolerância às frustrações. 

O modelo conceitual da graduação que se propõe a formar profissionais-cidadãos com perfil de 

excelência é sustentado por oito pilares conforme segue: currículo, princípios do processo de ensino e 

aprendizagem; busca pelo reconhecimento da PUCPR como universidade de classe mundial (UCM); corpo 

docente; processo de ensino e aprendizagem; avaliação da aprendizagem; apoio ao estudante; 

infraestrutura. (Ver representação no gráfico a seguir) 

PDG – VISÃO CONCEITUAL DA GRADUAÇÃO 

CURRÍCULO: os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), fundamentados por princípios de qualidade e 

progressividade, são o planejamento que deve ser colocado em prática para o desenvolvimento coerente 

do perfil do egresso. Os PPC precisam tornar-se realidade no cotidiano dos processos de ensino e 

aprendizagem, e as experiências advindas dessa prática devem realimentá-los, tornando-os documentos 

dinâmicos. 

EIXO 3 – POLITICAS ACADÊMICAS 
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PRINCÍPIOS: a mudança almejada no perfil da graduação da PUCPR exige uma transformação na cultura 

institucional. Para que uma mudança dessa dimensão seja efetivada, deve-se partir de princípios que 

sirvam de inspiração e orientação para as tomadas de decisões, as estratégias metodológicas e todas as 

demais práticas institucionais.  

 

UNIVERSIDADE DE CLASSE MUNDIAL (UCM): inserir nas práticas cotidianas do processo de ensino e 

aprendizagem a ciência (pesquisa), a tecnologia (desenvolvimento tecnológico), a inovação e a 

internacionalização – CTII – é imprescindível para que a PUCPR seja reconhecida como uma universidade 

de classe mundial. É preciso criar estratégias que proporcionem a todos os estudantes da graduação a 

oportunidade de realizar atividades envolvendo CTII.  

 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM e AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: o perfil do estudante 

universitário demanda inovação no processo de ensino e aprendizagem e na sua avaliação para que se 

alcance excelência na formação profissional e cidadã do estudante e se desenvolva sua autonomia. A 

opção estratégica da PUCPR nessa busca por excelência e autonomia é a implantação de um modelo 

educacional orientado pelos conceitos de formação por competências e educação emancipadora. 

Metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem precisam ser coerentes entre si e com o perfil do 

egresso que se pretende formar, e devem fazer sentido para o modelo mental de cada Escola da 

universidade. A busca pela excelência pressupõe o alcance de elevado nível técnico na formação 

profissional, demandando aumento no grau de exigência e intolerância à desonestidade intelectual. O 

aumento da exigência avaliativa e a coibição à desonestidade intelectual serão suportadas por todas as 

instâncias administrativas e acadêmicas da PUCPR, de tal forma a garantir que todos os egressos tenham 

o perfil preconizado em cada Projeto Pedagógico de Curso. 

 

CORPO DOCENTE: da sua atuação depende o sucesso da inovação dos processos de ensino e 

aprendizagem para a formação de profissionais-cidadãos de excelência. Por essa razão, a formação do 

corpo docente deve ser compatível com o tamanho do desafio, propondo-se estruturas de apoio para que 

as inovações metodológicas sejam colocadas em prática nas atividades letivas.  

 

APOIO AO ESTUDANTE: seguindo o aumento da exigência na formação, o apoio ao estudante deve ser 

ampliado, visando melhorar as condições para que todos os estudantes possam desenvolver as 

competências, mesmo aqueles que têm maiores dificuldades. As atividades de suporte envolvem apoio 

técnico ao processo de ensino e aprendizagem, suporte psicopedagógico, social e psiquiátrico, mas não 

prescinde da autonomia e da responsabilidade do estudante como protagonista do seu próprio processo 

de formação. 

 

INFRAESTRUTURA: inovações metodológicas e avaliativas exigem ambientes de aprendizagem 

compatíveis. Há que se revisitar os espaços físicos e virtuais para torná-los adequados às atividades de 

aprendizagem.  

 

Dessas diretrizes emanou um plano de ação com um cronograma flexível para atender à realidade 

das possibilidades, porém com metas definidas e prazos limites, cujas ações vem sendo desenvolvidas 

desde 2015, quando a proposta entrou oficialmente em vigência.  

Já vencidas algumas etapas desse planejamento, como por exemplo, a reorganização da 

universidade em escolas, a flexibilização curricular, a elaboração de Plano de Desenvolvimento da 
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Graduação, a formação docente e discente acerca dos princípios que orientam o PDG, o debate 

sistemático com gestores acadêmicos e docentes, a partir do CIG – Comitê de Inovação na Graduação, 

sobre o conceito de competência e seus desdobramentos sobre a formação e sua avaliação,  a organização 

de um forte programa de capacitação teórico-metodológica estruturado pelo CrEAre – Centro de Ensino-

Aprendizagem e a adaptação das primeiras salas adequadas ao conceito da abordagem por competências 

por meio de metodologias ativas, chegou o momento de traçar os contornos mais específicos a este 

objetivo, a exemplo da revisão dos projetos pedagógicos de cursos de graduação sob o viés da proposta 

em implementação.  

Assim, no ano de 2017, estabeleceu-se um amplo processo de revisão no portfólio dos cursos e 

em cada curso em particular como uma unidade da Escola à qual faz parte. Esse movimento levou à 

intensificação do debate acerca das competências a serem formadas e o perfil do egresso e das disciplinas 

na composição da matriz curricular, o que acabou por ensejar sua revisão geral. Essas ações evidenciam 

os avanços processuais e metódicos à opção estratégica da PUCPR de implantação de um modelo 

educacional orientado pelos conceitos de formação por competências e educação emancipadora: o saber, 

o saber ser e o saber fazer. 

Em 2017 desenvolveu-se o Projeto Matrizes por Competência. Ainda levando em conta a 
necessidade de mudança para o desenvolvimento do perfil do egresso, cada curso reescreveu as 
competências que seus  estudantes deverão desenvolver. As novas Matrizes foram escritas usando 
estratégia de backwards design: 

 O que gostaríamos que os estudantes fossem capazes de fazer ao final da graduação? Esse caminho 
levou à redação das competências. 

 Como desenvolver competências? Para isso são necessárias disciplinas que contribuem com seus 
saberes e resultados de aprendizagem. E assim as competências foram mapeadas nas disciplinas. 

 Como os estudantes tornam-se capaz de realizar algo em cada disciplina? O caminho para isso é o uso 

de aprendizagem ativa. 

 Como acompanharemos o desenvolvimento de nossos estudantes? Essa pergunta leva a repensar a 
avaliação como processo contínua com componentes formativos e somativos e estratégias para 
recuperação. 

 Todas as Escolas e Campus já participaram desse processo, exceto a Escola de Direito e Ciências de 
Vida que o farão em 2018. As novas matrizes entraram em vigência nesse 1o período de 2018.  

 

Também, em 2017, as novas metodologias de ensino e aprendizagem entraram robustamente na 

rotina de todos cursos, com forte engajamento do corpo docente na disseminação de novas prática nas 

atividades letivas, estimuladas pela possibilidade de utilização dos novos espaços de salas de aula 

adaptadas às exigências da abordagem pedagógica adotada . O passo seguinte, já em conclusão, está 

sendo a revisão do sistema de avaliação da aprendizagem – vez que este deve ser coerente aos conceitos 

e à metodologia empregados e ao perfil do egresso que se pretende formar.  

A nova Resolução para regulamentação dos processos avaliativos na Graduação na PUCPR será 

submetida à Câmara da Graduação do Conselho Universitário para deliberação e aprovação,  em março 

de 2018. 

Há, igualmente, um plano para continuidade nos necessários investimentos em infraestrutura, já 

que as inovações metodológicas e avaliativas exigem cada vez mais ambientes de aprendizagem 

compatíveis. Como consequência, novos ambientes e tecnologias exigem adesão e formação dos usuários 

para que possam usufruir da inovação. Essa preocupação tem recebido um olhar atento dos gestores. 

No decorrer da implantação do novo AVA, por exemplo, ocorreram diversos workshops e sessões 

Tira-Dúvidas para auxiliar os docentes a obter os melhores resultados no uso da ferramenta, promovidos 

pela Coordenadoria de Tecnologias Educacionais (CTE), área responsável pela implantação, integração e 
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suporte do AVA na PUCPR, bem como pelo planejamento de disciplinas híbridas que utilizam parte da 

carga-horária on-line. Junto a essas oficinas, ainda são realizadas demonstrações da maneira como o 

Blackboard pode apoiar os professores na aplicação de metodologias como sala de aula invertida, 

aprendizagem por pares, utilização de rubricas na avaliação etc., durante as formações docentes 

ofertadas pelo Centro de Ensino e Aprendizagem (CrEAre), no decorrer dos semestres letivos.  

Para garantir a eficiência na utilização, o Blackboard está integrado com todos os sistemas 

acadêmicos da PUCPR e carrega automaticamente todas as disciplinas de graduação e de pós-graduação 

lato sensu. Novos professores têm acesso a um formato de workshop on-line para ter noções de uso das 

ferramentas disponibilizadas na plataforma e todos os estudantes são matriculados em uma sala 

denominada “Conheça o Blackboard”, na qual tem uma ambientação para conhecer o sistema e 

compreender como são feitas as entregas de atividades, provas, acesso aos conteúdos, entre outros. 

Existem também duas áreas de Ajuda, destinadas aos professores e estudantes, em que cada perfil de 

acesso oferece orientações básicas e tutoriais, conforme as necessidades levantadas nos atendimentos 

do suporte do AVA.  

Por sua vez, a equipe de suporte está disponível em horário comercial para atender professores e 

estudantes. No caso dos docentes, a equipe resolve questões tanto ferramentais, quando pedagógicas, 

auxiliando-os no planejamento de suas disciplinas de forma a incorporar essas tecnologias de 

informação e comunicação. Além disso, nos inícios de semestre, são realizados plantões presenciais nas 

Escolas da universidade e virtuais para os câmpus fora de sede, com o objetivo de esclarecer dúvidas de 

ambos os públicos. No decorrer do semestre, os atendimentos são efetuados por telefone ou e-mail. Em 

alguns casos, decanos, diretores de câmpus e/ou coordenadores de curso solicitam atendimento 

personalizado para solucionar projetos ou demandas específicas. 

 

 

3.1 ÁREAS ESTRATÉGICAS DA PUCPR – FIO CONDUTOR PARA FORMAÇÃO INTEGRAL 

  

Algum tempo após a definição das Áreas Estratégicas, foi criado um grupo de trabalho para a 

execução de um roadmap que reunisse informações essenciais acerca das AEs para o respectivo 

acompanhamento. 

  

3.1.1 AVANÇOS DE 2015 A 2017 

 O processo de mapeamento de áreas estratégicas na PUCPR foi uma iniciativa de grande 

amplitude, que permitiu avaliar o potencial de desenvolvimento da universidade com pleno alinhamento 

ao contexto acadêmico e social, não apenas localmente, mas nacional e internacionalmente, levando em 

consideração, entre outras fontes, as áreas estratégicas identificadas pelo governo federal. 

Esse processo permitiu montar um quadro realista dos pontos fortes na PUCPR em termos de 

desenvolvimento acadêmico e científico, das suas potencialidades. Esse processo começou a dar frutos, 

com inúmeras iniciativas implantadas ou em vias de implantação, resultados de um planejamento 

consistente e estratégico. 

Trata-se de um processo de avaliação contínua, a ser realizado sistematicamente. Mais do que uma 

iniciativa pontual, trata-se de uma mudança profunda dentro da universidade como um todo, que 

proporcionou uma evolução no funcionamento interno em todos os seus níveis, nas tomadas de decisões, 

tanto em se tratando do direcionamento acadêmico quanto na definição de investimentos científicos, 

financeiros e tecnológicos. 

As novas políticas, focadas nas áreas estratégicas, permitirão à PUCPR dar continuidade no 

processo de aprendizado baseado nas experiências adquiridas durante a realização do estudo, assim 
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como projetar-se para o desenvolvimento e ampliação de suas especialidades, visando atender às 

expectativas da comunidade, oferecendo excelência em suas atividades acadêmicas e de pesquisa. 

A PUCPR decidiu realizar uma discussão ampla e profunda, estudando diversos documentos que 

apontam para uma visão de passado recente, mas também prospectiva, sobre os rumos do país e 

tendências de aporte de recursos em áreas de inovação. Também, refletiu sobre suas competências, 

consolidadas, emergentes e potenciais, transversalizando domínios e aptidões, para decidir sobre os 

rumos da universidade. Uma vez que a universidade não pode ser excelente em todas as áreas, definiu 

suas áreas de maior probabilidade de competitividade nacional e internacional em médio prazo, para o 

desenvolvimento de um planejamento estratégico e plano de ação que possam viabilizar os caminhos 

rumo a um diferencial interno que possa impactar no desenvolvimento socioeconômico da sociedade e 

solução de problemas do entorno, envolvendo estrategicamente o setor governamental e empresarial. 

  

3.1.2 CENÁRIO ATUAL 

 Na busca de excelência acadêmica e no atendimento das demandas da sociedade, a PUCPR definiu 

áreas prioritárias, norteadoras e balizadoras de políticas institucionais para incentivar o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

Para tanto, foi aplicada uma metodologia segundo a qual critérios e diretrizes institucionais foram 

estabelecidos:  

a) MAPEAMENTO DO AMBIENTE EXTERNO INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL 

 Prospecção de diversos documentos, como o Livro Azul (4ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação), 

 Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Organização das Nações Unidas (ONU), 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Setores Portadores de 

Futuro identificados pela Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), entre outros específicos das 

áreas de conhecimento; 

 Estudo sobre o aporte de recursos para pesquisa por órgãos de fomento estaduais, federais e 

internacionais; 

 Benchmarking de instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. 

  

b)  MAPEAMENTO DO AMBIENTE INTERNO 

A partir da análise dos grupos, linhas e projetos de pesquisa, oferta de cursos de graduação e pós-

graduação lato e stricto sensu, e da qualidade e quantidade dos indicadores de pesquisa e massa 

crítica/competências dentro da PUCPR. 

  

c)  MATCHING ENTRE OS CENÁRIOS EXTERNO E INTERNO 

Para a identificação de áreas consolidadas, emergentes e potenciais, com base em indicadores 

locais, nacionais e internacionais.  

Assim, e considerando critérios de alinhamento com a missão institucional, sintonia social, 

sustentabilidade, transdisciplinaridade, potencial de inovação e internacionalização, foram definidas as 

seis áreas estratégicas da PUCPR Biotecnologia, Cidades, Direitos Humanos, Energia, Saúde e Tecnologia 

da Informação e Comunicação. 

  

3.1.3 BIOTECNOLOGIA 

 Coordenador da Área Estratégica Biotecnologia: Prof. Dr. Humberto Maciel França Madeira 
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A biotecnologia engloba as tecnologias baseadas no uso de organismos vivos ou partes deles 

(tecidos, células, moléculas biológicas) para a produção de bens e serviços. Seus avanços resultam do 

domínio de técnicas como a engenharia genética, terapia celular e bioprocessos diversos. A biotecnologia 

moderna tem permitido o desenvolvimento de produtos avançados e novas tecnologias que estão 

ajudando no combate a doenças, na sustentabilidade ambiental, na alimentação da população mundial, 

no uso de energias limpas e disponibilizando processos industriais mais seguros, sustentáveis e eficientes. 

Trata-se de uma área prioritária e estratégica, tendo a participação relativa da biotecnologia na 

economia global crescido exponencialmente, em função da sua contribuição para aumento da qualidade 

de vida e do potencial de geração de riqueza. Na PUCPR, a biotecnologia tem como ênfase o uso da 

biodiversidade regional, promovendo estudos e desenvolvimento de produtos para a saúde animal e 

humana, novos alimentos e novos bens e processos industriais. Por esse motivo é uma das áreas 

estratégicas da universidade. 

Visão: Ser referência em biotecnologia aplicada à área de alimentos e à da saúde (animal e humana), da 

pesquisa à inovação.  

  

3.1.4 CIDADES 

Coordenadores da Área Estratégica Cidades: Prof. Andre Luiz Braga Turbay e Prof. Clovis 

Ultramari 

A gestão do ambiente urbano demanda cada vez mais soluções inovadoras na busca de alternativas 

para resolução dos problemas imediatos, para que as cidades se tornem espaços mais humanos, 

inteligentes e abertos ao pleno exercício da cidadania. Em meio ao dinâmico processo de urbanização que 

se desenrola globalmente, o Brasil, e particularmente Curitiba, constitui um laboratório internacional de 

experiências urbanas e tem atraído a atenção de diversos pesquisadores e gestores urbanos. 

Consciente de seu papel de agente de mudança, a PUCPR assumiu o tema Cidades como uma de 

suas áreas estratégicas de pesquisa, ensino e extensão, com a finalidade de abordar a diversidade de 

fenômenos transformadores do espaço urbano, de relações socioambientais e condicionantes, que 

formam uma rede nacional e global. Situam-se aí pesquisas relacionadas a questões ambientais, 

tecnológicas, projetais, de planejamento e gestão de espaços urbanos, regionais e políticas públicas. A 

estratégia de priorizar a temática Cidades no projeto de excelência da PUCPR contém, aspectos de 

ineditismo, de abrangência conceitual, de gestão e de inserção de tecnologias avançadas. Desta forma, a 

universidade contribui para responder pró-ativamente aos princípios considerados social e 

ambientalmente adequados na atualidade. 

Visão: Ser referência em nível internacional (Curitiba como laboratório).  

 

3.1.5 DIREITOS HUMANOS 

Coordenadora da Área Estratégica Direitos Humanos: Prof. Dra. Jucimeri Isolda Silveira 

Garantir a dignidade para pessoas, grupos específicos e povos, com materialização e a 

interdependência de direitos de liberdade e de igualdade, é um desafio a ser vencido cotidianamente pela 

comunidade global. Consciente da sua corresponsabilidade neste processo, a PUCPR elencou os Direitos 

Humanos como uma de suas áreas estratégicas, com foco na promoção da pesquisa interdisciplinar e 

inovação em políticas públicas, novas formas solução de conflitos e educação em direitos humanos. 

O intuito é incentivar a produção de conhecimento sobre políticas públicas, promover a composição 

de redes e sistemas de proteção, o desenvolvimento social e territorial, articular iniciativas de defesa de 

direitos, formar polos de capacitação continuada, desenvolver tecnologias sociais, apoiar o poder público, 

empresas e organizações da sociedade civil, e fortalecer a participação de estudantes e docentes em ações 
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relacionadas a esta temática. Para atender tais demandas estabeleceu-se o Núcleo de Direitos Humanos 

(NDH), um espaço permanente de interlocução entre acadêmicos, docentes e demais atores sociais, com 

atuação no ensino, pesquisa e extensão universitária em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Entre suas 

finalidades destaca-se a educação social em direitos, oportunizando vivências acadêmicas e práticas 

educativas que permitam a atuação comprometida com a expansão e garantia de direitos. 

O NDH articula uma ampla rede em direitos humanos que agrega grupos de pesquisa, para a difusão 

de conhecimentos e práticas transformadores, com incidência em políticas públicas e processos de 

fortalecimento da participação social. Além disso, houve a estruturação do Programa de Pós-Graduação 

em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e da Clínica de Direitos Humanos. Toda esta movimentação, 

aliada a outras ações interdisciplinares, consolidam o tema Direitos Humanos com uma das áreas 

estratégicas da PUCPR. 

Visão: Ser referência no Brasil e na América Latina na produção de conhecimentos e inovação em Direito 

e Políticas Públicas, e na área da infância e juventude com a inserção em organismos nacionais e 

internacionais. 

  

3.1.6 TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Coordenador da Área Estratégica de TIC: Prof. Dr. Altair Olivo Santin  

A Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) é um conjunto de recursos tecnológicos e 

computacionais para obter, transformar, transportar e gerar informações que são tornadas acessíveis por 

meio do sistema de comunicações. A tecnologia da informação aplica os recursos de programação do 

software para prover funcionalidades ao hardware, que integrado ao sistema de comunicações (por 

exemplo, Internet e telefonia) oferecerá serviços à sociedade. Pessoas, indústria, governo e empresas 

produzem e consomem informações, usando TIC, para melhorar os processos decisórios, a eficiência e a 

qualidade de vida, produtos, regulamentações e processos. TIC pode ser aplicada às mais diversas áreas 

e temas, incluindo: cidades, engenharias, indústrias, negócios, transportes, meio ambiente, energia, 

saúde, educação, segurança, economia, habitação, infraestrutura, governo, jurídica, agrária, entre outros. 

Na PUCPR a área de TIC foi considerada estratégica, com o objetivo de desenvolver tecnologias inovadoras 

nas áreas citadas, principalmente na Escola Politécnica e na Agência PUC, que tem interesse especial na 

área de TIC aplicada à educação. 

Na área de computação, TIC propicia interdisciplinaridade e interesse em temas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação como Big Data e Analítica, Internet das Coisas, Dispositivos Vestíveis, 

Processamento de Imagem e Vídeo em Tempo Real, Computação em Nuvem, Redes Sociais, Redes Sem 

Fio e de Alta Velocidade, Teorias de Jogos, Inteligência Artificial, Segurança e Privacidade, Cidades 

Inteligentes, e Novas Interfaces de Interação com Humanos. 

Visão: Ser líder nacional em inovação e desenvolvimento tecnológico para ambientes complexos e 

multidisciplinares de forma ética e sustentável. 

  

3.1.7 ENERGIA 

Coordenador da Área Estratégica Energia: Prof. Dr. Nathan Mendes 

Em um planeta de recursos finitos, um dos grandes desafios do século XXI é a transição para um 

futuro energeticamente sustentável, uma vez que a energia, juntamente com alimentos, água e 

ambiente, é um dos principais fatores limitantes para a humanidade. Assim, em busca de prover soluções 

para a sociedade, a PUCPR elencou a temática da Energia como uma de suas áreas estratégicas. 
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Estruturada para possuir forte caráter transdisciplinar, diferentes cursos de graduação, pós-

graduação e atividades de extensão estão permeados pelo tema e desenvolvem trabalhos ligados à 

eficiência energética, smart grid, conversão de energia, biocombustíveis, petróleo, direito da energia e 

arquitetura sustentável, entre outros de grande relevância para a sociedade. Na PUCPR a combinação de 

pesquisa, ensino e extensão busca novas soluções energéticas que necessitam ocorrer prioritariamente 

nas próximas décadas. 

Visão: Referência nacional no desenvolvimento de PDI para a sociedade. 

 Possuir infraestrutura apropriada para a consolidação internacional. 

 Referência regional em estabelecimento de contratos de P&D. 

 Integração intra e extra AE. 

 Redimensionamento da área. 

 

 

3.1.8 SAÚDE 

Coordenador da Área Estratégica de Saúde: Prof. Dr. Roberto Flavio Silva Pecoits Filho 

Saúde, ciência e tecnologia são requisitos para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Atender às políticas em saúde que visam melhorar as condições sanitárias da população e às metas em 

saúde definidas por agências nacionais e internacionais representa um imenso desafio para os países em 

desenvolvimento. 

A área da saúde na PUCPR foi considerada estratégica pela clara percepção de um intenso potencial 

interno de produção de conhecimento, inovação e formação de recursos humanos, combinado a uma 

intensa demanda da sociedade por soluções inovadoras. A PUCPR apresenta boa massa crítica de 

pesquisadores e excelente infraestrutura laboratorial nas áreas multidisciplinares da saúde, com 

características interdisciplinares, que permitem a interação entre os grupos de pesquisa das diversas 

Escolas. 

A presença de um sólido ambiente assistencial representado pela área de saúde do Grupo Marista 

representa um ponto facilitador pelo amplo acesso à população local com uma diversidade de desafios 

no eixo de transição entre saúde e doença, entre a atenção primária e a alta complexidade, entre os 

sistemas de cobertura na saúde pública e suplementar. O apoio às atividades de pesquisa de alto impacto 

científico em áreas estratégicas e/ou na fronteira do conhecimento que visem à busca de solução de 

grandes problemas nacionais, como também à formação de novas redes de cooperação cientifica 

interdisciplinar, transversais e de caráter nacional e internacional. 

Visão: Consolidação da pesquisa em saúde na sociedade, como uma referência no Brasil e na América 

Latina, com foco na disseminação de conhecimentos e inovação da AE. 

  

3.1.9 PRINCIPAIS AÇÕES EM 2017 

 Planejamento estratégico das áreas 

 Finalização do roadmap 

 Análise e desenvolvimento de disciplinas para o lato sensu 

 Alinhamento das áreas com as diretrizes da Reitoria 

 Formatação dos Comitês de Área Estratégica Específicas (CAE) 

 Definição das áreas de domínio de cada uma das Áreas Estratégicas: 
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a) DIREITOS HUMANOS 

Pesquisas 

 Pesquisa e projetos na área da infância e juventude com o desenvolvimento de inovações e 

tecnologias educacionais. 

 Qualificação de políticas públicas e governança democrática, com desenvolvimento social 

territorial. 

 Desenvolvimento de capital humano e projetos de prevenção de violações e de qualificação de 

redes – Infância/Juventude. 

 

Inovações 

 Pesquisa e inovação em DH e PP para populações vulneráveis. 

 Novas tecnologias sociais de proteção e cuidado. 

 Desenvolvimento de redes solidárias, de garantia de direitos e negócios sociais. 

 Desenvolvimento e aplicação de novas formas de solução de conflitos (práticas restaurativas). 

 Pesquisa e projetos em educação em DH no enfrentamento das discriminações étnico raciais, de 

gênero e sociais, com promoção da diversidade. 

 

 No exercício de 2017 a AE concentrou esforços na definição de sua finalidade institucional, com 

foco na construção dos Domínios de Conhecimentos: 1. Direitos para Infâncias e Juventudes; 2. Políticas 

Públicas e Democracia; 3. Educação em Direitos Humanos e Diversidade; 4. Violências e políticas públicas; 

5. Teoria dos Direitos Humanos; 6. Concretização dos direitos; 7. Direito dos povos indígenas e 

tradicionais. 

Destaca-se, ainda, que durante o ano de 2017 houve investimento importante na articulação de 

ações e projetos integrados entre PPGDH, Núcleo de Direitos Humanos e Rede Marista de 

Solidariedade, bem como execução de projetos integrados, após formalização com setor governamental 

e empresa. 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E POLITICAS PÚBLICAS 

Alguns professores do PPGDH integram, também, o corpo docente de cursos de graduação e 

programas de pós-graduação de outras Escolas da Universidade, como os das áreas da Saúde, do Direito, 

da Economia, Administração e Gestão Urbana, por exemplo. Isto fomenta pesquisas interdisciplinares, 

notadamente, na área dos direitos humanos e políticas públicas. São exemplos de temas abordados em 

algumas pesquisas desenvolvidas e orientadas pelo corpo docente do PPGDH: biopolítica e direitos 

humanos; violências e direitos humanos; direitos de crianças e adolescentes; justiça restaurativa e direitos 

de adolescentes e jovens; cultura política e direitos sociais; violência e relações de gênero; direito penal 

e direitos humanos; desigualdade social e desenvolvimento; direito internacional; políticas públicas 

educacionais; política ambiental e sustentabilidade; organizações internacionais e ações humanitárias; 

políticas sociais e políticas para redução da pobreza. 

A união de diferentes cursos com este propósito retrata o reconhecimento que o ensino e a 

pesquisas na área dos direitos humanos transcende os limites acadêmicos disciplinares. Isto é, as 

atividades de pesquisa, ensino e extensão no PPGDH irão para além do encontro pluridisciplinar, mas 

baseiam-se na interação de campos de conhecimento centrais que compõem o mestrado, além de outras 

concernentes à área dos direitos humanos, visando a interpenetração e o seu enriquecimento mútuo de 

ideias, métodos, conceitos e tradições teóricas.  
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A proposta do Mestrado partiu da agregação e intercâmbio de interesses temáticos, pesquisas e 

publicações na área de direitos e políticas públicas entre docentes dos cursos referidos. Esta interação 

de experiência de ensino, orientação e pesquisa foi estimulada pela Pró-reitora de Pesquisa e Pós-

Graduação e pelo decanato da Escola de Educação e Humanidades, bem como, pela implantação de um 

Núcleo de Direitos Humanos. 

As pesquisas vêm sendo desenvolvidas, também, em grupos e laboratórios de pesquisa dos quais 

os professores são líderes ou membros, tais como: Grupo de Pesquisa Poética (Políticas Públicas e Serviço 

Social; Grupo de Pesquisa Sociedade, novas formas de solução de conflitos; Escola de Gestão e Serviço 

Social e Laboratório de Ciências Sociais, entre outras atividades pedagógicas. 

 

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS 

O Núcleo de Direitos Humanos - NDH, localizado na Escola de Educação e Humanidades da PUCPR, 

é um espaço permanente de interlocuções entre acadêmicos, docentes e demais atores sociais, com 

atuação no ensino, na pesquisa e na extensão universitária em direitos humanos e políticas públicas. 

Tem contribuído para o fortalecimento de políticas e práticas sociais que contribuam na expansão 

de direitos como diretriz ético-política para a construção de uma nova cultura, com valorização da 

diversidade, de pactos e ações coletivas que fortaleçam processos democráticos e emancipatórios.  

A dinâmica de funcionamento do NDH possibilita o aprofundamento teórico sobre fenômenos 

sociais e questões contemporâneas, em sintonia com as requisições sociais e institucionais pelo 

desenvolvimento humano. Para tanto, adota estratégias de difusão de valores democráticos, com 

produção de novos saberes e práticas, em sintonia com as agendas políticas nacionais e internacionais. 

A partir do desenvolvimento de diferentes projetos, o NDH tem o objetivo de se constituir como 

referência no debate, na articulação de agendas públicas e na produção de conhecimentos em direitos 

humanos, de modo a fortalecer espaços públicos participativos  e plurais na perspectiva de novos  padrões 

de cidadania. 

          O NDH delimitou como eixo de intervenção a temática “Desigualdades, Violências e Conflitos no 

Brasil e América Latina”, com o objetivo de aprofundar e fortalecer os mecanismos democráticos na 

defesa e monitoramento permanente das violações dos direitos humanos e, ainda, promoção de 

mecanismos pacíficos de mediação e solução de conflitos atinentes aos sistemas de proteção em direitos 

humanos, especialmente no Brasil e América Latina.  

Durante o ano de 2017 foram executados projetos estratégicos e inovadores, além das atividades 

permanentes.  

            Relacionadas aos objetivos da formação e mobilização pela defesa dos Direitos Humanos, 

podemos elencar as seguintes iniciativas: 

 

 PACTO UNIVERSITÁRIO  

O NDH participou, junto à Reitoria da PUCPR da adesão e formulação do Pacto Universitário pela 

“Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos”, uma iniciativa 

conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania para a promoção da educação 

em direitos humanos no ensino superior.  

Além da adesão oficinal, foram realizadas atividades centrais: formação do Comitê; mapeamento 

das atividades; elaboração do Plano de Ações; disseminação interna junto aos Decanatos; participação 

em Seminário Estadual, com divulgação da experiência da PUCPR.   
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SIMPÓSIO EM DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS E SEMANA DE CONSCIÊNCIA NEGRA 

Uma das principais atividades realizadas pelo NDH em 2017 foi o II Simpósio de Direitos Humanos 

e Políticas Públicas e II Semana de Consciência Negra, entre 21 e 24 de novembro, com o tema: 

“Democracia que queremos em tempos de crise: infâncias, juventudes e caminhos na luta por direitos”. 

O objetivo principal foi Debater as políticas públicas e a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes 

num cenário de avanço do conservadorismo, do neoliberalismo e de ameaças à democracia, a partir das 

produções de conhecimentos na área e da participação dos sujeitos de direitos, visando o fortalecimento 

da agenda de direitos, com ênfase no debate sobre as desigualdades de raça, gênero e social. 

As mesas contaram com a participação de estudantes e jovens, tanto na condução dos trabalhos 

como na realização de palestras, além da cobertura Educomunicativa, por meio da parceria com a Rede 

Marista de Solidariedade e o Centro de Defesa da Infância Marista. 

O Simpósio foi realizado em parceria com a Rede Marista de Solidariedade, a Cáritas Brasil e o 

Observatório da Juventude. 

No primeiro dia de evento foi realizado uma reunião aberta da Plataforma dos Movimentos Sociais 

sobre a Reforma Política com o tema a Democracia que queremos. 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DEFESA DE DIREITOS E PUBLICAÇÕES 

Foram realizadas diversas palestras em eventos internos e externos, com destaque para Migrações 

e Refugiados, em parceria com a Cáritas e o curso de Serviço Social.  

Foi publicado o livro “Teoria dos Direitos Humanos em Perspectiva Interndisciplinar”, como 

resultado do I Simpósio Internacional em Direitos Humanos realizado em 2015. 

Em 2017 o NDH participou da organização de duas publicações, a serem finalizadas em 2018: 

Educação em Direitos humanos; e Epistemologias do Sul, no eixo Sul , em decorrência do Doutoramento 

em Humanidades oferecido pela PUC PR, em cooperação com a Universidade Católica de Moçambique 

(UCM). 

Em 2017 professores vinculados ao NDH desenvolveram a formação de multiplicadores dos 

Núcleos de Educação do Estado do Paraná, em direitos humanos, uma parceria entre PUCPR e as 

Secretarias de Educação de Justiça e Cidadania. Em 2018 serão publicados vídeos-aula e livro específico. 

 

GRUPOS DE ESTUDOS: “DIÁLOGOS EM DIREITOS HUMANOS" 

Os Diálogos em Direitos Humanos são realizados mensalmente ou quinzenalmente, nas escolas da 

PUCPR e em espaços dos movimentos sociais e outras formas de defesa de direitos. Sua dinâmica de 

organização visa proporcionar uma ampla e plural participação, com adoção de metodologias dialógicas 

e criativas, com leituras dirigidas, poemas, análise de filmes e vídeos, apresentações culturais, oficina de 

cartazes e textos. 

Os grupos realizam suas reuniões de estudo semanalmente ou mensalmente, com participação e 

coordenação conjunta de professores do NDH e do PPGDH. Grupos em desenvolvimento: 

 Sociedade, Direitos Humanos e Novas Formas de Solução de Conflitos   

 Coordenação: Profº Cezar Bueno e Profª Jucimeri Silveira 

  Direitos Humanos e Questões de Gênero  

  Coordenação: Profª Darli Sampaio  

  Relações étnico-raciais e indígenas: identidade e descolonialidade  

  Coordenação: Prof. Sergio Nascimento; Davide Scarso; Abel dos Santos e Iziquel Antonio 

 Alteridade e Saúde Mental  

  Coordenação: Profº Rodrigo Alvarenga e Profª Jucimeri Silveira 
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 Educação em Direitos Humanos 

 Coordenação: Profª Miriam Castellain 

 

PROJETO CICLO DE DEBATES 

O Projeto “Ciclo de Debates: Brasil: conjuntura, dilemas e possibilidades” promoveu encontros 

mensais para discussão coletiva de questões da conjuntura política, econômica e social do pais, em 

parceria com o Cepat, Instituto Humanitas Unisinos e Cáritas. 

 

PROJETO CICLO DE DEBATES: HÁ MULHER NA FILOSOFIA? 

Sob a coordenação do Grupo de Estudos de Gênero, foram realizados estudos e debates sobre o 

pensamento e as contribuições filosóficas das mulheres na filosofia. Esta ação, em parceria com a Pós-

graduação em Filosofia da PUCPR, foi realizada entre maio e junho. 

 

ENCONTRO ESTADUAL DAS HEROÍNAS NEGRAS 

Evento em nível estadual para refletir, junto aos professores e professoras do estado do Paraná, as 

lutas das Mulheres Negras Brasileiras, que inúmeras vezes são invisibilizadas pela cultura eurocêntrica e 

patriarcal no estado e no país.  

Além do NDH foram parceiros deste evento a APP Sindicato e a Rede de Mulheres Negras. 

 

PROJETO CLUBE DE LEITURA FEMINISTA 

Em memória ao Centenário da Revolução Russa, e com o objetivo de retirar da invisibilidade o 

ativismo das mulheres operárias e camponesas, foram realizados encontros mensais para debate sobre o 

tema e, parceria com movimentos sindicais e populares.  

 

OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS 

O ODH tem o objetivo de monitorar as violações em direitos humanos e suas formas de 

enfrentamento na construção democrática dos direitos e da participação social no Brasil e na América 

Latina, com posicionamentos sistemáticos em direitos humanos, nos canais internos e externos de 

comunicação. 

O observatório tem por objetivo, ainda, de articular demais observatórios temáticos em defesa dos 

direitos humanos e da qualificação legal e técnica das políticas públicas. Neste espaço, serão relacionados 

artigos, reportagens e documentos. 

Foram publicados artigos sobre temas em direitos humanos: gênero; juventude; migrações; 

conflitos contemporâneos.  

O site é um espaço importante de comunicação das atividades do NDH, e possui outras 

funcionalidades que permitem disseminar a educação em direitos humanos, assim como publicitar 

pesquisas e ações em desenvolvimento. 

  

b) TICs 

 Desenvolver soluções de IoT/Wearables para saúde, agroindústria, agricultura de precisão, 

ambientes residenciais, setor financeiro, ambiente industrial (ind.4.0), setor elétrico, Telecom e 

cidades. 

 Desenvolver soluções para aumento de qualidade e produtividade em micro e pequenas 

empresas de TI 

 Desenvolver soluções para inteligência organizacional usando técnicas de Big Data e Analytics 
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 Desenvolver técnicas/métodos e procedimentos baseados em inteligência artificial para suporte 

a TICs. 

 Explorar técnicas em ambientes de realidade aumentada, virtual e imersiva para simulações e 

suporte ao ensino. 

  

c) SAÚDE 

 Pesquisa clínica 

 Saúde coletiva e epidemiologia 

 Genética humana 

 Medicina Regenerativa 

 Metodologias ativas de ensino em saúde 

  

d) CIDADES 

 Inovações urbanísticas integradas 

 Mobilidade 

 Uso e ocupação do solo 

 Sistema viário 

 Políticas sociais 

 Políticas Ambientais 

 Violência (segurança) 

  

e) BIOTECNOLOGIA 

 Demanda de conhecimentos 

 Química orgânica, físico química 

 Processos: Operações unitárias, scaling up, 

 Bioquímica: Enzimologia, Purificação, Bioensaios 

 Instrumentação 

 Pesquisa Clínica 

  

f) ENERGIA 

 Instituto (INCT) 

 Doutorado Internacional em Energia 

 Prestação de Serviço Qualificada 

 

O movimento em busca de excelência e inovação contaminou Escolas, cursos e câmpus fora de 

sede, numa dinâmica que alavancou inúmeras iniciativas, entre as quais destacamos algumas, a saber: 

Criação das novas matrizes das Escolas,  a partir da reflexão sobre a essência da escola e as 

individualidades de cada curso. Baseadas no  perfil do egresso da escola, os NDE’s juntamente com o 

CrEAre definiram as competências e elementos de competência de cada curso. Para cada um desses 

elementos foram criadas disciplinas que irão compor as estruturas dos cursos, indicados resultados de 

aprendizagem a serem alcançados e os conhecimentos teórico-práticos necessários para alcançá-los. 

Trata-se de um processo de construção que não se pauta em conteúdos mas em competências a serem 

formadas e avaliadas.  
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É importante destacar que as Escolas estão constituindo seu próprio ritmo de mudança, 

respeitando o amadurecimento da equipe e as demandas particulares de cada qual, sem desconsiderar 

horizontes e metas a atingir. 

Inovar exige análise e diagnóstico de realidade. Para subsidiá-los, para além da avaliação 

institucional, as Escolas tem implementado iniciativas de aplicação de enquetes para avaliação da 

percepção dos estudantes acerca de várias questões relativas ao seu domínio como sobre as metodologias 

ativas nos processos de ensino-aprendizagem nas disciplinas; seus interesses para o futuro captando 

contribuições para subsidiar às demandas de revisão do portfólio de cursos e sintonizar os projetos de 

formação com as necessidades e tendências do mercado; melhorias nos serviços ofertados por elas mais 

particularmente.  

 Algumas Escolas que congregam vários cursos promoveram estudos para revisão das 

normatizações próprias a cada um, considerando as necessidades do planejamento para cada Escola no 

seu conjunto. 

Uma das Escolas, cuja iniciativa repetiu-se em outras com outras denominações, criou uma 

Comissão de Qualidade com representantes de turma e coordenação cujo objetivo foi avaliar a qualidade 

de curso, das aulas , da metodologia e das atividades laborais e docentes, bem como avaliar o fluxo 

contínuo dos serviços oferecidos pelos cursos, com vistas a reduzir reclamações e promover melhorias 

efetivas. As avaliações foram realizadas por meio de comissões formadas pelos representantes de turmas 

e os resultados foram apresentados em reuniões de colegiado e de alinhamento com os coordenadores.  

  Atenta às mudanças nos campos da comunicação e das artes, a Escola de Comunicação e 

Artes (ECA) da PUCPR apresenta, em seu portfólio de cursos, visão sistêmica e trabalho por projetos, 

rompendo dessa forma com a tradicional fragmentação do conhecimento promovendo, portanto, a 

integração vertical de 25% (mínimo) das cargas horárias dos cursos, flexibilidade de formação com 

possibilidade de duas formações e projetos integrados híbridos. 

Nesse contexto destaca-se o Projeto Criatividade, uma disciplina desenvolvida com a metodologia 

co-teaching para turmas híbridas, que oferece oportunidade para a experimentação de habilidades 

criativas, ampliação de repertório estético e para o desenvolvimento do senso crítico-estético. Com ela, 

os estudantes têm contato com os conceitos de Arte, Criatividade, Cultura e Estética, que permeiam as 

disciplinas subsequentes. 

O Projeto Criatividade ajuda os estudantes a compreenderem o papel da estética e da criatividade 

nos processos comunicacionais e artísticos. Além disso, o trabalho com dois ou mais professores atuando 

simultaneamente em turmas que integram estudantes de comunicação e de artes permite que os 

estudantes atuem com a diversidade de modelos mentais dentro do trabalho em equipe. 

A Escola de Direito em 2017, reeditou  o evento Universitas e Direito, o qual passou por um processo 

de ressubstancialização. Uma vez por semestre a Escola para por uma semana para a realização 

concomitante de congressos (nacionais e internacionais), apresentação dos projetos de pesquisa pelos 

professores e dos trabalhos de conclusão de curso pelos estudantes, apresentação das bancas dos 

projetos integradores, oficinas, workshops, minicursos e palestras. Tem sido uma rica experiência que 

tem mobilizado os estudantes despertando-os para a pesquisa e atividades extra-classe eletivas e 

enriquecedoras. 

Tem sido repensados nesse processo, os trabalho de conclusão de curso, alguns sofrendo 

alterações significativas para atenderem as perspectivas das novas matrizes e diretrizes. 

Outra possibilidade de integração ensino-pesquisa e extensão, em muitas das experiências nas 

Escolas tem sido os Projetos Integradores, muitos funcionando como um ponto de conexão entre todas 

as disciplinas compatíveis com o período e de afirmação dos Trabalhos Discentes Efetivos - TDEs.  
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Em algumas Escolas nas quais esta iniciativa é válida, estão sendo criadas algo às vezes chamado de 

“Casoteca”, como é o nome dado pela Escola de Direito, um arsenal de casos concretos para referenciar 

a resolução de problemas de natureza profissional e aproximar o estudante das análises teórico-práticas 

a ela pertinentes. 

No ano de 2016  a Escola de Educação e Humanidades, constituída principalmente pelas 

licenciaturas da PUCPR, desenvolveu o trabalho de construção do Projeto Pedagógico Integrado das 

Licenciaturas. As novas licenciaturas foram lançadas em 2017, e pela primeira vez na universidade, um 

novo vestibular foi criado, devido à grande demanda de inscrições. 

Esse  projeto proporcionou, além de impactos na formação dos discentes e um estímulo à formação 

de professores, grande aumento no número de estudantes  matriculados nos cursos da Escola. No ano de 

2016, último ano antes da oferta das novas, o número de matriculados foi 174. Após o lançamento das 

licenciaturas integradas, este número saltou para 297. Esse aumento considerável justifica-se, também, 

pela grande redução nos valores das mensalidades nesses cursos. Importante referenciar que nesses 

dados não estão incluídas as matrículas dos estudantes ProUni. 

A proposta da Integração das Licenciaturas foi elaborada em 2016, enquanto uma forma de 

enfrentar os desafios próprios às mudanças do mundo contemporâneo, que se colocam à educação, à sua 

valorização como área de profissionalização e às oportunidades de trabalho que elas oferecem. Além 

disso, há desafios que apontam para os limites da formação docente tradicional, centrada na atuação do 

professor como único detentor do conhecimento a ser “transmitido”, e sugerem uma formação que 

valoriza a integração das diferentes áreas do conhecimento; uma visão mais abrangente do mercado de 

trabalho; e, valendo-se de maior interação professor-estudante e de opções para além da sala de aula, 

que capacita os futuros docentes à solução dos problemas e superação dos desafios da educação do 

século XXI, incluindo a prática da inovação e o aprimoramento da sua formação em outros contextos.     

Assim, as disciplinas dos cursos de Licenciatura, Educação em Direitos Humanos, Teorias 

Contemporâneas da Cognição e da Aprendizagem, Metodologias Ativas e Convivência Escolar, passaram 

a ser consideradas estratégicas na formação oferecida pela PUCPR. Além das Práticas Profissionais, essas 

disciplinas fazem parte do Eixo Estratégico Pedagógico Obrigatório, tendo em vista maior qualidade, 

diversidade, atualização e uma forte potencialização do desenvolvimento do futuro docente. Foram 

formuladas quatro grandes competências comuns às licenciaturas a serem desenvolvidas pelo Eixo 

Integrado. 

 

COMPETÊNCIAS COMUNS DO EIXO INTEGRADO DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA EEH 

1* 

 Planejar pesquisa educacional, com autonomia e honestidade intelectual, nas diferentes áreas 
que compõem esse saber, visando à solução de problemas socioeducacionais e à promoção da 
educação transformadora, por meio de reflexão crítica sobre o currículo escolar, as políticas 
educacionais e o processo didático da prática docente. 

2* 

Elaborar materiais didáticos em diferentes suportes, para etapas e contextos diversos da educação 
básica e suas modalidades, transpondo criativamente a produção científica relevante para a esfera 
didática, e assumindo a perspectiva docente de mediação pedagógica, com criticidade e 
honestidade intelectual. 

3 

Exercer a prática docente na escola de educação básica, favorecendo os diferentes estilos de 
aprendizagem, por meio de linguagem, metodologias e procedimentos avaliativos adequados à 
efetividade do processo de ensino e aprendizagem e à formação humana para a cidadania e o 
diálogo nas/das diferenças. 

4 

Propor ações pedagógicas cooperativas, críticas e inovadoras de intervenção democrática e 
interdisciplinar no contexto escolar, articulando a gestão, os princípios orientadores do projeto 
político pedagógico da escola e a comunidade, em defesa dos direitos humanos, da diversidade 
cultural e da vida. 
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* Competências já desdobradas em elementos de competência, grupos de conhecimento, temas de ensino e 

resultados de aprendizagem.     

 

Este processo, que tem sido desenvolvido com o apoio e validação do Centro de Ensino e 

Aprendizagem (CrEAre), envolve todos os cursos da EEH, inclusive os dois Bacharelados, pois os mesmos 

possuem disciplinas que fazem parte do Eixo Integrado, como Cultura Religiosa e Ética, por exemplo. 

No decorrer do segundo semestre 2017, 12 encontros foram realizados para a construção da matriz 

integrada das Licenciaturas. Cada encontrou contou com a participação de, em média, 25 professores, 

com a participação efetiva de membros de NDEs e coordenadores de curso. 

Com relação à Escola de Negócios, a mesma propôs a criação do curso Bacharelado em 

Administração regular adicionado de um Programa de Administração Internacional que contempla uma 

proposta de estudos em tempo integral mais uma formação internacional. O curso regular conta com 680 

horas de suas aulas em inglês  e inclui  plano obrigatório de estudos contendo:  

a) Vivências Práticas:  880 HORAS - Atuação como Trainee e Consultor na Empresa Jr., participação 

no PIBEP, participação no PIBIC, organização e promoção da “Coletiva”, Participação no Estúdio 

de Economia e Finanças, organização e promoção da Semana de Educação financeira, 

participação no Laboratório de Simulação Empresarial, participação na HotMilk, atuação no 

NPM e produção de Cases. 

b) English Semester: 510 HORAS (substituição de estudos na matriz regular) – Disciplinas 

obrigatórias, incluindo Business English. 

c) Imersão Internacional: 480 HORAS – Curso obrigatório de 8 disciplinas eletivas no período de 2 

semestres na instituição escolhida, visando certificação no programa e Double Degree.  

 

    A Escola também passou a oferecer trilhas formativas com sequências de Propostas de Estudos 

ofertadas a todos os estudantes da Universidade interessados em certificações profissionais e formações 

específicas do conhecimento em Negócios. Foram construídas trilhas nos seguintes cursos, conforme 

descrito:  

 Ofertas pelo curso de Administração: Análise de Investimentos, Análise Financeira, Análise 

Operações, Análise de desenvolvimento e pessoas.  

 Ofertas pelo curso de Ciências Contábeis: Gestão Tributária, Análise Financeira e Governança 

Corporativa.  

 Ofertas pelo curso de Ciências Econômicas: Análise Econométrica e Economia Empresarial. 

 Ofertada pelo curso de Marketing: Análise de Mercado; Produto e Preço; Praça; Promoção. 

 

             Entre as mudanças promovidas pela Escola de Medicina, além da aprovação da nova matriz 

curricular para os alunos ingressantes em 2018 com redução da carga total do curso para oportunizar 

horários protegidos para estudo, houve a  criação de eixos integradores nas diferentes fases do curso,  

criação do eixo do Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDI) , a inserção do ultrassom no ensino da 

Anatomia, Fisiologia e disciplinas clínico-cirúrgicas, redução do número de alunos em atividades práticas 

ambulatoriais ou à beira de leito, criação da disciplina integradora  do 4.o ao 8.o períodos, readequações 

no corpo docente de algumas disciplinas e readequação das de atividades hospitalares em ambientes de 

melhor favorecimento ao ensino (serviço de Clínica Médica, por exemplo). 

Com relação à Escola Politécnica, houve a criação de novos cursos: Engenharia Biomédica,  

Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, Engenharia de Software,  Engenharia Elétrica – ênfase em 

Sistemas de Potência e Energia. Em alguns cursos foram criadas disciplinas eletivas como Tópicos Especiais 

de Construção Civil e Monitoramento de Obras com Uso de Geotecnologias na Engenharia Civil. Nessa 
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Escola foi instituído o Portfólio de Talentos, uma estratégia para reconhecimento de mérito de estudantes 

que tiveram o melhor desempenho no período letivo. Esses acadêmicos passam a fazer parte da Dean´s 

List, a Lista do Decano. Em 2017 foram premiados 18 estudantes. 

Outra iniciativa no âmbito do curso de Engenharia Civil, foi a construção da proposta para dupla 

diplomação com a Universidade do Minho, Portugal, em fase final de aprovação. 

Apesar das iniciativas das Áreas Estratégicas não se restringirem a alguma Escola em particular e 

perpassarem a Universidade como um todo, por vocação, a Escola Politécnica tem se dedicado a criar 

ações no âmbito do ensino, pesquisa e extensão em duas áreas em especial: Meio Ambiente (que não 

está entre as seis áreas) e energia. Seguem alguns projetos, atividades e/ou empreendimentos 

desenvolvidos sobre essas questões:  

 

3.1.10 DIRETRIZ SOBRE MEIO AMBIENTE  

a) NIS - NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental, previstas pela Lei n.o 9.795 de 27 de abril de 

1999, pelo Decreto n.o 4.281 de 25 de junho de 2002, e pela Resolução CNE/CP n.o 2 de 

15/06/2012, direcionando a educação ambiental de modo transversal, contínuo e permanente durante 

toda a formação do indivíduo, nos seus diversos ambientes.  

A PUCPR, Campus Curitiba, aprovou a Resolução Nº 84/2011 – CONSUN, onde se compromete 

com a sustentabilidade como pilar para o desenvolvimento.  

Desta forma, um grupo de professores pesquisadores abraçou o Projeto de Sustentabilidade 

adotado pela instituição por meio do Núcleo Interdisciplinar de Sustentabilidade, NIS, responsável pela 

estruturação, acompanhamento e aplicação da agenda ambiental. A coordenação do Núcleo é vinculada 

ao curso de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica. 

 Em 2017 foram várias as participações em eventos nacionais e internacionais. 

 A Escola promoveu a Semana de Meio Ambiente: "PUC PENSA SUSTENTABILIDADE II"  

 Obteve-se a Patente sobre a Invenção (PI - 10) : Dispositivo Economizador de Água e Energia. 

 Foi desenvolvido um App YouSustainable. 

 Houve a inclusão da Disciplina de Gestão Ambiental em todos os cursos da Escola. 

 Implementado o Curso de Especialização em EAD Gestão Sustentável e Meio Ambiental 

 

            Foram propostos Cursos de Especialização encaminhados à diretoria de EAD e à Diretoria de 

Educação Continuada:  

 Instrumentos de Gestão Ambiental e Empresarial 

 Gerenciamento Ambiental 

 Curso presencial - Sistema de Gestão Ambiental 

            

         A PUCPR tem estado presente em diversos comitês e conselhos da Área Ambiental no estado do 

Paraná e tem contribuído, por meio de seus professores, na formação de políticas públicas e melhorias 

na qualidade de saúde ambiental do estado. O curso de Engenharia Ambiental, de modo particular, 

contribuiu nesses espaços por meio dos seus trabalhos de pesquisas nos formatos de TCC, PIBIC e PIBIT. 

        Projeto de Recuperação do Rio Belém - contínuo e em andamento. A PUCPR, por meio do grupo de 

professores da área ambiental, busca mecanismos para melhoria da qualidade da Bacia do Rio Belém.  

      A PUCPR por meio da ferramenta BI, acompanha seus indicadores de sustentabilidade e alcance de 

metas ambientais. Foi constituído um Grupo de Pesquisa em Engenharia Ambiental, composto por 14 

professores da área. 
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     Os professores da Engenharia Ambiental juntamente com o Grupo da Diretoria de Meio Ambiente do 

Grupo Marista, estreitaram relacionamento na busca da aplicação prática das necessidades de melhorias 

na infraestrutura da PUCPR, hospitais e outros, nas questões ambientais. 

 

Práticas Ambientais - Os professores da Engenharia Ambiental estão buscando atender às necessidades 

da sociedade por meio de convênios e campanhas. 

 

Projeto Comunitário - treinamento ao grupo de estudantes com vistas a ampliar o alcance da formação 

para a sustentabilidade e transversalizar e manter permanentes as preocupações e ações sobre as 

questão ambientais. 

 

A PUCPR participa do projeto Brasil-Suécia, juntamente com a Prefeitura, UFPR, UP e UTFPR, 

desenvolvendo pesquisas na área de resíduos sólidos com vistas à melhoria da qualidade de vida em 

Curitiba. 

Em articulação entre a Escola Politécnica e a Escola de Negócios, o Programa de Pós Graduação em 

Administração, desenvolve pesquisas na área de Inovação e Sustentabilidade. O Programa de Pós 

Graduação em Produção, desenvolve pesquisas na área de Sustentabilidade. 

Em 2017 foi implantado o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil da PUCPR, convênio com 

a defesa Civil Municipal de Curitiba. 

 

 

b) ÁREA ESTRATÉGICA - ENERGIA 

 

Participação no SEMIC - 2017 

Mesa-Redonda intitulada “Energias Renováveis ou Limpas?” com participação de convidados 

externos como o Coordenador de Ciência e Tecnologia da Seti – Secretaria de Estado de Educação 

Superior, Tecnologia e Inovação, membros da UFPR, da Itaipu Binacional, da COPEL, entre outros. 

 

Sugestão Cursos de Especialização presenciais para implantação em 2018: 

 Eficiência Energética nas Edificações   

  Gestão de Energia e Smart Grid  

 Eficiência Energética na Indústria   

 Motores e Combustíveis  

 

 Sugestão de curso de Especialização em EAD  

 Eficiência Energética   

                 

  Na mesma lógica da Escola Politécnica, que capitaneia as áreas acima citadas, a Escola de 

Arquitetura e Design sedia o Núcleo de Cidades e tem grande protagonismo nas áreas. 

 

3.1.11 OS PRINCIPAIS AVANÇOS CONSTATADOS DE 2015 A 2017 

a) Desenvolvimento de pesquisas e projetos estratégicos na AE Cidades - PPGTU 

1. Cidades Inteligentes e Cidades Digitais (SmartCities) 

Rodrigo Firmino, Fábio Duarte, Denis Rezende, Marcio Spinosa 
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Newton Fund+ CNPq, CAPES, Araucária 

University College London, MIT, DePaul University, Stanford 

 

2. Mobilidade Urbana: Gestão de Transportes e Saúde 

Fábio Duarte, Rodrigo Reis, Fabio Teodoro 

National Institute of Health (U.S.) + CNPq, CAPES, Araucária 

MIT, Washington University (UniversitéLaval–dupla titulação) 

 

3. Sustentabilidade Urbana: Qualidade das Águas e Resíduos Sólidos 

Harry Bollmann, Carlos Garcias 

Newton Fund, FIUC, CAPES 

 

4. Paisagem Urbana, Gestão Metropolitana e Qualidade de Vida 

Letícia Hardt, Carlos Hardt, Rodrigo Reis 

CNPq, Araucária 

Washington University 

 

6.   Políticas Públicas e Administração Municipal 

Samira Kauchakje, Mario Procopiuck, Denis Rezende 

CNPq, CAPES 

University of Illinois, DePaul University 

 

7. Eco-socioeconomia 
Carlos Sampaio 
CNPq, Fullbright 

Washington State University 

 

8. Mudanças Climáticas e Gestão Territorial 

Zulma Schussel, Fabio Teodoro 

CNPq 

 

9. Globalização e Cidades: Transferência de Ideias 
Clovis Ultramari 
CNPq 

MIT 

 

10. Plano de Macrodiretrizes Urbanísticas e de Inovação 
Carlos Hardt, Luiz Márcio Spinosa, Letícia Hardt, Edilberto Nunes 
Associação de Municípios -AMVALI 

Prefeituras Municipais de Guaramirim, Schroeder e Barra Velha 

 

11.  Defesa Civil: avaliação de perdas sociais e econômicas por desastres naturais 

Edilberto Nunes de Moura, Carlos Mello Garcias, Zulma Schussel, Fabio Teodoro, Clóvis Ultramari 

CAPES, Federal Emergency Management Agency(FEMA-EUA) 
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b) Parcerias Internacionais 

1. Termo de Entendimento entre instituições brasileiras e holandesas para aumentar o 

potencial de ciclomobilidade rumo a uma Smart Curitiba 

O principal objetivo da cooperação é permitir a total utilização das vantagens comparativas e da 

capacidade das partes para aumentar o potencial de ciclomobilidade rumo a uma Smart Curitiba 

e garantir a coordenação de esforços além fronteiras na construção de projetos inovadores que 

utilizem planejamento urbano e design como ferramentas para a construção de uma Curitiba mais 

humana e resiliente. 

 

2. Pesquisa específica: A construção de indicadores de mobilidade urbana na vizinhança 

PUCPR – OBJETIVO: Unir a demanda de diagnóstico da ciclabilidade na vizinhança da PUCPR com 

a análise do papel da universidade, no sentido amplo, como ente promotor da sustentabilidade 

a partir do seu campus e entorno imediato 

 

3. Termo de Entendimento entre Instituições Brasileiras e Suecas para promover o 

desenvolvimento urbano sustentável em Curitiba 

Projeto ParCur – pesquisa de emissões de material particulado e fuligem e seu impacto na 

qualidade do ar da região metropolitana de Curitiba. 

 

c) Projetos Especiais 

1. Ecossistemas de Inovação no Meio Urbano 

QUESTÃO: Como induzir a formação de Ecossistemas de Inovação sustentáveis e integrados ao 

desenvolvimento urbano e regional? 

PALAVRAS CHAVE: políticas públicas, instrumentos, estratégias de desenvolvimento urbano, 

estratégias de desenvolvimento empresarial, ecossistemas. 

OBJETIVO: Entender os fatores que promovem a concepção, implantação e consolidação de 

Ecossistemas de Inovação no Brasil. 

CONCEPÇÃO: Fenômeno sistêmico e complexo, revelando a necessidade de abordagem 

interdisciplinar oriunda, não exclusivamente, do Planejamento Urbano e Regional e Cidades 

Inteligentes. 

RESULTADOS ESPERADOS: i) análises e recomendações para políticas públicas e instrumentos 

para promoção de ecossistemas de inovação; ii) ampliação da relação Universidade-Empresa, por 

meio do incremento de projetos para desenvolvimento de Parques Tecnológicos; iii) disseminação 

de forma aplicada e prática do conhecimento sobre Ecossistemas de Inovação na sociedade, por 

meio de parcerias com o IBQP. 

 

Principais resultados já obtidos: 

 Curitiba Tecnoparque I: Projeto de organização urbana, Políticas públicas, Legislação, Conselho 

Técnico; 

 Curitiba Tecnoparque II: Infraestrutura para Simulação Clínica, Atualização tecnológica dos 

LAAS; 

 Conselho Superior de Inovação e Competitividade da FIESP: Estudos e análises para atualização 

de políticas públicas 
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d) Atividades relacionadas à AE Cidades promovidas pela Escola de Arquitetura e Design  

a)   Definição de estratégias de alinhamento de diretrizes da AE Cidades com a graduação, 

essencialmente com o curso de Arquitetura e Urbanismo; 

b) Desenvolvimento de trabalho específico para validação dos cursos de especialização para a 

Escola de Arquitetura e Design; 

c) Articulação de sinergia entre o PPGTU – stricto sensu, e o universo da graduação da Escola de 

Arquitetura e Design, buscando ganhos em avaliações externas. 

 

e) Atividades relacionadas à AE Cidades promovidas pela Escola de Arquitetura: 

1. Por meio do Laboratório de Cidades, desenvolvimento do Programa Vizinhança, projeto 

estratégico da PUCPR e do Grupo Marista; 

2. Realização do Smart Urban Mobility Symposium, evento resultante do Termo de 

entendimento entre instituições holandesas e brasileiras para o desenvolvimento da 

mobilidade inteligente em Curitiba, realizado nos dias 28 e 29 de agosto de 2017, com a 

presença de pesquisadores de nível global. 

No Campus Londrina, a análise comparativa do PDI, do PPI e dos PPC’s empreendida em 2015 

evidenciou a necessidade de que fosse estabelecido um Plano de Desenvolvimento da Graduação no 

campus, desdobrado do geral da Universidade e particularizando a realidade regional com vistas ao 

aprimoramento da excelência nos processos de ensino e aprendizagem. Em 2016 apresentamos uma 

análise individual de cada curso sob esta perspectiva e em 2017 várias metas pendentes foram alcançadas. 

   O processo de revisão de matrizes curriculares sob a perspectiva da abordagem por competências 

implicando em todas as mudanças já tratadas anteriormente, aconteceu, também, em Londrina, com 

apoio do NEP local e do CrEAre. 

Além disso, foram implementadas estratégias de oferta de disciplinas comuns a alguns cursos de 

modo que os estudantes tenham mais de uma alternativa para cursá-las e assim possam montar a sua 

grade semestral no ato da matrícula com mais liberdade de escolha e evitando conflitos de horários. 

Concretizou-se um passo importante para a qualificação da formação em Medicina no campus de 

Londrina: deu-se iníciou ao funcionamento do internato médico, em convênio com o CISMEPAR, Hospitais 

Regionais (Zona Norte e Zona Sul), Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e Cambé.  

Além disso foi concluída a construção do Ambulatório Acadêmico com 25 salas de atendimento e 

contratação de equipe multiprofissional para dar suporte às atividades do curso. 

O TDE – Trabalho Discente Efetivo foi aprimorado nos cursos, a partir da análise de pesquisa feita 

junto aos estudantes, sendo definida uma agenda conjunta pelos professores com uma distribuição 

razoável de prazos de entrega e maior uniformidade de valoração das atividades propostas, agora mais 

integradas  no plano de ensino. Como resultado, tem-se sentido maior satisfação dos estudantes, 

ampliando o seu engajamento na realização das mesmas. 

Com a aplicação de metodologias inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, o feedback 

dos estudantes foi bastante positivo, observando-se que nas turmas de ingressantes isto é aceito de forma 

natural e com os estudantes de anos mais adiantados a resistência tem diminuído, notadamente “porque 

as aulas ficaram mais agradáveis, mesmo que dê mais trabalho e tenha que estudar mais”, nas palavras 

de alguns. Ou seja, a maior autonomia do estudante para estudar, com maior responsabilidade nas suas 

mãos e sendo ele o centro do processo de aprendizagem, vem ampliando a percepção de que resulta 

numa melhor formação e preparação para o exercício profissional. 
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A proposta feita em 2016 pelo curso de Direito de formatar o TCC como um artigo científico foi 

implementada e aperfeiçoada em 2017, com diversos trabalhos enviados para publicação e sendo 

também divulgados através da II Mostra Científica no campus, despertando bastante interesse dos 

estudantes. 

O Projeto FINEP para implementação de metodologias ativas na PUCPR, em Londrina, teve um 

primeiro grupo de 5 professores selecionados por apresentarem propostas com maior profundidade  e 

um segundo grupo, também de 5 professores, sendo capacitados em 2017. Para isto duas salas foram 

adaptadas especialmente e equipadas para permitir melhor desempenho das turmas, com ótimos 

resultados tanto na perspectiva dos professores como na dos alunos. Desta experiência, foram produzidos 

artigos científicos os quais foram submetidos para publicação em periódicos científicos e eventos de cada 

área. 

O programa de monitorias em Londrina, teve diversos cursos assistidos, embora no caso do período 

noturno haja ainda a dificuldade em se viabilizar interessados por falta de horário alternativo dos 

estudantes para atendimento às atividades de suporte, visto que muitos trabalham ou estagiam durante 

o horário comercial. Essa constatação expressa uma realidade vivida nas Universidades privadas de forma 

muito significativa na atualidade, evidenciando a necessidade do universitário trabalhar para manter-se, 

em paralelo à sua graduação, reduzindo seu tempo disponível para estudos e realização de outras 

atividades de caráter acadêmico.  

Em 2017 entrou em operação a  nova sede do Núcleo de Práticas em Psicologia de Londrina – NPP. 

Já no curso de Medicina, destaca-se a consolidação de medidas tomadas no início do ano, como a 

contratação do Hospital Evangélico como hospital-escola com assinatura de convênio, realização dos 

estágios do internato e construção da estrutura de convivência dos internos e vinculação com programas 

bem estabelecidos de residência médica.  

Houve o desdobramento do Núcleo de Direitos Humanos de Curitiba em Londrina, já estando em 

atividades de mobilização, formação e atuação.  

Investiu-se, também, na melhoria da qualidade da avaliação dos estudantes, com capacitação 

docente e desenvolvimento de avaliação interna dos  estudantes com realização do Teste Progresso e 

avaliação externa realizada pelo MEC/INEP -  ANASEM (Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de 

Medicina – 2016). Iniciou-se o internato médico, em convênio com o CISMEPAR, Hospitais Regionais (Zona 

Norte e Zona Sul), Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e Cambé, cuidadosamente alinhado com o 

PDG e o PPC do curso.  

No campus Maringá, destaca-se como estratégias formativas de interesse dos estudantes, a 

realização de visitas técnicas em empresas/cooperativas de destaque  como COCAMAR, NIPPONFLEX, 

ONDOG, NATURA e MERCADO LIVRE.  

Também tem-se estimulado a participação de professores em eventos de relevância nacional como 

no caso do foco em empreendedorismo (Endeavor-Sebrae-SP), sendo formalizada a  Empresa Júnior do 

curso de Administração do câmpus Maringá - Actions. Neste ano foram atendidos vários clientes de 

destaque na região, inclusive órgãos da administração municipal. 

Foram promovidas  pesquisas junto a empresários e estudantes sobre expectativas, entre outras 

questões, acerca da formação na PUCPR; 

 Ampliou-se o número de membros do NDE para reformulação das Matrizes dos Cursos; 

 Foi criada a nova matriz do Curso de Administração, após realização de focus group com  

 empreendedores e representantes de RH de empresas locais, e pesquisa junto aos estudantes; 

 Bastante significativo para disseminação da ideia junto a outros estudantes , foi a conclusão do  

 processo de dupla diplomação da primeira estudante do câmpus (Curso de Administração PUCPR 

e UNIFE/Itália). 



57 

 

 No curso de Direito houve a ampliação do projeto de Excelência nos estágios do Curso. 

De 10 cursos de graduação ofertados no Câmpus para o ano de 2017, 4 deles não foram abertos (C. 

Biológicas, Eng. de Produção, Farmácia e Eng. Ambiental) pelo reduzido número de estudantes 

matriculados. Desses 4 cursos, o Câmpus optou pela descontinuidade da oferta dos cursos de Farmácia e 

Engenharia Ambiental em função do histórico de baixa procura. Dentre os motivos relatados pelos 

coordenadores para a não abertura dos cursos estão: mensalidades superiores às praticadas por outras 

IEs da região; grande oferta de cursos presenciais e não presenciais por outras IEs; instabilidade 

econômica do país, desvalorização de algumas profissões, etc. Quanto ao número de estudantes 

matriculados na graduação do Câmpus, tem-se uma redução de 10% em relação ao ano anterior, o que, 

entre outras razões, certamente se justifica pelos mesmos fatores que motivaram a não abertura de 

cursos.  

Quanto à qualidade dos cursos ofertados, pode-se afirmar que é satisfatória. Isso pode ser 

justificado pelas notas do Enade, que mantém os cursos todos dentro da média nacional ou com conceitos 

superiores. Em 2017, o Câmpus Toledo também recebeu a avaliação externa do Curso de Direito, que 

obteve Conceito Final 4. A qualidade dos cursos ofertados também pode ser confirmada pela titulação 

docente dos 95 professores do Câmpus, dos quais 80% são mestres (43%) ou doutores (37%). Avaliar a 

manutenção desse texto. 

Acompanhando o movimento geral da Universidade, durante o ano de 2017, os cursos de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de 

Produção reformularam suas matrizes orientadas para a formação por competências, a adoção de 

metodologias de ensino-aprendizagem ativas, com participação docente em formações para a 

qualificação do processo.  

 

3.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

 

3.2.1 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

A Política de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUCPR busca integrar a formação de pessoal 

qualificada tanto para o exercício de ensino, pesquisa e desenvolvimento como para a produção de 

conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico e tem envidado esforços para aumentar a 

interação com a graduação.  

Os docentes vinculados a Programas Stricto Sensu com bolsa desempenham obrigatoriamente 

atividades na graduação, ministrando aulas nos diferentes cursos e, sempre que possível, em disciplinas 

correlatas à sua área de pesquisa, a fim de levar aos estudantes de graduação aspectos avançados em 

relação às técnicas estudadas e indicações de seu uso em situações práticas, possuindo em sua carga 

horária um mínimo de 8h semanais de atividades envolvendo os alunos de graduação.       

Os docentes dos Programas de Pós-Graduação também orientam alunos nos diversos programas 

de iniciação científica, favorecendo, assim, a participação integrada de discentes em projetos de pesquisa 

sob sua coordenação.  

Incorporando o movimento de qualificação permanente, inovação e criação de diferenciais na 

instituição, a pós-graduação stricto sensu desenvolveu inúmeras iniciativas, conforme segue: 

 

 Criação de políticas de isenção de mensalidades; 

 Incentivos para os estudantes stricto sensu apresentarem seus resultados em congressos nacionais 
e internacionais; 

 Passagem direta do mestrado para o doutorado; 
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 Elaboração de PhD International Schools globalizando a pesquisa e a pós-graduação stricto sensu; 

 Oferta do PIBIC Master, o qual permite que estudantes talentosos cursem simultaneamente a 
graduação e a pós-graduação stricto sensu e desenvolvam parte de sua pesquisa em uma instituição 
estrangeira muito bem qualificada; 

 Regulamento voltado a uma pós-graduação inovadora; 

 Sintonia com a sociedade; 

 Foco em inovação; 

 Projeto Excelência no stricto sensu em constante discussão e aprimoramento. 
 

A PUCPR oferece 16 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGs) em 7 de suas 8 Escolas, 

sendo 3 cursos exclusivamente de mestrado (um deles Mestrado Profissional) e 13 de mestrado e 

doutorado, em diferentes áreas do conhecimento. São eles: 

 

 Programa de Pós-Graduação em Administração (PPAD); 

 Programa de Pós-Graduação em Bioética (PPGB); 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA); 

 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS); 

 Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD); 

 Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas (PPGDH); 

 Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE); 

 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM); 

 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas (PPGEPS); 

 Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF); 

 Programa de Pós-Graduação em Gestão de Cooperativas (PPGCOOP); 

 Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana (PPGTU); 

 Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa); 

 Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO); 

 Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS); e 

 Programa de Pós-Graduação em Teologia (PPGT). 

 

     Embora a Pós-Graduação Stricto Sensu da PUCPR ainda seja jovem, com a maioria dos programas 

tendo sido recomendada pela CAPES há menos de 15 anos, os conceitos dos programas têm evoluído 

expressivamente, o que demonstra o processo de consolidação pelo qual passam (Tabela 1). 

 

 

3.2.2 AVALIAÇÃO INTERNA DOS PPGS DA PUCPR 

Anualmente é realizada uma avaliação interna de docentes dos PPGs, a qual considera os quesitos 

colocados pela CAPES para cada área de avaliação, bem como outros critérios institucionais de 

desempenho. Produção qualificada, submissão de projetos de pesquisa a agências financiadoras e 

orientações de iniciação científica são alguns dos critérios de avaliação. O resultado é apresentado e 

discutido com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).  

Ainda como parte dos esforços em garantir a qualidade dos PPGs, iniciou-se, em 2011, o projeto 

Excelência no stricto sensu, cuja missão é internacionalizar os programas com qualidade para atingirem 

os conceitos 6 (Ótimo) e 7 (Excelente) da CAPES, e promover a transdisciplinaridade e inovação nas 
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diferentes áreas do conhecimento. Este projeto tem sido acompanhado anualmente e, a partir dos 

resultados deste acompanhamento, têm sido feitas adaptações para atingir as metas estipuladas.  

Algumas das principais ações realizadas no âmbito do projeto de Excelência no stricto sensu em 

2017 foram: 

Elaboração de novos portfólios para o stricto sensu (Doutorado Industrial PUCPR: Pesquisa e 

Inovação para Transformação);  

Revisão da resolução que estabelece para os docentes em PPGs a distribuição de 32h semanais para 

pesquisa e 8h semanais para atividades na graduação;  

 Atualização e apresentação de Road Maps em consonância com as Áreas Estratégicas; 

 Revisão dos Road Maps com os coordenadores de cada PPG;  

 Mapeamento de indicadores da internacionalização dos PPGs com conceito 5;  

 Com vistas à criação de um Doutorado Internacional:  

 Elaboração de um modelo de doutorado internacional;  

 Elaboração de uma pré-proposta de doutorado internacional;  

 Busca de adesão de pesquisadores internacionais para o doutorado internacional. 

 Internacionalizar pelo menos uma Linha de Pesquisa ou Grande Projeto de Pesquisa;  

 Revisar e apresentar o Projeto de Excelência no Stricto Sensu, contemplando as novas tendências e 

cenários do Brasil e do exterior.  

 Fortalecer a divulgação para atração de discentes talentosos do Brasil e do exterior.  

 

3.2.3 AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE NO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU  

 

 Novo sistema integrado para acompanhamento de pesquisa e publicações;  

 Política de credenciamento de professores dos programas de Stricto Sensu;  

 Aumento de publicação qualificada;  

 Aumento no número de professores bolsistas produtividade;  

 Ampliação da integração do Stricto Sensu com a Graduação. 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS DE  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO – PUCPR(2017) 

NÍVEL PROGRAMA 
CONCEITO 

CAPES* 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

DOUTORADO 

ACADÊMICO 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

Mestrado e 

Doutorado 
Administração 5 / 5 2000 2006 - 

Mestrado Bioética 3 / 3 2013 - - 

Mestrado e 

Doutorado 
Ciência Animal 3 / 4 2008 2015 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Ciências da Saúde 5 / 5 2003 2003 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Direito 5 / 6 1999 2006 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Educação 5 / 5 1992 2007 - 
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Mestrado e 

Doutorado 

Engenharia de 

Produção e Sistemas 
4 / 5 2001 2010 - 

Mestrado e 

Doutorado 

Engenharia 

Mecânica 
5 / 6 1999 2006 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Filosofia 4 / 5 2003 2013 - 

Mestrado 

Profissional 

Gestão de 

Cooperativas 
3 / 3 - - 2014 

Mestrado e 

Doutorado 
Gestão Urbana 5 / 5 2003 2009 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Informática 4 / 5 1996 2009 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Odontologia 4 / 4 1996 2006 - 

Mestrado e 

Doutorado 

Tecnologia em 

Saúde 
4 / 4 2003 2016 - 

Mestrado e 

Doutorado 
Teologia 4 / 4 2009 2014 - 

Mestrado Direitos Humanos 3 / 3 2015 - - 

*Conceito CAPES: Conceito Triênio 2010-2012 / Conceito Quadriênio 2013-2016. 
 
 

Na Tabela a seguir tem-se o demonstrativo do número de alunos em cada PPG em 2017 e na Tabela 

na sequência a distribuição das bolsas em cada PPG. 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS EM CADA PPG DA PUCPR - 2017 

PROGRAMA D DINTER M MINTER TOTAL 

PPAD 49 17 58 - 124 

PPGB - - 57 - 57 

PPGCA 37 - 25 - 62 

PPGCOOP - - 50 - 50 

PPGCS 66 - 44 - 110 

PPGD 54 4 64 24 146 

PPGDH - - 39 - 39 

PPGE 78 - 44 19 141 

PPGEM 55 - 55 - 110 

PPGEPS 66 - 68 - 134 

PPGF 55 - 27 - 82 

PPGIA 60 - 33 - 93 

PPGO 59 - 56 - 115 

PPGT 60 - 38 - 98 

PPGTS 26 - 26 - 52 

PPGTU 34 - 37 6 77 

TOTAL GERAL 699 21 721 49 1490 
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QUANTIDADE DE BOLSAS NO PPGs DA PUCPR - 2017 

BOLSAS 
Capes: mês corte novembro - Outras: mês corte abril 

CAPES OUTRAS 

PROGRAMA M D M D 

PPAD 15 19 30 24 

PPGB 10 - 27  

PPGCA 11 15 16 22 

PPGCOOP - - 9 - 

PPGCS 10 22 27 38 

PPGD 16 22 29 19 

PPGDH 9 - 31 - 

PPGE 15 16 27 39 

PPGEM 18 29 28 14 

PPGEPS 12 26 52 35 

PPGF 10 16 12 30 

PPGIA 18 24 7 28 

PPGO 15 20 25 31 

PPGT 8 20 18 24 

PPGTS 14 13 10 11 

PPGTU 7 14 28 21 

TOTAL 188 256 376 336 
 

3.2.4 PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 
A produção de conhecimento pressupõe uma política que crie condições para o desenvolvimento da 

pesquisa. Nesse sentido, a PUCPR/PRPPG possui políticas de apoio que visam catalisar o desenvolvimento 

de seus programas de pesquisa e de pós-graduação. Como políticas de apoio ao docente, estão:  

 

 Desconto e isenção para docentes e funcionários em PPGs da PUCPR (Resolução n. 07/2011 do 

Concur e Resolução n. 81/2011 do CONSUN); 

 Liberação de docentes para doutoramento-sanduíche (Resolução n. 15/2012 do CONSUN); 

 Liberação de docentes da PUCPR para pós-doutorado, com manutenção de seus vencimentos 

(Resolução n. 22/2007 do CONSUN); 

 Incentivos à participação em eventos qualificados nacionais e internacionais e à publicação 

científica (Resolução n. 53/2010 do CONSUN); 

 Adoção de programa de atração e retenção de talentos que atenda às especificidades da pesquisa 

(Ato Normativo da PRPPG n. 02/2013). 

 Gratuidade aos alunos com bolsa obtida pelo orientador (Resolução n. 07/2011 do CONCUR); 

 Isenção de mensalidades ao pós-graduando com orientador com projeto financiado por agência 

de fomento, órgão governamental ou empresa ou produtividade em pesquisa (Ato Normativo n. 

02/2013 da PRPPG); 

 Gratuidade para alunos de pós-doutorado na PUCPR (Resolução n. 82/2011 do CONSUN); 
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 Cotas de bolsa doutorado-sanduíche no exterior PDSE-CAPES (Resolução n. 15/2012 do CONSUN); 

 Descontos e isenções a ex-alunos de monitoria, iniciação científica e Marcelino Champagnat em 

Programas de Pós-Graduação (Resolução n. 07/2011 do CONCUR); 

 Promoção direta do mestrado para o doutorado dos alunos matriculados nos programas stricto 

sensu da PUCPR (Resolução n. 70/2011 do CONSUN); 

 Apoio para apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais/internacionais para 

orientados de docentes que captam recurso ou são produtividade em pesquisa no país (Ato 

Normativo n. 01/2013 da PRPPG). 

 
 
a) PESQUISA 

 

Algumas das principais ações realizadas em 2017 no âmbito da Pesquisa na PUCPR foram: 

 Administração do convênio com a Fundação Araucária, referente ao Programa Institucional de 

Pesquisa Básica e Aplicada, que proverá recursos para aquisição de itens de custeio, serviços e 

material permanente para 17 subprojetos de pesquisa;  

 Execução do convênio com a CAPES, referente ao Programa Pró-Equipamentos 2014. A proposta 

da PUCPR foi aprovada em 2014, sendo o recurso disponibilizado pela agência em 2017. Este 

convênio prevê a aquisição de equipamentos para atendimento a demandas de pesquisa dos PPGs 

em Ciências da Saúde, Engenharia Mecânica, Gestão Urbana e Informática;  

 Continuidade à execução do convênio aprovado junto à FINEP em 2013, referente à aquisição de 

equipamentos para os laboratórios que atendem os PPGs em Ciência Animal, Ciências da Saúde, 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Sistemas, Informática, Odontologia e Tecnologia 

em Saúde;  

 Continuidade à execução do convênio com a Fundação Araucária – Programa de auxílio à pós-

graduação stricto sensu – referente a recursos para vinda de professores e pesquisadores 

estrangeiros para participação em bancas examinadoras em nível de mestrado e doutorado;  

 Continuidade da execução do convênio Programa Complementar Pró-Equipamentos da Fundação 

Araucária, referente a aquisição de equipamentos para os PPGs em Ciências da Saúde, Gestão 

Urbana e Informática.  

 
b) INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Na PUCPR a iniciação científica ocorre por meio de diferentes programas, começando com os 

tradicionais PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), PIBITI (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), ambos com oferta de 

bolsas por meio de recursos oriundos do governo federal (CNPq), governo estadual (Fundação Araucária) 

e recursos próprios; além do PIBIC Jr (voltado para estudante de ensino médio de escolas públicas e 

privadas) com bolsas do CNPq e da PUCPR. 

 

    Além destes, desde 2013, a iniciação científica da PUCPR tem criado várias modalidades próprias, 

todas apresentadas ao CNPq e CAPES e que receberam aprovação pelo ineditismo e pelos resultados já 

alcançados.  

A seguir tem-se uma descrição das principais características destes novos programas: 

 PIBIC Mobilidade Nacional: O PIBIC/PIBITI Sanduíche – Mobilidade Nacional é uma iniciativa da 

PUCPR e tem como objetivo geral o aprimoramento da formação de pesquisador dos estudantes 
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participantes dos programas PIBIC/PIBITI, por meio de uma experiência de pesquisa 

interinstitucional nacional, contribuindo diretamente para a incorporação de novos 

conhecimentos. Podem participar desta modalidade estudantes que estejam em seu segundo ano 

de participação no programa. Um dos diferenciais desta modalidade é a possibilidade de 

enriquecimento de networking e da ampliação das perspectivas do estudante selecionado. O 

professor proponente de projeto nesta modalidade deve ter título de doutor, estar 

preferencialmente vinculado a um dos 16 programas de pós-graduação stricto sensu e 

demonstrar cooperação nacional com instituições de pesquisa renomadas. O estudante precisa 

ser cuidadosamente selecionado, ter perfil para a pesquisa, maturidade para representar a PUCPR 

e obrigatoriamente ter participado de um ano do PIBIC/PIBITI. Um dos diferenciais desta 

modalidade é a possibilidade de enriquecimento e fortalecimento de network e da ampliação das 

perspectivas de cooperação científica; 

 

 Mobilidade Internacional: O PIBIC/PIBITI Sanduíche – Mobilidade Internacional é uma iniciativa 

da PUCPR e tem como objetivo geral o aprimoramento da formação de pesquisador dos 

estudantes participantes dos programas PIBIC/PIBITI, por meio de uma experiência de pesquisa 

interinstitucional internacional, contribuindo diretamente para a incorporação de novos 

conhecimentos. Esta modalidade permite a vivência da pesquisa em outra cultura e o contato 

com outras realidades, oportunidades e desafios, o que contribui para que o estudante possa 

fazer a diferença em um mundo globalizado. O professor proponente de projeto nesta 

modalidade deve ter título de doutor, estar preferencialmente vinculado a um dos 16 programas 

de pós-graduação stricto sensu e demonstrar cooperação internacional com instituições de 

pesquisa renomadas. O estudante precisa ser cuidadosamente selecionado, ter perfil para a 

pesquisa, maturidade para representar a PUCPR e obrigatoriamente ter participado de um ano do 

PIBIC/PIBITI. Um dos diferenciais desta modalidade é a possibilidade de enriquecimento e 

fortalecimento de network e da ampliação das perspectivas de cooperação internacional na área 

científica; 

 

 PIBEP (Bolsas de Empreendedorismo e Pesquisa): Este programa tem como intuito fomentar o 

espírito empreendedor de estudantes de graduação da PUCPR por meio da germinação de ideias 

empreendedoras. É uma oportunidade para que estudantes de graduação tirem as suas ideias do 

papel e as transformem em um negócio de sucesso. O programa foi elaborado com muito rigor e 

conta com a participação de profissionais altamente renomados no mercado como mentores e 

como palestrantes em oficinas de capacitação. Desse modo, o estudante não somente terá a 

oportunidade de criar sua empresa, mas também estará participando de um mini-MBA em 

empreendedorismo, pesquisa e inovação. O principal objetivo do PIBEP é desenvolver a liderança 

e o espírito empreendedor nos estudantes de graduação da PUCPR, por meio de ferramentas 

pedagógicas e de um espírito de “pôr a mão na massa”. O programa tem aderência aos princípios 

institucionais da PUCPR no que se refere à Inovação e Empreendedorismo e pretende contribuir 

para a criação de um ambiente universitário voltado à criatividade, inovação, autonomia e senso 

crítico. O ciclo do PIBEP é de três meses e ao final desse período as iniciativas que apresentarem 

grau de inovação, potencial de escalabilidade e perfil empreendedor poderão pleitear a 

participação no programa de aceleração da HOTMILK – Aceleradora da Agência PUC para 

transformar a proposta em um negócio de verdade; 
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 PIBIC Master (Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica - Combined Degree): Este programa 

visa atrair e motivar estudantes talentosos que demonstrem elevada aptidão à pesquisa e 

promover a integração da graduação com a pós-graduação stricto sensu, com a inserção rápida 

do estudante no mestrado. A pesquisa a ser desenvolvida deverá ter a envergadura de um curso 

de mestrado, pois o objetivo é que ao final do programa o estudante defenda sua dissertação. A 

bolsa ofertada é de 12 a 36 meses, está destinada a estudantes que já tenham completado 50% 

do seu curso de graduação e que possam se dedicar integralmente às atividades acadêmicas e de 

pesquisa, pois deverão cursar disciplinas do mestrado em paralelo à graduação. Um incremento 

a mais deste programa é a possibilidade de seis meses de mobilidade nacional ou internacional, 

inserindo o estudante num cenário interinstitucional, em redes de cooperação e propiciando a 

vivência da pesquisa em outra cultura. O PIBIC Master tem como premissa a pesquisa de 

qualidade tanto na graduação como na pós-graduação stricto sensu, preparando o nosso corpo 

discente para um mundo globalizado. Esta modalidade tem aderência às áreas estratégicas, ao 

projeto Excelência no Stricto Sensu e visa acelerar o desenvolvimento de pesquisa de alto valor à 

sociedade. 

 
c) ALGUMAS INICIATIVAS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA PUCPR EM 2017 FORAM: 

 

 Realização da 25ª edição do SEMIC – Seminário de Iniciação Científica, tendo como tema a Área 

Estratégica de Energia;  

 Realização da 2ª Feira de Ciências Júnior da PUCPR no campus Curitiba;  

 Realização da 1ª Feira de Ciências Júnior no campus Maringá;  

 Realização do 1º Encontro dos Egressos dos Programas PIBIC, PIBITI, PIBIC Jr, PIBIC Mobilidade 

Nacional e Internacional, PIBIC Master, PIBEP;  

 Continuidade dos programas PIBIC, PIBITI, PIBIC Jr, PIBIC Mobilidade Nacional e Internacional; 

PIBIC Master, PIBEP;  

 Estabelecimento de parceria com o Instituto Reclame Aqui no projeto Vigie Aqui;  

 Estabelecimento de parceria com players do ecossistema de empreendedorismo e inovação de 

São Paulo para mentorias online no PIBEP.  

 
Na tabela a seguir encontra-se um resumo do número de projetos de iniciação científica em 2017: 
 

SITUAÇÃO BOLSISTAS PROGRAMA PIBIC 2017 

Programas Oficiais 

CAPES 

 

Demanda bruta: 1765 

Demanda qualificada: 1634 

Implementados: 1527 

 

PIBIC: bolsistas CNPq: 93, bolsistas 

Fundação Araucária: 124, Bolsistas 

Fundação Araucária Inclusão Social: 

54, Bolsistas PUCPR: 397, Voluntários: 

604 

PIBITI: Bolsistas CNPq: 32, Bolsistas 

Fundação Araucária: 19, Bolsistas 

PUCPR: 38, Voluntários: 75 

PIBIC Jr.: Bolsistas CNPq: 35, Bolsistas 

PUCPR: 57 
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Programas 

Exclusivos PUCPR 

PIBIC Master: 17 alunos 

 01 cancelamento; 

 Bolsistas que concluíram em 2017 e defendem em Abril/2018: 3 

 Bolsistas ativos: 13 

PIBIC Master Internacional: 

 Bolsistas ativos: 1 

PIBIC Internacional: 

 Bolsistas que concluíram em 2017: 5 

PIBIC Mobilidade: 

 Bolsistas que concluíram em 2017: 16 

 Bolsistas ativos: 1 

PIBEP: 

 Bolsistas que concluíram em 2017: 36 
 

 
 

3.3 PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
3.3.1 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS – 2016 E 2017 

 
A Pós-Graduação Lato Sensu vem recebendo um olhar atento por parte dos gestores, no sentido 

de sua qualificação permanente, de sua real possibilidade de contribuição oferecida à formação 

continuada de profissionais atuantes no mercado e que recebem novas demandas para sua atuação 

permanentemente em todas as áreas e, também, de contribuição para a sustentabilidade institucional. 

Nessa direção, algumas ações podem ser destacadas: 

 

 Implantação do projeto de eficiência organizacional previsto pela consultoria contratada 

externamente; 

 Implantação de auditoria contínua, em parceria com o GM, e de um modelo de governança 

orientado pela transparência e conformidade dos processos; 

 Início do processo de integração das horas letivas dos professores do lato sensu com as suas 

atividades na graduação e stricto sensu; 

 Início do processo de controle das atividades letivas do QTA nos cursos de especialização e 

extensão; 

 Revitalização e ampliação da secretaria da pós-graduação e da estrutura física da DEC; 

 Aprovação pelo CAD do business case dos cursos de especialização online; 

 Aprovação na CAEX do (PPCs) Projeto Pedagógico de dez cursos de especialização online e suas 

implantações para comercialização na campanha de verão 2017/1; 

 Constituição de uma equipe de apoio aos cursos online; 

 Definição do modelo de divisão da verba de marketing, entre as Escolas e Campus, aplicada nas 

campanhas de captação de novos alunos; 

 Automatização, em parceria com a diretoria de tecnologia e sistemas do Grupo Marista, do 

processo de gestão orçamentária da DEC; 

 Apresentação à Reitoria, Escolas e Campus de um novo modelo de gestão e eficiência dos 

processos da educação continuada; 

 Início da atualização do portfólio de cursos das Escolas e Campus com a intensificação de 

disciplinas compartilhadas e eletivas; 
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 Implantação do modelo de sobreposição de turmas de semestres distintos, buscando a 

viabilidade financeira do curso; 

 Manutenção do nível de alunos matriculados em aula (média mensal de 5.000 alunos) e redução 

de 30% dos cancelamentos de novas matrículas;  

 Variação positiva de 1% na receita operacional bruta dos cursos de especialização e manutenção 

da ocupação média das salas em 25 alunos; 

 Aumento de 160% no número de matriculados nos cursos a distância, representando um avanço 

de 1% para 4% de share; 

 Contratação de um serviço de call center e CRM para apoiar o processo de captação e conversão 

de novas matrículas para a implantação em 2018; 

 Implantação do setor de planejamento e qualidade na DEC; 

 Aumento de 27% no número de propostas in company recebidas e de 34% no número de 

propostas fechadas; 

 Definição de critérios objetivos para a formalização de parcerias e convênios, resultando em 115 

organizações conveniadas com o mínimo de 1.000 colaboradores; 

 Fortalecimento do relacionamento com os conselhos e entidades de classes, resultando em um 

cadastro de 256.000 profissionais; 

 Início do processo de organização de um cadastro de pessoas físicas e jurídicas, atualmente com 

1.200 nomes, 50 cooperativas e foco no setor de agronegócio; 

 Convênios firmados que possibilitam o envio de mais de 1.000.000 de e-mails marketing por ano 

diretamente da DEC, além das campanhas institucionais de captação de novos alunos; 

 Descentralização do processo de pagamentos de despesas e aulas dos cursos de especialização, 

transferindo as etapas da DEC para as Escolas e Campus; 

 Implantação do CHAT Pós Online, agilizando o processo de relacionamento com candidatos e 

alunos; 

 2017/2 a troca/implantação do novo sistema acadêmico financeiro PRIME, que procurará suprir 

as deficiências do sistema anterior. Proporcionando uma operacionalização mais eficiente e 

eficaz nos módulos acadêmicos e o acompanhamento de relatórios com informações 

estatísticas para o gerenciamento.   

 Adoção da foto dos alunos de especialização na carteirinha de identificação estudantil da 

PUCPR; 

 Contratação de empresa terceirizada para realização do processo de captação e matrícula dos 

alunos dos cursos online; 

 Prospecção e contratação de um fornecedor para os materiais dos cursos online, respeitando-

se as metodologias ativas de ensino; 

 Revisão do hotsite da pós-graduação, tornando-o mais amigável, informativo e com 

disponibilização online do ensalamento; 

 Revisão dos termos do contrato de prestação de serviços dos cursos de especialização; 

 Padronização da utilização nos cursos de especialização de hora relógio em substituição a hora-

aula, atendendo a legislação vigente; 

 Reformulação do processo de relacionamento com as Escolas e Campus, com a indicação de um 

representante da DEC para coordenar as ações, buscando maior foco e eficiência na tomada de 

decisão; 

 Organização dos cronogramas de aula, limitando a sua quantidade por dia e proibindo a sua 

realização aos domingos, buscando mitigar os riscos trabalhistas; 
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 Maior interação com o Grupo Marista, permitindo o alinhamento de ações estratégicas com a 

diretoria de marketing e planejamento, visando o uso mais racional dos recursos e melhores 

escolhas das mídias;  

 Intensificação da postura proativa dos colaboradores da DEC, criando no time o sentimento de 

apoio constante as inciativas das Escolas e Campus, de forma colaborativa e alinhada com a 

legislação vigente, políticas e resoluções da PUCPR; 

 Promoção do diálogo e sentimento de parceria com a Reitoria e Pró-reitorias, diretorias da 

PUCPR, Grupo Marista, Escolas e Campus; 

 Participação no Fórum de Gestores de MBA 2016, promovido pela Universia e ANAMBA; 

 Aumento de 5% na confirmação dos cursos ofertados, de 2016 para 2017, devido a 

restruturação do portfólio. 

 Devido a restruturação de portfólio, percebe-se a diminuição de 5% de evasão nos alunos 
ingressantes (aproximadamente 10% em 2017). 
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3.4 EXTENSÃO 

 

A extensão tem recebido um olhar atento da Universidade no sentido não só da ampliação das 

ações, que já são bastante numerosas, mas, também e principalmente da sua articulação com os 

diferentes níveis de ensino e experiências acadêmicas, para a promoção de um enriquecimento formativo 

recíproco. 

A seguir o gráfico mostra os números referentes aos cursos de extensão da PUCPR nos anos de 

2016 e 2017: 

 

 
 

3.4.1 INDISSOCIABILIDADE ENSINO-PESQUISA E EXTENSÃO 

 

    Entre as ações com essa finalidade, podemos destacar: 

 

 Aumento da reputação internacional pela sua pesquisa e ensino formando líderes e profissionais 

de excelência, com formação integral;  

 Incentivo à produção de pesquisas de impacto social e tecnológico para contribuir com a 

sociedade;  

 Integração ascendente entre os níveis acadêmicos (Programas Stricto Sensu, lato sensu e 

graduação);  

 Ampliação contínua da oferta de disciplinas em língua estrangeira nos PPGs; 

 Ampliação contínua da internacionalização da Universidade, atraindo e promovendo a mobilidade 

de docentes, pesquisadores e discentes internacionais;  

 Estímulo continuado ao desenvolvimento dos programas de iniciação científica tradicionais (PIBIC 

e PIBITI e PIBIC e PIBITI Junior – Ensino médio), além de modalidades exclusivas da PUCPR, com 

incentivo à participação de docentes dos diferentes níveis de formação acadêmica. 

 

As iniciativas de Extensão na PUCPR abrangem diversas modalidades e são projetadas pelos Cursos 

e Escolas conforme abaixo: 
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a) ESCOLA DE ARQUITETURA E DESIGN  

1. Cursos de extensão: A Arquitetura e a Cidade e Moda na Itália, em parceria com a Kent State 

University, ocorrido em outubro na Itália; 

2. Participação no Projeto Ecohabitare, na Ilha das Peças, em parceria com a Escola Politécnica; 

3. Atividades junto ao Círculo de Estudos Bandeirantes quanto à preservação da U.I.P. e 

memória das atividades do centro;  

4. Estruturação e participação no Projeto Vizinhança  

5. Participação no projeto Ecohabitare. 

 

b) ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES 

1. Cursos (gratuitos) de edição de áudio, edição de vídeo, manejo de câmeras e programas de 

edição de imagens. 

2. 1ª Jornada de Música e Religiosidades reunindo estudantes de iniciação científica (PIBIC), pós-

graduandos, mestres e doutores que desenvolvem pesquisas sobre as interações entre música e 

religião.  

3. evento “Você é mais que um padrão”, como propósito de promover discussão sobre a ditadura 

dos padrões de beleza estipulados pela mídia e sociedade com ênfase nas mulheres. 

4. “The Agent Discute: Moda e Ética”. Evento com  personalidades influentes do mercado da moda 

para discutir os dilemas éticos do setor, refletir sobre este universo e compreender os limites e 

necessidades que estão em voga. 

5. Curto Teatro 2017. Evento, gratuito e aberto à comunidade, que oportuniza aos estudantes do 

curso de teatro colocarem em prática os conhecimentos adquiridos e experimentarem novos 

textos e linguagens. 

6. Mostra Audiovisual de curtas-metragens de ficção e documentários produzidos por estudantes 

do curso de jornalismo. 

7. Visita técnica com estudantes do curso de Jornalismo ao Centro Marista de Almirante Tamandaré. 

Os projetos de educomunicação realizados no Centro abrangem rádios escolares, produções 

audiovisuais e até mesmo eleições dentro do ambiente escolar, mostrando a importância do 

papel político na sociedade. 

8. Debate “Cinema na tua cara! E agora?” reunindo estudantes de teatro e profissionais da área de 

cinema para tratar da importância do cinema no meio em que vivemos como forma de 

conscientização, educação, formação de pessoas e ferramenta socioeducativa da população em 

geral. 

9. Visita técnica com calouros do curso de publicidade e propaganda à agência Heads Propaganda, 

como parte das atividades que visam inserir o estudante no universo da profissão. 

10. Apresentação dos estudantes do curso de Licenciatura em Música que integram os Núcleos de 

Prática e Pesquisa em Música – Fermata: núcleo de Prática e Pesquisa em Jazz; Orquestra de 

violões; Only vox: grupo vocal à capella; e Sobretom: grupo vocal e instrumental. Evento gratuito 

e aberto à comunidade. 

11. Grupo de estudos sobre teatro contemporâneo que envolve alunos e ex-alunos. 

12. Grupo de estudos de teatro em inglês: Tea Time Theater team 
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c) ESCOLA DE DIREITO 

1. Trilhas em Direito: especialmente as Trilhas em Direito foram pensadas para capacitar os 

estudantes, numa formação complementar, para atuação em segmentos específicos e 

estratégicos do mercado de trabalho. 

2. Institucionalização de grupos de competição: no Direito é comum a mobilização de estudantes 

em grupos de competição (nacionais e internacionais). De forma autônoma, professores e 

estudantes do curso se organizaram nos últimos anos para fins de participação nesses eventos. 

Em 2017 a Escola conseguiu a institucionalização desses grupos, dedicando horas de atividades 

para os professores organizarem os grupos. Ainda, está em pauta a concessão de bolsa para os 

estudantes participantes. A ação busca preparar os estudantes para o mercado de trabalho 

específico. 

 

d) ESCOLA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

1. Realização da Semana Acadêmica Integrada da Escola de Educação e Humanidades de 2017 

realizada em maio de 2017, com o tema Educação e Humanidades: Desafios Interdisciplinares no 

contexto da Convergência Tecnológica. No total, 70 pessoas, entre estudantes e professores, 

compuseram a equipe organizadora do evento. A Semana Acadêmica, que ocorreu em três dias, 

ofereceu mais de 75 atividades, entre oficinas, fóruns, grupos de discussão e mesas redondas, 

que receberam a participação de 1.168 inscritos, dentre os quais se encontram acadêmicos da 

PUCPR, estudantes de outras instituições de ensino superior e profissionais das diferentes áreas 

na educação. 

 

e) ESCOLA DE NEGÓCIOS 

1. Parcerias com SEBRAE, NAF – Núcleo de Atendimento Fiscal (Receita Federal), IBGC – Fórum 

Acadêmico, Empresas de Auditoria (BIG FOUR) e outras empresas conveniadas, para realização 

de cursos e atendimentos à comunidade. 

2. Programa Residência em Economia – ofertado no decorrer do curso de Ciências Econômicas, 

conforme a seguir:  

3. b1) Residência em Economia Aplicada – 150 horas – 1° ao 5° período – desenvolvendo projetos 

em: Análise da Dinâmica Socioeconômica da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Base de 

Dados e Infográficos disponíveis para comunidade em um hotsite;  

4. b2) Residência em Finanças Comportamentais - 150 horas – 1° ao 5° período – desenvolvendo 

projetos para atendimento à Comunidade em Finanças Pessoais, Perfil de investidor e Orientação 

financeira. 

5. Disciplinas Instrumentais no curso de Marketing: oferta de disciplinas na modalidade NÃO 

PRESENCIAL para todos os cursos da PUCPR : Análise de dados em Marketing - SPSS e Técnicas de 

apresentação - Infográfico . 

 

f) ESCOLA POLITÉCNICA 

1. Projeto Ecohabitare: vários projetos de cunho socioambiental, dentre eles: projeto Ilha das 

Peças, Projeto Penitenciária Feminina.  

2. Semana Acadêmica integrada da Escola Politécnica. 

3. Campanha Honestidade Intelectual . 

4. O Programa de Pós Graduação - PPGTU, desenvolve pesquisas na área de Gestão Ambiental. 
5. Ex.: A utilização de atividades lúdicas e jogos para retratar a realidade do município de Curitiba 

nas questão ambientais.  
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g) CÂMPUS LONDRINA 

1. Criado em 2016, o NETI – Núcleo de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação – constitui-se 

num grupo de trabalho para articular as iniciativas relacionadas ao empreendedorismo de modo 

a realiza-las de forma harmônica pelas diferentes unidades envolvidas, com grandes avanços em 

2017. 

2. Instalação da aceleradora de startup’s Hotmilk derivada da ideia original criada na PUCPR em 

Curitiba e firmada parceria com um grupo de investidores de Londrina. Foi realizado um evento 

do tipo maratona para seleção de projetos, sendo eleitos o Startup Weekend e outro com a 

participação de jovens empreendedores, o Startup Garage. 

3. Projeto Ecohabitare: foi aprovado um projeto no final do ano de 2016 junto ao SEBRAE - EDITAL 

04/2016 - Educação Empreendedora no Ensino Superior, proposto por 4 professores que em 2016 

fizeram uma capacitação de Educação Empreendedora nessa instituição, cujos conteúdos já tem 

sido inspiradores para o trabalho nas disciplinas de Empreendedorismo nos cursos do campus 

Londrina.  

4. Realização de eventos para desenvolvimento de estratégias de gestão de carreira com vistas à 

empregabilidade, com a participação de egressos da PUC Londrina e de profissionais atuantes no 

mercado trazendo à mesa de discussão os desafios e caminhos para a preparação para o sucesso. 

5. No curso de Engenharia de Produção, destaca-se a realização da 1ª Mostra Acadêmica com a 

apresentação de 13 pôsteres derivados de trabalhos do PIBIC, dos TCC’s e de trabalhos 

apresentados no ENEGEP com premiação para os 3 primeiros colocados.  

6. Oferta, também pelo curso de Engenharia de Produção do curso de extensão OEE – Eficiência 

Global de Equipamentos como ferramenta gerencial. 

7. Realização de duas visitas técnicas (Bemis e Apetit) para aproximação da formação com o 

exercício profissional.  

8. Realização de  mais uma edição do projeto Desafio PUC – Empresa, desta vez com a empresa do 

ramo de alimentação Apetit com a participação interdisciplinar de 5 equipes de alunos de 

Engenharia, Administração e Ciências Contábeis. 

9. Esta última iniciativa também resultou em outra conquista para o campus que era bastante 

demandada pelos estudantes: a criação da Empresa Junior, multidisciplinar envolvendo os cursos 

de Engenharia, Administração e Ciências Contábeis. 

10. Realização de aulas magnas para recepção aos calouros pelo Curso de Administração. 

11. Realização de duas visitas técnicas (Cacau Show e Atlas Schindler) pelo Curso de Administração.  

12. Promoção de visitas guiadas ao CEI – Centro de Empreendedorismo e Inovação criado no campus 

Londrina em 2017.  

13. Realização do 2º Enciad – Encontro Científico do Curso de Administração com mostra de 

trabalhos de estudantes e palestras. 

14. Realização  da Feira de Cursos e Profissões, denominada Planeta PUC para informação acerca dos 

cursos, profissões e instituição a estudantes do ensino médio e comunidade em geral. 

15. Realização da Feira de Carreiras, com a participação de profissionais de diferentes áreas 

convidados a dar seus depoimentos e a debater o futuro do mercado de trabalho nas mesmas. 

16. Realização da Jornada de Psicologia. 

17. Realização dos Seminários em Psicologia. 

18. Constituição do Grupo de Estudos de ensino-aprendizagem  e do Grupo de Estudos sobre 

comportamento verbal.  
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19. Participação do Curso de Medicina em eventos comunitários: Campanha de Doação de Sangue e 

Doação de Medula Óssea (internos) e campanhas para saúde do homem e orientação sobre DST 

para comunidades externas.  

 

h) CAMPUS MARINGÁ  

1. Realização da I Feira de Ciências Jr PUCPR Câmpus Maringá; 

2. Realização do I Seminário de Iniciação Científica Jr; 

3. Promoção do Curso de extensão Estratégias para abertura e funcionamento de Escritórios de 

Advocacia: planejamento para a abertura e gestão do negócio, parceria do curso de 

Administração com o curso de Direito; 

4. Realização do Curso de extensão:  A clínica psicanalítica na atualidade: novos diagnósticos ou 

velhos sofrimentos? parceria com o curso de Psicologia; 

5. Realização de cursos ligados ao Direito de Família e empoderamento feminino: I Simpósio “Philia”: 

família e os desafios da contemporaneidade e Elas por Elas; 

6. Formatura do projeto Jovem Aprendiz cooperativo (projeto de extensão em parceria com o 

Sescoop e Encontro Fraterno Lins de Vasconcelos. 

7. Realização de palestras e cursos do Projeto Educação Empreendedora (Palestra Magna com 

Sirmey Amaral, com Bruno Aldana e com Cleufe Almeida) (Curso de Administração) 

8. Continuidade da Semana Acadêmica de Administração, agora em parceria com o Projeto 

Educação Empreendedora, garantindo a consolidação do debate da inovação e do 

empreendedorismo; 

9. Realização da Oficina Startups, com o empreendedor Thiago Alves, para professores do curso 

como agentes de multiplicação de valores empreendedores; 

10. Realização dos eventos Happy Business, integrante do projeto Educação Empreendedora; 

11. Promoção do PUC na Praça - Evento dividido em duas edições, realizadas em 27/05/2017 e 

12/11/2017, que reuniu estudantes e professores do curso de Direito para atendimento gratuito 

à população carente, para esclarecimentos e orientações jurídicas; 

12. Promoção de Palestra sobre a Defensoria Pública: o evento foi realizado em 27/04/2017. O 

defensor público Bruno Müller conversou com os alunos sobre as demandas e funcionamento da 

Defensoria Pública do Estado do Paraná, especialmente em Maringá, cidade em que atua; 

13. Realização de Bate Papo sobre a 2ª fase do Exame de Ordem – o evento foi realizado em 

20/05/2017 e abordou dicas sobre correção de peças práticas e questões dissertativas, 

preparação física e psicológica para o dia da prova e apresentação de peças “nota 10”; 

14. Promoção de Palestra sobre Direito à Saúde: o evento realizado em 05/10/2017, contou com a 

presença da promotora de justiça da 14ª Promotoria, Dra. Stella Maris Sant’Anna Ferreira 

Pinheiro, que apresentou aos alunos sua experiência e ponto de vista sobre o cenário atual do 

direito à saúde no Brasil; 

15. Promoção do Fórum de carreiras com foco nas diferentes possibilidades de carreira na área 

jurídica; 

16. Realização do I Encontro de Educação e Pesquisa em Direitos Humanos (de 27 a 28/04/17); 

17. Realização do  I Simpósio sobre o ensino de Filosofia - o fim das humanidades e o destino da 

filosofia (de 29 a 31/05/17); 

18. Realização do evento Filosofia da Arte (de 01 a 02/06/17); 

19. Realização do evento Educação em Direitos e Meio Ambiente (19/06/17); 
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20. Realização do V Colóquio Nacional de Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas - a imaterialidade 

da mente: a atualidade de Descartes (de 16 a 18/10) 

21. Realização do V Ciclo de Conferências em Filosofia - indústria cultural, cultura de massa e 

sociedade de consumo (de 28/09 a 06/11); 

22. Promoção do curso de extensão Filosofia para o vestibular (de 02/09 a 28/10). 

 

i) CÂMPUS TOLEDO 

1. Realização pelo NEEI – Núcleo de Excelência em Empreendedorismo e Inovação,  de 13 eventos 

entre palestras, workshops, cursos e formações, totalizando em torno de  1000 participantes; 

2. Missão Técnica: Visita técnica à região de Boston/Cambridge nos Estados Unidos (2 professores 

participantes);  

3. Desenvolvimento do  1º Ciclo de Pré-aceleração RedFoot com participação de  14 projetos;  

4. Desenvolvimento do 2º Ciclo de Pré-aceleração RedFoot com participação de 10 projetos. 

 

3.5 PIBID – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

O Projeto Institucional PIBID/PUCPR segue as diretrizes da CAPES e as diretrizes para o ensino, a 

pesquisa e a extensão da PUCPR. Em consonância com os princípios e valores institucionais se destaca o 

tema articulador das ações do PIBID/PUPR que promove a educação em direitos humanos na formação 

de professores. Nessa perspectiva, se entende a escola de educação básica de qualidade social como 

espaço de garantia e proteção de direitos, conforme normatizam as recentes políticas educacionais para 

a educação básica.  Assim, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/PUCPR com 

o tema articulador - Direitos Humanos e Diversidade, concebe os múltiplos contextos da formação e da 

atuação docente como espaçotempos de aprendizagem, vivência, garantia e proteção de direitos, em 

conformidade com as políticas educacionais. O PIBID é um programa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por finalidade fomentar a iniciação à 

docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a 

melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. 

Os objetivos do Programa PIBID/CAPES são: I – incentivar a formação de docentes em nível superior 

para a educação básica; II – contribuir para a valorização do magistério; III – elevar a qualidade da 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 

superior e educação básica; IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensinoaprendizagem; V – incentivar escolas públicas de educação 

básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; VI – contribuir para a articulação entre 

teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura; VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar 

do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do 

trabalho docente. 

O projeto Institucional PIBID/PUCPR em vigor tem promovido a formação inicial para a docência de 

estudantes de licenciaturas, via inserção nos cotidianos das escolas públicas de educação básica de 420 

bolsistas ID em 2014 e 2015, alterados para 387 no decorrer de 2016 e 2017. A formação continuada 

para a docência abrangeu 88 professores de escolas públicas de Educação Básica e 32 professores da 

Educação Superior em 2014 e 2015, alterados para 78 e 24 respectivamente em 2016 e 2017, contando 



74 

 

ainda com um CA e um CI voluntários. O projeto institucional 2014-2018, aprovado no segundo semestre 

de 2013, composto de 540 bolsistas distribuídos por 14 subprojetos (Ciências  Biológicas, Ciências Sociais, 

Educação Física, Filosofia, Física, História, Interdisciplinar, Letras Português, Letras Espanhol( encerrado 

em 2017 com o encerramento do curso), Letras Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química). Os 

Projetos atuam de modo integrado em 15 escolas vinculadas à Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná - SEED e 04 escolas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Curitiba – SMEC.  

As atividades do PIBID/PUCPR abrangem as dimensões da formação de professores previstas no 

art. 6.º da portaria 096/2013, contemplando ações de:  

a) Diagnóstico/planejamento,  

b) Inserção nas escolas  

c) Acompanhamento e avaliação,  

d) Apropriação e divulgação de resultados. Essas ações são previstas, executadas e avaliadas, 

considerando doze grupos de ações estratégicas:  

 Estudo do contexto educacional envolvendo ações nos diferentes espaços escolares, como salas 

de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e desportivos, ateliers, secretarias;  

 Desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar com 

intencionalidade pedagógica para favorecer o processo aprendizagem; 

 Planejamento e execução de atividades nos espaços formativos, desenvolvidas em níveis 

crescentes de complexidade em direção à autonomia do aluno em formação;  

 Participação nas atividades de planejamento do projeto pedagógico das escolas, bem como 

participação em reuniões pedagógicas; 

 Análise do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos relacionados aos subprojetos e 

também das diretrizes e currículos educacionais para educação básica;  

 Leituras e discussões de referenciais teóricos contemporâneos educacionais com ênfase aos 

estudos didático-pedagógicos; 

 Cotejamento das análises de casos didático-pedagógicos com as práticas e as experiências dos 

professores das escolas de educação básica, e as articulações com seus saberes sobre a escola 

e a mediação didática por meio dos conteúdos;  

 Desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático-pedagógicas e 

instrumentos educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais, metodologias ativas e 

diferentes recursos didáticos;  

 Elaboração de ações nos espaços escolares a partir do diálogo e das articulações com os 

membros do programa, e destes com a comunidade.  

 Sistematizações e registros das atividades para acompanhamentos dos processos 

desenvolvidos; 11. Desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a ética profissional, a 

criatividade, a inventividade e a interação entre pares; 

 Atividades individuais e coletivas de escrita que estimulem a produção científica com base na 

reflexão teórico-prática. Esse conjunto de ações estratégicas geram mais de 1000 produtos ano, 

considerando: Produções Didático-Pedagógicas, Produções Bibliográficas, Produções Artístico-

Culturais, Produções Desportivas e Lúdicas, Produções Técnicas, Manutenção de Infraestrutura 

entre outras.  

 

O programa PIBID desenvolvido na PUCPR, conta com a participação de todas as licenciaturas que 

são ofertadas pela instituição, contribuindo com importantes espaços de reflexão e aperfeiçoamento das 

ações formativas, das quais podem ser destacadas as seguintes contribuições:  



75 

 

O PIBID possibilitou que os cursos de licenciaturas refletissem sobre as propostas pedagógicas 

ofertadas, para que haja melhor articulação da teoria com a prática, bem como com as necessidades 

vivenciadas pelos bolsistas no contexto escolar.  Nesse sentido, a formação dos licenciados se tornou 

mais articulada e consistente, possibilitando o entendimento da realidade em que os professores atuam.  

 Outro aspecto relevante ocorre em relação aos aspectos de inovação metodológica que se constitui 

aporte teórico na formação docente.  

 Ampliação do entendimento e vivência dos licenciados sobre processos pedagógicos nos vários 

aspectos, desde o planejamento, execução, avaliação e reelaboração. 

 Aproximação da Universidade da realidade escolar das escolas públicas de educação básica, 

mediante aprimoramento das intervenções realizadas nas escolas. 

 Pesquisas desenvolvidas como estratégias de aprendizagem e como recursos para entendimento 

da realidade, auxiliando na formação articulada ao contexto escolar.  

 

Em síntese, o desenvolvimento do conjunto de atividades do Projeto Institucional PUCPR se 

orientam na consecução dos objetivos do Programa Pibid/Capes, gerando impactos nas diversas 

dimensões e contextos da formação e da docência. Dos impactos na Formação de professores destacamos 

as contribuições no âmbito da formação inicial e continuada, proporcionando significativo 

aprofundamento e atualização teórico-metodológica, além da compreensão interdisciplinar e 

contextualizada da docência. Dos impactos nas licenciaturas envolvidas destacamos a valorização da 

profissão docente com maior procura e retenção de estudantes nos cursos, aprofundamento das 

discussões nas diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão nas licenciaturas, além de um grande 

número de ingresso de estudantes em atividades de docência, tanto no sistema público, quanto privado, 

sendo que nos processos seletivos são valorizados os candidatos com experiência no Pibid. Dos impactos 

na educação básica destacamos a troca de experiência entre as escolas de educação básica participantes 

do Pibid, com fortalecimento e dinamização de experiências docentes inovadoras. Dos impactos na pós-

graduação destacamos o crescimento do interesse e vinculação dos bolsistas às atividades de pesquisa e 

produção científica e acadêmica. Dos impactos nas escolas destacamos a criação de dinâmicas mais 

participativas no cotidiano, com maior vinculação de estudantes e professores, aproximação com a 

educação superior, ressignificando a práxis docente.  

 

3.6 INTERNACIONALIZAÇÃO   

 

 Em 2017, a então chamada Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da PUCPR passou a ser 

denominada Diretoria de Internacionalização (DI), visando traduzir melhor sua característica de ação 

ampla em todos os níveis e aspectos da internacionalização do ensino superior, e não apenas as relações 

internacionais. Além disso, a DI foi realocada dentro da estrutura administrativa da Reitoria, da Pró-

Reitoria Comunitária e de Extensão para a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Entanto, 

a missão da DI continua sendo de, seguindo os princípios institucionais, promover e apoiar a 

internacionalização da universidade como meio para se atingir a excelência na atividade acadêmica, 

formando cidadãos e profissionais inseridos na comunidade global. Mantêm-se ainda os valores de 

interculturalidade, inclusão, equidade, inovação, presença e solidariedade em nível global que regem 

nossa atuação, visando definir os rumos, facilitar os processos e incentivar os talentos existentes em sua 

comunidade, em todos os níveis, a se tornarem os verdadeiros protagonistas da internacionalização. Em 

2017, importantes ações estratégicas de internacionalização foram trabalhadas, sempre alinhadas com o 

Plano de Internacionalização 2016-2022 e seus dois eixos: InPUC, a internacionalização do campus, e 

OutPUC, as relações internacionais propriamente ditas, e suas respectivas três diretrizes.  
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Algumas iniciativas alinhadas com o PDI institucional foram implementadas ou consolidadas. Uma 

breve descrição das diretrizes e os principais avanços alcançados para cada uma em 2017 estão descritos 

a seguir:  

 

a) AMERICAN ACADEMY  

O mais importante avanço da internacionalização da PUCPR em 2017 foi a estruturação de 

iniciativa, pioneira no Brasil, de criação do primeiro curso de graduação a ser ofertado seguindo o modelo 

de formação geral em Liberal Arts, fortemente presente da academia dos Estados Unidos. A iniciativa é 

resultado direto de parceria estratégica com a Kent State University (KSU), Ohio, Estados Unidos, 

conforme a diretriz 1 do OutPUC (estabelecimento de parcerias estratégicas) e está batizado de American 

Academy PUCPR/KSU. Em resumo, a American Academy PUCPR/KSU oferecerá graduação totalmente em 

inglês, inicialmente com professores exclusivamente da KSU e disciplinas organizadas em módulos de 2-3 

semanas, selecionadas a partir do núcleo de Liberal Arts da KSU, de forma a proporcionar ao aluno uma 

formação humanística e global, em oposição à formação tecnicista majoritariamente presente no Brasil. 

O aluno candidato passará por processo seletivo alternativo ao vestibular, seguindo o modelo americano 

e baseado em análise de histórico escolar de ensino médio, proficiência em inglês, habilidade de redação 

e entrevista. A primeira fase do American Academy durará dois anos, ao final dos quais o aluno poderá 

optar entre continuar seus estudos na KSU ou na PUCPR, sendo naturalmente incorporado nos 

programas/cursos de graduação existentes em ambas as instituições, com validação integral dos créditos 

cumpridos na primeira fase. Importante, não haverá necessidade de candidatura ou processo seletivo 

nesta segunda fase, pois ao ingressar na American Academy o aluno já será simultaneamente matriculado 

tanto na PUCPR quando na KSU. O curso, a ser lançado em fevereiro de 2018 e a primeira turma se iniciará 

em julho do mesmo ano. 

 

b) DISSEMINAÇÃO DO INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA NO CAMPUS 

Dentro do conceito do inglês como língua franca na academia, o Programa English Semester 

descrito no relatório anterior, através do qual se oferta disciplinas de graduação 100% ministradas em 

inglês, ao final de 2017 está presente em todas as Escolas da PUCPR e inclui cerca de 50-70 disciplinas, 

dependendo do período. Além do English Semester, iniciativas pontuais continuam surgindo nas Escolas, 

como por exemplo o “English Day”, o “Teatime Theater Team” e defesas de teses de doutorado 

internacionais em inglês, entre outras. Para 2018, espera-se expandir o English Semester transformando-

o em uma iniciativa estruturada de internacionalização em casa, através da expansão do programa e da 

sua utilização como instrumento de internacionalização do currículo. 

 
Fonte: DRI  

 

 

56 65 70
57

2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO - ENGLISH SEMESTER PROGRAM

Nº disciplinas
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c) REDEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE PARCERIAS INTERNACIONAIS 

O ano de 2017 foi crucial para a consolidação de parceria estratégica com a Kent State University, 

em grande parte por conta da estruturação da American Academy. Hoje, nossa parceria com a KSU se 

estende a diversas iniciativas de internacionalização, como a promoção de cursos de curta duração 

(faculty-led), o compartilhamento de campi e ambientes acadêmicos e  o mapeamento de potenciais 

parcerias na pesquisa e pós-graduação.  

 

d) O SITE PUCPR INTERNATIONAL 

Para o início de 2018, a PUCPR estará lançando seu site internacional, uma meta trabalhada ao 

longo de 2017. Seguindo as diretrizes do plano de internacionalização, o site PUCPR International está 

estruturado de forma a funcionar como a principal via de relacionamento e comunicação com a 

comunidade internacional. Seu conteúdo, ao invés de uma mera tradução do site em português, foi 

produzido com o objetivo específico de atender a demanda do público alvo. O site PUCPR International 

deve ser lançado no primeiro semestre de 2018. 

 

e) A REDE PUCBR 

Seguindo o Plano de Internacionalização e as metas estabelecidas para 2017, este ano foi marcado 

pela negociação e assinatura do acordo interinstitucional que formaliza parceria entre todas as sete PUCs 

brasileiras. A iniciativa, liderada pela PUCPR, resultou na criação da Rede PUCBR voltada para o 

compartilhamento e potencialização das ações de internacionalização da PUCPR, PUC-Minas, PUC-Rio, 

PUC-SP, PUCRS, PUC-Campinas e PUC-Goiás. A rede foi lançada no encontro da FAUBAI de 2017 e as 

primeiras ações já estão em andamento, como por exemplo, o lançamento de edital de bolsas para estágio 

de pós-graduação a nível de doutorado (sanduíche) na Austrália, organizado pelo governo australiano e 

oferecido com exclusividade às universidades da Rede PUCBR. 

 

f) ATIVIDADES DA DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Embora ainda responsável pela articulação das estratégias de internacionalização da PUCPR, em 

2017 a Diretoria de Internacionalização passou por significativo processo de reorganização, como a 

realocação entre Pró-Reitorias e a mudança do nome, como já descrito acima. De grande importância: a 

Diretoria continua estruturada em duas Coordenações, porém, a Coordenação de Parcerias Estratégicas 

foi reformulada e rebatizada para Coordenação de Projetos; sua vocação passou a ser em gestão de 

projetos internacionais, mais do que o processamento e negociação de parcerias internacionais. Para tal, 

profissional com expertise na área de gestão de projetos foi contratado; a proposta é de dar vazão, de 

forma contínua e profissionalizada, aos vários projetos voltados para internacionalização hoje em fase de 

implementação na universidade. A nova Coordenação continua responsável pelo fluxo de processamento 

de acordos de parceria. A segunda Coordenação da DI, de Mobilidade Internacional, não sofreu 

alterações na sua composição e vocação. Entre as principais atividades desenvolvidas em 2017 no âmbito 

das coordenações, estão:  

 

Coordenação de Mobilidade Internacional:  

 Programas de intercâmbio com aproveitamento de créditos, incluindo dupla diplomação, incoming 

e outgoing 

 Programas de intercâmbio acadêmico com estágio, incoming e outgoing 

 Programas de estágio, incoming e outgoing 

 Mobilidade em nível de pós-graduação (lato sensu and stricto sensu), como doutorados-sanduíche 

e co-tutelas  
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 Mobilidade em nível de pós-doutorado  

 Programas de bolsas de estudos: BRAFITEC e BRAFRAGRI (França), Erasmus Mundus (países 

europeus), MARCA (países do Mercosul), Santander (vários países); Ciência sem Fronteiras, além 

de bolsas ofertadas por parceiros e consulados  

 Programas culturais e de idiomas de curta duração 

 Programas acadêmicos de curta duração em parceria com as Escolas   

 Mobilidade de colaboradores administrativos   

 Cursos intensivos de língua portuguesa para estudantes estrangeiros em intercâmbio, oferecidos 

no período de férias anterior às atividades semestrais regulares  

 Intermediação e criação de novas políticas para transferências internacionais 

 Eventos internacionais que envolvem mobilidade estudantil 

 Orientação e encaminhamento de processos de imigração 

 Controle e divulgação do English Semester 

 Participação em conferências nacionais e internacionais (FAUBAI, NAFSA e EAIE) 

 Suporte aos coordenadores de cursos nos assuntos pertinentes a mobilidade 

 Criação de matérias de marketing para a divulgação da internacionalização, incluindo página no 

Facebook 

 Parceria com a coordenação de iniciação científica para criação e divulgação de editais de bolsas 

para pesquisa 

 

Coordenação de Parcerias Estratégicas/Gestão de Projetos: 

 Gestão dos projetos de internacionalização, através do alinhamento com as áreas institucionais 

envolvidas; 

 Estabelecimento e acompanhamento de novas parcerias internacionais; 

 Suporte na negociação de acordos de dupla diplomação e dupla certificação e acompanhamento 

das atividades; 

 Relacionamento com instituições com ação internacional na comunidade paranaense (Governo do 

Estado, Prefeitura de Curitiba, Consulados, Câmaras de Comércio, Instituto de Relações 

Internacionais do Paraná etc.);  

 Organização e acompanhamento de visitas internacionais à PUCPR;  

 Suporte à organização de missões ao exterior do Diretor e de dirigentes da PUCPR.  
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CENÁRIOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA PUCPR EM NÚMEROS 

 

 
Fonte: DRI 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO PARCERIAS TOTAIS 

CONTINENTE NÚMERO 

Europa 127 

África 1 

América 110 

Ásia 13 

Oceania 3 

Total 254 

 

 

29 24
16 17

86

2014 2015 2016 2017 Total (14-17)

NOVAS PARCERIAS CELEBRADAS
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Fonte: DI 

 

 

 
Fonte: DRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIFE 6

FESIA 1 

UVIC 4

Varna University 
of Management 1

Savoie Mont Blanc 
Chambéry 1

DUPLA DIPLOMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO OFERTADAS

28%

14%

29%
29%58%

ACORDOS COTUTELA

Gestão Urbana 2

Informática 1

Administração 2

Engenharia Mecânica 2
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ESTUDANTES INTERNACIONAIS MATRICULADOS NA PUCPR 

 

Fonte: DRI 

 

ESTUDANTES INCOMING POR PAÍS 

POR PAÍS 2015 2016 2017 TOTAL 

Alemanha 0 3 6 9 

Áustria 0 0 1 1 

Chile 0 1 0 1 

Congo 0 1 0 1 

Espanha 2 0 1 1 

Estados Unidos 1 0 3 4 

França 6 5 5 10 

México 0 1 0 1 

Moçambique 1 0 0 1 

Portugal 1 0 0 1 

Suécia 1 1 0 2 

TOTAL 12 12 16 38 

 

 

     

BOLSAS TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL 2017 

SANTANDER 0 3 1 0 

BRAFITEC 2 3 0 0 

UNIBRAL 0 3 0 0 

MARCA 5 4 4 4 

IBRASIL 1 3 1 0 

BRAFAGRI 4 4 1 0 
  

242 222 212 188

2014 2015 2016 2017

ESTUDANTES INCOMING
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Fonte: DRI  

 

ESTUDANTES PUCPR NO EXTERIOR 

 

Fonte: DRI 
Obs: Em 2016 o programa Ciência Sem Fronteiras foi encerrado 

 

BOLSAS TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL 2017 

CSF 139 98 3 0 

BRAFITEC 10 5 3 6 

BRAFAGRI 2 3 2 2 

ELAP - Canadá 0 0 1 1 

SANTANDER UNIVERSIDADES 5 1 3 4 

IBRASIL – ERASMUS MUNDUS 1 3 1 2 

MARCA 3 5 5 5 

UNIBRAL 0 0 1 1 

TOTAL 160 17 16 21 

 

PROGRAMAS DE CURTA DURAÇÃO NO EXTERIOR 

SHORT-COURSES 2017 ESTUDANTES PROFESSORES 

JAPÃO 10 1 

LISBOA - Direito 15 2 

29
21 18

2015 2016 2017

PROGRAMA INTENSIVO DE PORTUGUÊS

Nº de alunos

379 390

241 227

2014 2015 2016 2017

ESTUDANTES OUTGOING

Nº DE ALUNOS



83 

 

PALERMO - Direito 14 1 

PEPPERDINE - Direito 15 1 

KSU MODA - ITÁLIA 27 1 

KSU ARQUITETURA - ITÁLIA 12 2 

MISSION LIFE – Kent 5 1 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

ANO INCOMING OUTGOING 

2015 12 2 

2016 12 17 

2017 16 1 

 

ESTUDANTES INCOMING POR PAÍS 

POR PAÍS 2015 2016 2017 TOTAL 

França 2 0 1 3 

Canadá 0 17 0 17 

TOTAL 2 17 1 20 

 

 

 

3.7 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

3.7.1 COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA 

Devido ao grande volume de iniciativas desenvolvidas, análises vem apontando que muito do que 

se faz na PUCPR, apesar do intenso trabalho de comunicação institucional, ainda não chega a ser 

comunicado externamente, gerando algum desconhecimento da sociedade acerca das mesmas.  

Nesse sentido, várias ações para aprimoramento dessa comunicação vem sendo implementadas, a 

partir de avaliações e indicações da comunidade universitária e da própria comunidade externa, além da 

experiência acumulada da Diretoria de Relacionamento. 

Ainda nesse sentido, outro recurso  que vem sendo refinado é o da oitiva da comunidade sobre 

reclamações, sugestões, elogios, críticas, enfim, pontos que podem balizar melhoria nos mais diversos 

aspectos da instituição. 

Ciente dessa realidade, a PUCPR e sua mantenedora vem desenvolvendo pesquisas, estudos e 

ações com vistas a melhor comunicar-se com a comunidade em geral, visando o alcance dos objetivos da 

instituição e a visibilidade externa sobre a mesma de forma a intensificar a interação e reciprocidade nas 

relações Universidade-sociedade. Seguem algumas iniciativas nessa direção: 

 

3.7.2 ALIANÇA EDUCATIVA 

    A Aliança Educativa é o Programa de Relacionamento da PUCPR com estudantes e colégios do 

Ensino Médio. Tem como objetivo proporcionar experiências que contribuam para que os estudantes 

escolham a profissão que desejam seguir de maneira assertiva e consciente e conheçam a Universidade. 
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    Por meio do programa, estudantes e professores do Ensino Médio podem interagir com a 

Universidade e esclarecer dúvidas sobre os diferentes cursos de graduação e serviços ofertados pela 

PUCPR. 

    Até outubro de 2017 mais de 34 mil pessoas foram impactadas e tiveram algum contato com a 

PUCPR, seja na feira de cursos e profissões, palestras nos colégios, PUCTours, workshops de profissões ou 

outras ações que visam proporcionar experiências e ajudar os jovens a conhecer e escolher sua futura 

profissão. 

Fonte: Aliança Educativa 

 

Além destas ações, foi realizado o Planeta PUC, feira de cursos e profissões da Universidade, que 

teve 17.700 visitantes no total sendo  62% destes visitantes (10.930) foram pré-credenciados pela equipe 

da Aliança Educativa. 

No total são 270 colégios parceiros do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.  

No campus Maringá, procurou-se desenvolver uma presença significativa em colégios de Ensino 

Médio como ação de captação para o vestibular mas também com iniciativas como a Mostra de Profissões 

do Rotary e Mostra de Profissões Mater Dei, no sentido de contribuir para as escolhas formativas e 

profissionais de estudantes e familiares de ingressantes em Graduação.. 

Foram também publicados (Revista ACIM);  três artigos sobre os impactos da formação na PUCPR 

na vida do estudante, visando alcançar a comunidade maringaense. 

 

3.7.3 OUVIDORIA 

A Ouvidoria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná é um órgão de comunicação direta 

entre a comunidade discente, docente, corpo técnico-administrativo e comunidade extra universitária em 

suas relações com a PUCPR, visando o aperfeiçoamento do modelo administrativo e das ações 

institucionais, em suas diferentes instâncias administrativas e acadêmicas. Tem o intuito de conhecer o 

grau de satisfação do usuário, buscar soluções para as questões levantadas e oferecer sugestões aos 

gestores institucionais para o aprimoramento das atividades acadêmicas. Objetiva também ouvir a 

comunidade, acompanhar e monitorar as demandas, mediar conflitos e aperfeiçoar o processo de 

trabalho dentro da Instituição, promover o desenvolvimento, junto às várias instâncias acadêmicas e 
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administrativas de medidas que favoreçam a participação da comunidade interna e externa na garantia 

de direitos e na promoção da melhoria das atividades desenvolvidas pela Instituição. 

As manifestações têm sido acolhidas segundo os critérios éticos que norteiam o órgão da Ouvidoria, 

e com a constante preocupação de garantir a eficácia da resposta. Em 2017 foram recepcionadas 2164 

manifestações na Ouvidoria, classificadas como consultas, críticas, reclamações, denúncias, elogios, 

sugestões, solicitações, registros de ocorrência, processo administrativo e assuntos não tratados via 

Ouvidoria. 

 
Total de relatos: 2.164 - Fonte: Ouvidoria 

 

A mídia de acesso mais utilizada pelos usuários é por meio online com 1694 relatos do total, como 

se observa do gráfico abaixo: 

Total de relatos: 2164 - Fonte: Ouvidoria 

 

A área da PUCPR que está que está em primeiro lugar no número de manifestações no período 

avaliado é o Siga Financeiro com 360 do total das manifestações, como se pode aferir do gráfico a seguir: 
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AS 10 ÁREAS MAIS CITADAS 

 

 
Total de relatos: 2164 

Fonte: Ouvidoria 

 

As demandas mais constantes são do tipo reclamações – conforme gráfico 4, seguidas de consultas, 

as quais são prontamente respondidas pela equipe da Ouvidoria, e que orienta a parte interessada do 

procedimento a tomar ou dos meios de acesso e ainda direcionadas às áreas envolvidas para 

posicionamento quando há necessidade. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 
Total de relatos: 2164 - Fonte: Ouvidoria 
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Em setembro de 2017 a Diretoria de Auditoria Interna, Riscos e Compliance do Grupo Marista 

assumiu a gestão da Ouvidoria da PUCPR. Esta movimentação na estrutura organizacional está alinhada 

às boas práticas de mercado e visa maior sinergia e padronização na prestação desse tipo de serviço.  

A Ouvidoria conta com um novo sistema de recebimento de relatos onde o relatante pode acessar 

diretamente pelo site da PUCPR ou entrar em contato com o 0800. Quando o relatante formaliza a sua 

manifestação, o mesmo recebe um código de acesso e consegue acompanhar o status do seu relato. 

Destaca-se que no âmbito de uma Universidade, a Ouvidoria exerce um relevante papel 

institucional, e por meio dela também se percorrem o caminho em busca da excelência. Trata-se, 

portanto, de um processo de desenvolvimento e de sedimentação que toda a comunidade acadêmica 

espera do órgão.   

 

3.8 COMUNICAÇÃO COM OS DISCENTES 

 

A Universidade faz uso de diversos canais para se comunicar com a comunidade acadêmica 

(professores, colaboradores e estudantes): 

Contas de e-mail corporativas: PUC Informa (comunicados e informações relevantes para a 

comunidade acadêmica), Acontece na PUC (informações sobre eventos, palestras, aulas-magnas, 

atividades culturais e esportivas que acontecem na Universidade), Formatura (canal exclusivo para 

comunicação com os concluintes, é utilizado para envio de informações completas sobre todo o processo 

de formatura) e Alumni (canal de comunicação com os egressos da PUCPR. Os membros da comunidade 

Alumni têm uma série de benefícios especiais, sendo sempre bem-vindos a retornar à Universidade para 

participar das iniciativas que também são divulgadas a eles. Também recebem os cumprimentos pela 

passagem da data comemorativa que celebra o dia da profissão que escolheram, e obtiveram o diploma 

pela PUCPR); 

 SMS para assuntos urgentes ou com ação crítica requerida por parte do estudante; 

 Mensagens por WhatsApp, em grandes eventos; 

 Personalização dos desktops dos computadores da Universidade; 

 Postagens diversas nas redes sociais da Universidade: Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn; 

 Vídeos no canal oficial da Universidade no YouTube; 

 Veiculação de mensagens nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (BlackBoard e Eureka) 

 Portal pucpr.br: veiculação de notícias e web banners no site oficial da Universidade 

 Portal Integra: portal de comunicação direta da administração da universidade com os professores 

da PUCPR, onde além de assuntos institucionais, estão disponíveis informações atualizadas sobre 

carreira e oportunidades; projetos acadêmicos e premiações; projetos sociais e culturais docentes; 

eventos destinados aos professores e suporte acadêmico. 

 Rede Comunicare: revista, jornal, web rádio, portal e programas de TV produzidos como veículos 

laboratório pelo curso de Jornalismo, da Escola de Comunicação e Artes 

 TV Marista: mídia indoor destinada aos colaboradores do Grupo Marista 

 Comunicação impressa no câmpus: cartazes, banners, faixas, mídia de passarela e adesivagem de 

estruturas. 

    Por meio destes canais de comunicação, a comunidade acadêmica interna é informada sobre 

possibilidades de envolvimento com a iniciação e pesquisa científica (PIBIC, PIBIT, SEMIC), fóruns, 

seminários, congressos (tanto promovidos pela PUCPR, quanto como aqueles que tenham o apoio 

institucional), atividades atreladas aos grupos culturais da PUCPR (coral, orquestra e teatro), do Festival 

Universitário (Revele seu Talento) e de eventos institucionais, como as apresentações em homenagens 
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ao dia dos professores, a acolhida aos calouros e pais, as cerimônias de posse de cargos de gestão, entre 

outros.  

    Além da divulgação das iniciativas e ações promovidas pela Instituição, a Universidade também 

disponibiliza aos estudantes e professores a emissão das declarações de participação nos eventos, para 

registro de horas complementares, inclusão no currículo, entre outros fins.  

    Em 2017, a Universidade fez uso de um novo sistema para emissão online destas declarações, 

que além da emissão, possibilita também a geração de relatórios para verificação e controle da 

quantidade de declarações emitidas e visualizadas por usuários. Ao todo, foram emitidas através do 

sistema 5.000 declarações para mais de 30 eventos organizados entre estudantes e professores.  

 

a) MODELOS DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

  
 

Além disso, um painel em Power Bi está sendo elaborado para medir a quantidade de estudantes 

que participam dos eventos realizados na Universidade. Em fase de testes, o painel relaciona os dados 

dos participantes e apresenta qual o curso e período que estão matriculados na Universidade.  

 

 

b) PAINEL POWER BI (MONITORAMENTO DE INDICADORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2017, a Universidade adquiriu uma nova ferramenta para disparo destes e-mails, para atender 

as boas práticas de mercado. Por meio da ferramenta adquirida, foram enviados mais de 800 e-mails via 

canais oficias de comunicação: PUC Informa, Acontece na PUC, Formatura e Alumni. Todas as divulgações 
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realizadas por e-mail marketing foram analisadas por meio de relatórios, que possibilitaram a mensuração 

do desempenho de cada disparo, além da contribuição na elaboração de estratégias de divulgação para 

as ações e eventos. Abaixo alguns exemplos de campanhas e peças criadas atreladas a eventos: 

 

c) ACOLHIDA AOS CALOUROS 2017 

 
 

 

 

d) SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PUCPR 
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e) DIA DO PROFESSOR 2017 

                
 

 

 

 

f) IDENTIDADE VISUAL E CONVITES PARA A COLAÇÃO DE GRAU INSTITUCIONAL DA PUCPR 
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g) THE YOUTH OF THE FUTURE – APRESENTAÇÃO DA NOVA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA PUCR 

(CURITIBA E LONDRINA) 

 
 

 

Abaixo, alguns exemplos de campanhas e materiais de comunicação dissociadas de eventos: 

 

a) GUIA DE CURSOS PUCPR 
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b) PROJETO COMUNITÁRIO PUCPR 

 
 

 

c) INTERNATIONAL LOUNGE PUCPR 

 
 

Estes e muitos outros projetos têm a finalidade não apenas de manter a comunidade acadêmica 

informada sobre tudo o que acontece nos quatro Câmpus da Universidade, mas também de gerar 

engajamento e sentimento de pertença.  

  

3.8.1 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Para a efetivação de uma formação de excelência, não basta o investimento limitado aos meios 

diretos que a viabilizariam, ou seja, manutenção de quadro docente de expressão profissional e 

acadêmico, projetos pedagógicos de altíssima qualidade, formação continuada de docentes, entre outros. 

É necessário, igualmente, a oferta de uma estrutura de apoio aos discentes tanto a nível político-

administrativo quanto acadêmico e psicopedagógico. Nesse sentido, a PUCPR vem aprimorando 

processos de gestão, fluxos administrativos nos serviços mas, principalmente a oferta de serviços de apoio 

pedagógico para o enfrentamento das diferentes naturezas de dificuldades vivenciadas pelos estudantes 

na atual conjuntura. Entre eles, podemos destacar: 
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A) PROGRAMA DE MONITORIAS 

Em 2017 o Programa de monitorias alcançou o maior número de projetos aprovados e de 

monitores desde o seu início, em 2015. A qualidade dos projetos também aumentou, conforme pode ser 

observado pelo aumento das notas de avaliação, aumentando-se a exigência de qualidade para a 

concessão de vagas de monitoria, tanto com bolsa quanto voluntárias. 

 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PROJETOS DE MONITORIA APROVADOS 

 

 
Fonte: DSG 

 
Fonte: DSG 
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Em 2017 observou-se um maior agrupamento de disciplinas por projeto, com melhor 

aproveitamento do tempo dos monitores. Contemplaram-se 292 disciplinas em 2017, com uma relação 

de 1,6 disciplinas por monitor bolsista, contra 170 disciplinas em 2015 e uma relação de uma disciplina 

por monitor bolsista.  

O incremento da qualidade dos projetos está relacionado com o acúmulo de experiência. A maior 

parte dos projetos aprovados no segundo semestre de 2017 funciona há pelo menos quatro semestre. 

A monitoria está disponível para disciplinas de todas as Escolas e câmpus, mas o maior número de 

projetos está na Escola Politécnica, dado o maior índice de reprovação em disciplinas dessa Escola.  

A Figura a seguir apresenta a média final e o índice de reprovações das disciplinas com monitores 

comparados com aquelas que não contam. Pode-se observar que o Programa de Monitorias vem 

privilegiando disciplinas com maiores índices de reprovação e menores médias de aprovação, e que 

ambos os índices vêm melhorando com o passar dos ciclos de monitoria. Para melhorar ainda mais esses 

números a proposta para 2018 é criar possibilidades de realização de novas avaliações por estudantes 

que frequentem as atividades promovidas pelos monitores. Observa-se que os estudantes ainda não 

procuram suficientemente os monitores para apoio à aprendizagem, mesmo com toda a flexibilidade de 

horários e atendimentos online disponibilizados em 2017. 

A seleção dos monitores vem alcançando os melhores estudantes, como pode ser observado pela 
comparação entre os índices de rendimento acadêmico de monitores e demais estudantes (Figura 
abaixo). 
 
 
 
ÍNDICE DE RENDIMENTO ACADÊMICO (IRA) DOS ESTUDANTES MONITORES EM COMPARAÇÃO COM A 

MÉDIA GERAL DA UNIVERSIDADE. 

 
Fonte: DSG  

 

A partir do primeiro semestre de 2018 o Programa de Monitorias utilizará como critério para 

recondução de projetos a nota de avaliação do relatório final, que demonstrará a efetividade do projeto 

sobre a aprendizagem dos estudantes. Essa mudança tem como objetivo que os projetos evoluam 

constantemente na busca por resultados, e que a instituição possa observar reduções mais consistentes 

dos índices de reprovação. 

A existência de horas não letivas do professor para a orientação pode ser um empecilho para um 

projeto solicitar mais monitores. Por isso, a partir de 2018, monitores presentes apenas em sala de aula 

não precisarão ser orientados pelos professores em horas não letivas, uma vez que isso já acontece no 



95 

 

momento da sala de aula. O modelo do monitor presente em sala de aula é o que garante maior alcance 

do projeto de monitoria, isto é, mais estudantes têm possibilidade de ser auxiliados pelos monitores. 

Alguns resultados qualitativos dos projetos de monitoria em 2017, relatados por monitores e 

professores dos projetos, foram: 

 Criação de grupos de estudo 

 Redução da fila do ambulatório em disciplinas da medicina (maior segurança dos estudantes para 

atender pacientes, diminuindo tempos de consulta) 

 Melhoria da aprendizagem percebida pelos professores 

 Elevado engajamento dos monitores nos fóruns do Programa de Monitorias 

 Orgulho de ser monitor (pertença) 

 Monitores passam a exigir mais dos professores 

 Incentivo ao uso de metodologias para aprendizagem ativa 

 

B) HABILIDADES DE NÚCLEO BÁSICO (HNB) 

Em 2017 funcionaram os programas de apoio aos estudantes em conteúdos básicos de matemática, 

química e língua portuguesa. Sete professores dessas áreas realizam encontros semanais de uma hora e 

meia com grupos de até 12 estudantes, que se inscrevem voluntariamente. O objetivo é recuperar 

conhecimentos básicos de ensino médio cuja falta esteja dificultando a progressão dos estudantes em 

disciplinas dos seus cursos, especialmente aquelas de anos iniciais. A Tabela 1 apresenta o número de 

estudantes atendidos durante o ano de 2017 em cada uma das áreas de conhecimento. 

 

ESTUDANTES ATENDIDOS PELO HNB EM 2017 

Áreas Inscritos 2017_1 
% Conclusão 

2017_1 
Inscritos 2017_2 

% Conclusão 

2017_2 

Matemática 274 80,2 156 91,2 

Química 181 59,1 140 62,8 

Língua Portuguesa 334 53,6 257 39,7 

 

Além das tradicionais explicações coletivas pelo professor e dos exercícios, em 2017 as atividades 

do HNB também utilizaram problemas contextualizados, softwares e simuladores, vídeo-aulas e jogos. 

Buscou-se implantar aprendizagem ativa no programa, com o apoio de professores do centro de ensino e 

aprendizagem da PUCPR, que realizou uma formação especial para os professores do HNB. 

Em 2018 um dos desafios é produzir análises de eficiência do HNB, em termos de índices de 

aprovação dos estudantes que frequentam os grupos e da percepção deles sobre os ganhos em 

aprendizagem. Outro desafio é implementar estratégias de rotação por estações, preconizadas pelo 

ensino híbrido (blended learning), com o objetivo de flexibilizar tempo e ritmo de estudo e alcançar, 

consequentemente, mais estudantes em suas dificuldades individuais. 

 

C) TRABALHO DISCENTE EFETIVO - TDE 

A gestão do trabalho discente efetivo teve duas grandes frentes em 2017: garantia de inserção de 

todas as atividades no Blackboard, em todas as disciplinas, e melhoria da qualidade das atividades, com 

mais significado na aprendizagem dos estudantes. Os coordenadores de curso foram fundamentais em 

ambas as frentes. A Diretoria de Suporte à graduação promoveu fóruns de discussão sobre os indicadores 

do TDE coletados ao longo de todo o ano, incentivando os coordenadores e conduzirem planos de ação 

com seus professores.  
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Em 2017 a supervisão online foi extinta, devendo o TDE ser conduzido conforme os princípios da 

sala de aula invertida, com a supervisão realizada durante os encontros presenciais. Essa decisão foi 

tomada após dois anos de análise de pesquisas que demonstraram que os canais de supervisão online 

não eram usados pelos estudantes. Uma vez que o TDE deve estar totalmente integrado às atividades 

presenciais, o limite de 20% de nota para atividades TDE deixou de fazer sentido, e foi extinto. 

Dentre os principais problemas levantados pelos coordenadores estavam: 

 

 Falta de conexão significativa das atividades TDE com a sala de aula. 

 Sobrecarga dos estudantes com as atividades. 

 Estudantes sem hábito de estudo extra-classe. 

 Dificuldades dos professores com o novo ambiente virtual de aprendizagem. 

As coordenações de curso puderam contar com várias iniciativas da Diretoria de Suporte à 

Graduação e da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais para mitigar os problemas apontados. Foram 

produzidos vídeos tutorias para uso do Blackboard, ofertadas oficinas e atendimentos presenciais aos 

professores sobre o ambiente. O Centro de Ensino e Aprendizagem inseriu o tema do TDE em todas as 

suas oficinas de formação docente sobre aprendizagem ativa, e ofereceu atendimento individualizado aos 

professores. 

Observa-se que os professores ampliaram o seu repertório de uso do TDE como etapa não 

presencial da sala de aula invertida, produzindo-se atividades conectadas com a sala de aula.  

Uma pesquisa realizada no final do ano com os estudantes mostrou que a maioria percebe que o 

TDE contribuiu para a aprendizagem (Figura a seguir). 

 

 

RESULTADO DE ENQUETE COM OS ESTUDANTES CONDUZIDA NO FINAL DE 2017 SOBRE O TDE. 

 

TOTAL DE RESPOSTAS: 8.974 - Fonte:DSG 

 

A pesquisa resultou em 380 comentários dos estudantes com elogios e também indicando que 

ainda há desafios sobre a melhoria da qualidade das atividades TDE. Os dados da pesquisa foram 

disponibilizados aos coordenadores, que puderam realizar uma análise e elaborar estratégias de melhoria. 

Em 2018 os indicadores de TDE serão inseridos nas metas dos coordenadores e as oficinas sobre ensino 

híbrido e uso do ambiente virtual serão concentradas em professores com maior dificuldade. 
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D) EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA - ELP 

Em 2017 o exame de proficiência em língua portuguesa teve índices de aprovação de 45 e 57% no 

primeiro e segundo semestres, respectivamente. A Figura a seguir apresenta os dados do exame ao longo 

do tempo, desde a sua implantação em 2013. 

 

 
Fonte: DSG 

 

Em 2018 haverá continuidade na oferta da disciplina de Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos, 

nas modalidades presencial e online, para melhorar a formação dos estudantes e, como consequência, o 

desempenho na avaliação. Nas matrizes curriculares a partir de 2018 o desenvolvimento das 

competências linguísticas será realizado de modo transversal nos cursos, e avaliada em disciplinas que 

exigem sua demonstração em situações autênticas. 

 

E) SEAP - SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

As mudanças na configuração social, cada vez mais rápidas e profundas que ocorrem na atualidade, 

apontam a necessidade de que as instituições que fazem parte da formação de pessoas que serão 

importantes atores na sociedade, se voltem para a complexidade de variáveis que intervém no processo 

formativo de novos profissionais.  

Dentre elas, tem-se que a necessidade de identificação e intervenção técnica sobre aspectos de 

ordem psicopedagógica de estudantes na Universidade, apresenta-se como demanda crescente para que 

a instituição acadêmica realize com eficácia sua missão. Essa prática permite que os futuros profissionais, 

justamente por serem atendidos em sua singularidade, sejam melhor preparados teórica e tecnicamente, 

mas que também tenham dentro da própria instituição formadora o exemplo de ações que têm como 

fundamento valores e pressupostos que atendam o desenvolvimento de um mundo mais justo e que 

coloque as necessidades humanas como prioridade.  

A PUCPR, fundamentada nos pressupostos de missão e identidade marista, sempre priorizou a 

formação de gente boa além de bons profissionais, parafraseando o ex-reitor Prof. Dr. Ir. Clemente Ivo 

Juliatto. Dessa forma, evidencia-se cada vez mais a importância de um serviço na PUCPR que acolha, 

compreenda as dificuldades acadêmicas enfrentadas pelos estudantes e, desenvolva ações junto a toda 

comunidade universitária que colaborem justamente para aperfeiçoamento e potencialização da pessoa-

estudante que está sob nossos cuidados formativos nesse momento de sua existência.  
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Desde sua criação, em 2008, o Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUCPR (SEAP), tem 

desenvolvido essa função mediante a implementação de seus programas, Atendimento individual ao 

estudante, Programa de Oficinas, Programa de Tutoria e Programa de Apoio à Educação Inclusiva. Tem-

se assistido, aumento significativo no número de estudantes que são encaminhados ao SEAP por 

professores e coordenadores, mas principalmente os que têm procurado espontaneamente esse Serviço. 

Faz-se importante salientar, que da perspectiva qualitativa, a complexidade dos casos atendidos tem 

exigido e confirmado a importância do SEAP contar com equipe técnica experiente e qualificada na 

abordagem de situações decorrentes da relação intrínseca entre processos psicológicos e pedagógicos de 

estudantes da graduação. Pois, em 2017 o SEAP atendeu inúmeros casos de alta complexidade que nada 

mais são do que retratos de uma sociedade em mudanças que nem sempre são facilmente gerenciadas 

pelos jovens em formação, sem prejuízos de sua saúde mental e processos pedagógicos.  

Atendendo a necessidade emergencial de amplificação de intervenções, além dos atendimentos 

individuais por questões psicológicas/psiquiátricas e psicopedagógicas, o SEAP em 2017 diversificou e 

ampliou suas ações, onde incluiu-se atividades que atendam grupos de alunos com necessidades 

semelhantes, ofertas de oficinas presenciais e on-line, assessoria direta e específicas ao alunos com 

dificuldades no Exame de Proficiência na Língua Portuguesa - EPLP, orientação a estudantes com dúvidas 

sobre o curso escolhido e questões vocacionais e  atividades que efetivem a política de inclusão 

normatizada desde 2015 no Brasil.  

Com objetivo de aprofundamento teórico-técnico a equipe do SEAP participou em 2017 em eventos 

científicos especializados nas temáticas atendidas: Simpósio de Direitos Humanos (PUCPR), Simpósio 

Paranaense de Neurociência e Educação (UFPR), Desafios da Inclusão (UFPR), Saúde Mental Estudantil 

(PUCPR), Seminário Internacional Self sobre Transtorno do Espectro Autista (Curitiba –PR), I Seminário 

Luso Brasileiro de Educação Inclusiva (PUCRS), III Colóquio Franco Latino Americano de Pesquisa sobre 

Deficiência (PUCRS). A participação nestes eventos contribui para a atualização e intercâmbio de 

informações relacionadas à prática do Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUCPR.  

Finalmente, as grandes mudanças que estão sendo gestadas para os cursos de graduação da PUCPR 

a partir de 2018, vislumbram para o SEAP possivelmente o planejamento de novos programas que 

atendam o estudante nos caminhos escolhidos para sua formação acadêmica. Dessa forma a formação 

será acompanhada de atendimento às novas características do sujeito pós-moderno que adentra a 

Universidade. Pois, como afirma Schwab (2016, p.99) em sua obra A Quarta Revolução Industrial, a 

mudança na contemporaneidade não está somente no que fazemos, mas em quem somos.  

Segue na sequência, uma breve apresentação das atividades do SEAP em 2017, com a expectativa 

que colaborem para as novas passagens da PUCPR.  

Foram encaminhados até a data de 07/12/2017, 637 estudantes para atendimento na modalidade 

individual, originários dos mais variados cursos. 

 
Fonte: Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) - PUCPR, 2017 
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Destaca-se maior procura nos períodos de março a maio, no primeiro semestre, assim como nos 

meses de agosto a outubro, no segundo semestre, coincidindo com o período de realização das avaliações 

da primeira parcial, quando geralmente o rendimento acadêmico insuficiente é explicitado para o 

estudante mobilizando-o a procurar recursos.  

Com relação ao período que os alunos se encontram quando atendidos pelo SEAP, identificou-se a 

distribuição abaixo: 

 
Fonte: Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) - PUCPR, 2017 

 

Os dados demonstram que a maior concentração de estudantes atendidos foi nos 2 primeiros 

períodos do curso. Este fato pode ter como motivação que a entrada na universidade exige uma série de 

adaptações psicológicas, pedagógicas, familiares, econômicas e de rotina de vida dos alunos, o que implica 

em ser fase de maior vulnerabilidade e consequente necessidade de ações voltadas pera o início da 

graduação.  

Observa-se no gráfico 6, que dentre os estudantes que buscam o SEAP, muitas demandas estão 

relacionadas a dúvidas quanto à escolha profissional. Tanto a reorientação profissional quanto ações 

direcionadas ao apoio ao novo universitário se constituem em recursos fundamentais para a prevenção 

da evasão (fidelização do estudante). Pode-se supor que aqueles que concluem 1º e 2º anos 

provavelmente darão continuidade ao curso, salvo questões inesperadas. 

Em relação aos motivos de encaminhamento categorizaram-se as demandas: problemas 

emocionais, dificuldades de aprendizagem, estratégias de aprendizagem e hábitos de estudo, deficiências, 

transtornos de aprendizagem e/ou TDAH, dispedagogia e outros. A análise das fichas de encaminhamento 

permitiu a obtenção da seguinte distribuição:  
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Fonte: Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) - PUCPR, 2017 

 

Dos 627 casos novos atendidos o ano de 2017, aproximadamente 19% eram de alunos bolsistas, 

distribuídos conforme tabela a seguir: 

ESTUDANTES BOLSISTAS ATENDIDOS NO SEAP 2017 

Escolas 
Total de 
alunos 

bolsistas 

Total de alunos 
bolsistas 

atendidos no 
SEAP 

Porcentagem de 
bolsistas 

atendidos no 
SEAP 

Escola de Educação e     Humanidades 638 39 6,1 

Escola Politécnica 475 26 5,5 

Escola de Arquitetura e Design 267 12 4,5 

Escola de Ciências da Vida 607 13 4,0 

Escola de Medicina 120 10 8,3 

Escola de Direito 254 8 3,1 

Escola de Comunicação e Artes 231 6 2,6 

Escola de Negócios 377 5 1,3 
Fonte: Dados fornecidos pelo Serviço Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), organizado pela equipe SEAP, PUCPR, 

2017 

 

Para efeito de análise quantitativa, realizou-se a categorização do conteúdo dos registros, conforme 

gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) - PUCPR, 2017 
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É importante destacar que, em alguns casos, o mesmo estudante estava incluído em duas 

categorias diversas do parecer técnico, tendo em vista que sua demanda se caracterizava por um conjunto 

de fatores emocionais e pedagógicos, indicando que o funcionamento psicológico do estudante e seu 

processo de aprendizagem estão interligados, de forma que um tem expressiva influência sobre o outro. 

Constatou-se que os problemas emocionais e comportamentais respondem por 54,06% dos 

atendimentos do SEAP. Essa denominação compreende um espectro amplo de quadros, desde simples 

dificuldades emocionais situacionais de abordagem menos complexa, até presença de transtornos 

psíquicos graves. Dentre esses transtornos emocionais destacam-se: transtornos de ansiedade, depressão 

acompanhada de ideação suicida, transtornos de personalidade, dependência química cronificada, 

transtornos alimentares, havendo para alguns acadêmicos a necessidade de internação imediata.  

A atuação junto a esses estudantes pressupõe com frequência não somente a intervenção 

medicamentosa e psicoterápica, mas também orientações específicas no âmbito acadêmico ao corpo 

docente e administrativo do curso objetivando maximizar os processos de aprendizagem e de reinserção 

social. 

Em 2017 foi muito significativo o aumento de alunos com quadros graves de depressão e 

iminência de tentativas de suicídio. Aliado ao fato de se tratar de casos graves do ponto de vista 

psicológico e psiquiátrico, muitos deles não dispunham de planos de saúde ou condições econômicas para 

atendimento particular, fato que exigia encaminhamento para o SUS, com todas as dificuldades que 

implica esse procedimento. Um agravante foi o fato de nem sempre esses estudantes contarem com 

apoio de suas relações sociais e familiares, que pudessem acompanhá-los em momento tão delicado de 

sua saúde mental. Tais situações configuram essas demandas como de alta complexidade, recaindo sobre 

o SEAP ações emergenciais que exigiram e exigem atenção exclusiva do profissional para abordagem 

qualificada do caso. Vale destacar que não se tem registro nos arquivos do SEAP de suicídio de estudantes 

atendidos nesse serviço. 

Outros aspectos que estiveram bastante presentes nos pedidos de atendimento foram dificuldades 

na adaptação à rotina universitária e na integração intragrupos. A percepção de despreparo para os 

desafios de um curso superior foi muito frequente, tanto em relação a aspectos de aprendizagem quanto 

a organização, metodologia de estudos e outras habilidades básicas para o bom aproveitamento 

acadêmico.  Observou-se ainda um número grande de estudantes advindos de cidades menores, distantes 

da família pela primeira vez, e que se deparam não só com as exigências de uma vida mais autônoma, 

como também com a dificuldade de integração social. É muito forte o choque cultural enfrentado por essa 

parcela de alunos, cujos recursos se revelam insuficientes para uma interação nos moldes impostos por 

uma realidade sociocultural bastante diversa das comunidades menores. Muitos revelaram seus 

sentimentos de solidão e falta de uma acolhida em que se sentissem verdadeiramente incluídos, gerando 

depressão, desmotivação pelos estudos, e, em alguns casos, risco de desistência do curso pelo qual 

nutriram expectativas e sonhos.  

Numa segunda posição aparecem as demandas relacionadas às questões de uso inadequado de 

estratégias para aprendizagem/ hábitos de estudo pois, com o uso das novas tecnologias os estudantes 

dispensam a organização e planejamento cotidiano do estudo, o que vem obstaculizando seu rendimento 

escolar.  

Os estudantes, ao relatarem suas dificuldades de aprendizagem nem sempre compreendem as 

variáveis implicadas nesse processo. Muitas vezes a avaliação preliminar realizada pelos profissionais do 

SEAP, em duas ou três entrevistas, os auxiliam na própria autoavaliação e na busca de soluções mediante 

a organização da sua vida acadêmica e adequação de estratégias para aprender.  

Em 2017, podemos destacar que as ações desenvolvidas com estudantes com número elevado de 

reprovações e com muitas dificuldades acadêmicas, bem como as mediações realizadas junto aos 
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professores e coordenadores dos cursos, resultaram em estratégias diferenciadas que possibilitaram o 

atendimento às especificidades destes estudantes, gerando um melhor desempenho acadêmico. 

Em relação aos estudantes que apresentam necessidades educacionais especiais, incluindo 

deficiências, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade e 

transtornos específicos de aprendizagem atendidos pelo SEAP, perfazem 11,48% do grupo. Considerando 

que as ações relativas a Educação Inclusiva são parte de um programa institucional sob responsabilidade 

do SEAP, parte da Política Institucional de Educação Inclusiva. 

No que tange aos pareceres técnicos, 3,5% dos casos envolvem questões profissionais. Estes 

estudantes requerem uma reorientação profissional adequada realizada por especialista com prática 

clínica/educacional. Em geral, as demandas têm como pano de fundo sentimentos de incapacidade, 

insuficiência e frustação, que podem resultar em evasão acadêmica. 

A taxa de evasão dos cursos de graduação tem afetado mais fortemente as instituições privadas de 

Ensino Superior. Segundo o Mapa do Ensino Superior do Brasil, editado pelo Sindicato das Mantenedoras 

de Ensino Superior – SEMESP em 2016, a taxa de evasão dos cursos presenciais no país atingiu o índice 

de 27,9% na rede privada e 18,3% na pública. 

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR – reflete este fenômeno. Dados de maio de 

2017 indicam que dos 17.851 estudantes que se matricularam no Campus Curitiba no início do ano letivo, 

houve evasão de 1.164 (em torno de 6%). Analisando os motivos de trancamento do curso apontados 

pelos estudantes, a mudança de IES (Instituição de Ensino Superior) foi determinante para a evasão de 

371 estudantes da PUCPR, em sua grande maioria aprovados na UFPR (Universidade Federal do Paraná) 

depois de já terem efetuado sua matrícula na instituição. Em segundo lugar, como causa indicada por 194 

estudantes, aparece a falta de identificação com o curso, desapontamento ou insatisfação. E em terceiro 

lugar, constatam-se as dificuldades financeiras, descritas por 188 estudantes como perda de Bolsa de 

Estudos, perda de emprego, alto custo das mensalidades ou dificuldades relativas à economia familiar. 

Em menor quantidade, foram apontados os problemas pessoais não discriminados, impossibilidade de 

conciliar a frequência do curso e trabalho, mudança de cidade e problemas de saúde, entre outros. 

Constata-se, então, que a maior parte das evasões ocorre nos primeiros dois anos de curso e que a 

falta de informação efetiva sobre a estrutura do curso escolhido e uma certa idealização sobre a profissão 

futura indicam que não houve uma exploração adequada da realidade profissional em etapas anteriores 

de escolaridade. A “escolha errada” muitas vezes é atribuída pelos próprios estudantes à falta de 

orientação anterior à escolha, o que indica que não tiveram acesso, por falta de comportamento 

exploratório, a um processo de Orientação Profissional no Ensino Médio. 

Neste sentido, justifica-se que a PUCPR ofereça aos seus estudantes a oportunidade de reflexão 

sobre a escolha do curso e o SEAP é um dos meios que os acadêmicos dispõem para fazê-lo, além do PUC 

Talentos, coordenações de cursos, entre outros.  

No ano de 2017, especificamente no segundo semestre, o SEAP recebeu novas demandas de 

atendimentos individuais caracterizadas por encaminhamentos provenientes diretamente de instâncias 

superiores da PUCPR. Foram cinco casos encaminhados pela Reitoria e Pró-Reitoria Comunitária e de 

Extensão devido ao envolvimento dos discentes em Processos Administrativo Disciplinares. O SEAP 

recebeu essas solicitações para realização de atendimento psicológico como um apenso educativo que 

teve como meta a promoção da formação pessoal e cidadã do discente, assim como a intenção de 

propiciar a sua reflexão sobre os atos cometidos. O SEAP está apto a contribuir na situação acadêmica do 

aluno de forma psicoeducativa, ou seja, não sendo indicado que o conteúdo dos atendimentos tenha 

relação com o caráter decisório dos processos. Estão em discussão as implicações jurídicas, éticas e 

técnicas para casos em que a instituição necessite parecer técnico especializado para subsidiar as decisões 

administravas dos casos de alta complexidade, uma vez que se observou que os casos até então 
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encaminhados implicam ocorrências que têm caráter infracional e envolvem avaliação da capacidade do 

(s) autor(es) para responsabilização. 

Além dos atendimentos individuais, o SEAP também conta com o Programa de Oficinas como 

recurso de enfrentamento das demandas apresentadas ao setor.   

Com o objetivo de promover o aprimoramento dos hábitos de estudo e a otimização do potencial 

de aprendizagem dos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, foram realizadas 49 oficinas 

com duração, formatos e temas diversos, conforme tabela abaixo.   Algumas oficinas foram direcionadas 

a grupos específicos, como monitores, ou realizaram-se sob demanda da coordenação de cursos, ou a 

partir da identificação de alunos atendidos pelo SEAP que poderiam ser beneficiados dessas 

oportunidades, outras ainda, oferecidas a toda a comunidade acadêmica da PUCPR. 

A partir das demandas identificadas nos atendimentos no SEAP, ou por solicitações, os temas 

oferecidos foram: Hábitos de Estudos, Estilos de aprendizagem e estratégias para aprender, Simulação 

de avaliação para o Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, Técnicas de relaxamento para 

diminuir a tensão pré Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, Deu branco na prova...e agora? 

Como se preparar para as provas, Deu branco na Apresentação (como se preparar para as 

apresentações acadêmicas). Foram também implementadas oficinas específicas para cursos/estudantes 

que realizariam prova do ENADE, para aqueles que o desejassem. 

Para a promoção de uma atuação descentralizada e mais próxima das demandas, foi desenvolvido 

o Programa de Tutoria, o qual visa o  estabelecimento de uma rede de apoio aos estudantes, em cada  

curso ou Escola, formada por um grupo de professores e psicopedagogos (cuja contratação não foi 

viabilizada em 2017, mas com possibilidades de concretização em 2018), com horas de trabalho dedicadas 

a acolher, orientar e/ou realizar o encaminhamento do estudante aos serviços de apoio disponibilizados 

pela PUCPR (Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP), Suporte Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), 

Pastoral Universitária, PUC Talentos, Agência PUC, e Escritório de Internacionalização, dentre outros.    

O objetivo do professor deste programa é o de acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos 

estudantes em sua trajetória de formação profissional. Seus objetivos específicos são: favorecer a 

comunicação entre os estudantes, os professores da turma e a comunidade acadêmica; identificar 

situações que exijam intervenções psicopedagógicas individuais e/ou grupais e fornecer informações 

sobre a amplitude e características do mercado de trabalho e atuação profissional. 

Durante todo o ano de 2017 foram oferecidos plantões semanais com um profissional do SEAP para 

atendimento e apoio à equipe de professores tutores das Escolas. 

Também foram ofertadas aos professores do programa, capacitações, tratando sobre o Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade, transtornos específicos de aprendizagem e outros temas 

correlatos. 

Ao longo do ano foram realizados encontros de trabalho para planejamento, levantamento de 

dificuldades e necessidades da equipe, bem como para monitoramento do trabalho em desenvolvimento. 

Ao término do ano, visando fazer uma avaliação mais criteriosa do funcionamento do Programa, 

foram feitas reuniões de fechamento por Escola. Para 2018, será incrementada a oferta de capacitações 

sobre temas recorrentes, como os já abordados: problemas emocionais, transtornos de humor, 

dependências químicas, dúvidas quanto à carreira, e estratégias diferenciadas do processo de 

ensino/aprendizagem, dentre outros, pois esta iniciativa foi considerada importante pela equipe de 

tutores e professores. 

Apesar de algumas dificuldades enfrentadas, o programa de tutoria vem se mostrando uma forte 

rede de apoio aos estudantes, especialmente àqueles com maior vulnerabilidade, além de grande 

potencial para evitar a instalação de problemas que podem ser evitados ou minimizados, desde que 

identificados precocemente e controlar a evasão, dada sua característica inerentemente preventiva e 
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coletiva. Há a proposta da profissionalização desse atendimento em 2018 com a contratação de 

psicopedagogas por Escola em substituição aos professores tutores. 

 Quanto aos acadêmicos com necessidades educacionais especiais, dos 184 estudantes que se 

identificaram na matrícula, 89 indicaram que gostariam de receber atendimento especial por parte das 

PUCPR. 

Foram atendidos 54 acadêmicos, não compareceram ao atendimento 24 estudantes e 11 não 

responderam ao contato efetivado pelo SEAP. 

 

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

TIPO DE DEFICIÊNCIA NÚMERO DE ESTUDANTES 

AUDITIVA 06 

FÍSICA 30 

FÍSICA, VISUAL 01 

FÍSICA, COGNITIVA 07 

FÍSICA, MOTORA E COGNITIVA 02 

FÍSICA, VISUAL E AUDITIVA 01 

FÍSICA, VISUAL E COGNITIVA 01 

FÍSICA, AUDITIVA E COGNITIVA 01 

COGNITIVA 13 

MOTORA 01 

VISUAL 06 

OUTROS 20 

TOTAL 89 

Fonte: Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) - PUCPR, 2017 
 

Além do atendimento aos estudantes, o SEAP elaborou um quadro denominado Recursos para 

efetivação de Educação Inclusiva prevendo recursos físicos, humanos e materiais necessários ao 

atendimento a estudantes com deficiência, transtornos específicos de aprendizagem, transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade e transtorno do espectro autista. Este Quadro tem como objetivo 

indicar os recursos necessários para o processo de aprendizagem, variáveis de acordo com o grau de 

gravidade do quadro clínico e perfil de desenvolvimento do acadêmico. 

Este documento foi encaminhado à Reitoria, objetivando orientar um Protocolo de Solicitação de 

Recursos, conforme determinam a Lei Federal 13.146 de 06 de julho de 2015, o Decreto Federal 3.298 de 

20 de dezembro de 1999, a Lei Federal 12.764 de 27 de dezembro de 2012, o Decreto Federal 8.368 de 

02 de dezembro de 2014, facilitando a rapidez no provimento de tais recursos aos estudantes. 

Em função das demandas emergentes, seguem as propostas elaboradas pela equipe do SEAP para 

2018:  

 Desenvolvimento de Grupo de Trabalho com foco no uso de substâncias psicoativas na  PUCPR 

O uso e tráfico de substâncias psicoativas ilegais por universitários, dentro e fora dos campi da PUCPR, 

tem preocupado toda sua comunidade educativa.  Além das consequências pessoais para os envolvidos, 

os prejuízos sociais intra e extramuros são evidentes, mesmo que muitas vezes velados. Ainda que se 

reconheça a abrangência sociocultural do fenômeno, que em muito ultrapassa os limites da universidade, 

não há como negar seu impacto na instituição, tanto do ponto de vista acadêmico quanto de formação 

humana. 

O aumento da frequência de flagrantes de consumo dentro do campus conduz à necessidade de 

reflexões não somente quanto ao uso em si de tais substâncias, mas também quanto aos fatores de base 

que levam o estudante a estas práticas. 
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 A evidente diminuição da preocupação dos estudantes quanto a esta exposição num ambiente 

educacional, parece apontar na direção de sua imagem como um espaço sem orientações claras e carente 

de respostas a essas mensagens, exatamente onde se espera que ocorra a disseminação de 

conhecimento, informação, cultura e formação integral. 

É urgente uma discussão ampla e cuidadosa sobre o tema e que gere um enfrentamento mais 

contundente de cunho prático e educativo. Os princípios maristas, que pressupõem uma educação 

humana e integral, se defrontam com a necessidade da ampliação das ações de prevenção e recuperação, 

para além dos programas já existentes na instituição, pois a realidade repõe e renova os desafios a serem 

enfrentados constantemente. Nesse sentido, propõe-se a criação de um Grupo Ampliado e 

Multiprofissional de Trabalho formado por especialistas e por membros da comunidade para a discussão 

do tema e formulação de propostas.  

 

3.8.2 AS PRINCIPAIS AÇÕES DE APOIO AOS ESTUDANTES OCORRIDAS NAS ESCOLAS EM 

2017 

Escola de Arquitetura e Design 

a) Acolhimento imediato da necessidade do estudante com o pronto atendimento pela secretaria dos 

cursos; 

b) Atendimento individualizado pelas coordenações de cursos com horário agendado; 

c) Orientação psicopedagógica através do SEAP a partir do direcionamento e acompanhamento de um 

professor responsável por cada curso (professor-tutor); 

d)  Ferramentas de tecnologias da informação para apoio ao ensino presencial através da utilização das 

Salas de Metodologias Ativas para as aulas. Para a implantação das Salas de Metodologias Ativas da 

instituição, o design de projeto e projeto de arquitetura de interiores foi desenvolvido pelo Escritório 

Modelo da Escola; 

e)  As atividades acadêmicas de intercâmbio são coordenadas pelo Agente de Internacionalização da 

Escola, que promove o contato e agenciamento com as universidades parceiras (Università Degli Stud 

di Ferrara, Universiteit Twente, Kent State University);  

f) Matrícula e procedimentos acadêmicos administrativos – parceria com a Aliança Educativa e ações de 

captação de alunos. 

 

Escola de Comunicação e Artes 

a) Mentoria para os estudantes: nos atendimentos de mentoria os estudantes recebem orientação de 
carreira, atendimento psicopedagógico. 

b) Pronto atendimento pela secretaria e coordenações de cursos sempre que procurados pelos 
estudantes. 

c) Visitas em sala com presença da coordenação de curso e, conforme o contexto, com a presença da 
Decana da Escola. Tais visitas são, tanto para ouvir as demandas dos estudantes como para 
apresentar novos colaboradores da escola.  

d) Recepção aos calouros: na primeira semana de aula, todos os calouros são reunidos em auditório 
para uma conversa com a Coordenação. 

e) Atendimento aos discentes por monitores de disciplinas 
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f) Atendimento aos discentes por monitoria 

g) Encaminhamento de estudantes, com dificuldades cognitivas e psicológicas, para SEAP pelos 
Coordenadores de Curso. 

Escola de Direito  

a) Pronto atendimento na Coordenação do Curso de Direito: atualmente todos os estudantes – além 

de professores e colaboradores – são atendidos independentemente de agenda dos Coordenadores 

do Curso. 

b) Reuniões bimestrais com todos os representantes: com periodicidade bimestral a Coordenação do 

Curso de Direito promove reuniões com todos os representantes nos períodos diurno e noturno para 

fins de orientações e esclarecimentos de cunho geral. Na oportunidade, também são debatidos os 

problemas estruturais e acadêmicos atinentes à Escola de Direito para fins de encaminhamento 

imediato. 

c) Visitas em sala para medir a percepção dos estudantes a respeito do curso: a depender das demandas 

apresentadas pelos estudantes, a Coordenação promove visitas às salas de aula interessadas para fins 

de avaliações mais precisas. O resultado dessas visitas tem sido muito satisfatório. 

d) Atendimento aos estudantes envolvidos com o processo de intercâmbio: as atividades acadêmicas 

de intercambio são coordenadas pelo Agente de Internacionalização da Escola, que promove o 

contato e agenciamento com as universidades parceiras e orienta os estudantes; 

e) Recepção aos calouros na Escola: na primeira semana de aula, todos os calouros são reunidos em 

auditório para uma conversa com a Coordenação. Esta apresenta todos os aspectos acadêmicos 

indispensáveis à boa estadia na Universidade (regime de frequência, notas, pesquisa, projeto 

comunitário, etc.). Na ocasião a Coordenação também abre espaço para todos os setores 

universitários de interesse dos estudantes. Parceiros frequentes nessa ação são a Biblioteca, o Projeto 

Comunitário, o SIGA, o SEAP, o Centro Acadêmico Sobral Pinto, dentre outros, que expõe as formas 

de atuação. 

f) Matrícula e procedimentos acadêmicos administrativos: em parceria com a Aliança Educativa foram 

feitas diversas ações para captação de alunos. De visitas guiadas (PUCTOUR) a conversa com 

estudantes e pais e/ou responsáveis, diversas foram as ações promovidas pela Escola de Direito em 

2017. 

g) Mapa das monitorias e PIBIC: no início de cada ciclo a Coordenação do Curso de Direito promove 

uma compilação das ofertas de monitorias e de PIBICs pelos professores e disponibiliza na forma de 

editais. 

 

Escola de Educação e Humanidades 

a) Grupo de Trabalho de Fidelização – GT RAÍZES - No ano de 2017, na EEH, foi criado um grupo de 

trabalho voltado ao planejamento e implementação de ações que busquem suprir necessidades 

apontadas pelos estudantes da Escola em um questionário aplicado a calouros e formandos. O grupo 

de 45 integrantes é formado por professores, coordenadores, decano e estudantes de todos os cursos 

da EEH, que foram divididos em 4 áreas de ação: Acadêmico, Pessoal, Financeiro e 

Gestão/Comunicação. Em 2017 foram realizados 3 encontros do grupo de trabalho, em que 
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subgrupos discutiram ações para transformar o ambiente acadêmico, buscando diminuir a evasão dos 

estudantes da Escola. As ações do grupo estão sendo acompanhadas pelo NEP e pelo decanato da 

EEH. 

 

Escola de Negócios 

a) Pronto atendimento pela secretaria dos cursos; 

Atendimento das coordenações de cursos com horário agendado com os coordenadores; 

Orientação psicopedagógico através do SEAP a partir do direcionamento e acompanhamento de um 

professor tutor responsável por cada curso; 

As atividades acadêmicas de intercambio são coordenadas pelo Agente de Internacionalização da Escola, 

que promove o contato e agenciamento com as universidades parceiras – semestralmente é realizado um 

acolhimento aos estudantes estrangeiros para auxiliá-los na elaboração dos horários e escolhas de 

disciplinas ofertadas pela Escola de Negócios.  

Atendimento aos discentes por monitores de disciplinas relacionadas às áreas de Finanças – 

especificamente: Matemática Financeira, Análise de Investimentos, Estatística Básica Aplicada a Negócios 

e Fundamentos de Contabilidade. 

Atendimento aos discentes por monitoria HNB (Matemática e Português) . 

Participação ativa de representantes dos centros acadêmicos e representantes de turma nas reuniões 

de colegiado dos cursos.  

 

Escola de Medicina 

a) Atendimento dos coordenadores aos estudantes em todos os dias da semana, com ou sem 

agendamento; 

b) Criação do CEBEM E- Centro de Bem-Estar do Estudante de Medicina com o objetivo de proporcionar 

atividades culturais, de discussão de assuntos relacionados a estresse e sobrecargas, além de técnicas 

de relaxamento. 

c) Reuniões sistemáticas com representantes de turmas e ida nas salas. 

d) Política de identificação de estudantes com dificuldades psicopedagógicas e encaminhamento dos 

mesmos ao SEAP. 

 

Escola Politécnica 

a) Encaminhamento de estudantes, com vários tipos de dificuldades cognitivas e psicológicas, para SEAP 

pelos Coordenadores de Curso e por meio do programa de monitoria. 

 

3.8.3 PUC TALENTOS 

O PUC Talentos – Serviços de Carreira tem como objetivo capacitar integralmente alunos e ex-

alunos de Graduação e Pós-Graduação para o planejamento e autogerenciamento de carreira, o que 

reflete em maior sucesso na vida pessoal e profissional. A área busca continuamente parcerias com 

empresas renomadas, que garantem o acesso rápido às oportunidades e tendências do mercado de 

trabalho. 

 O PUC Talentos – Serviços de Carreira oferece os seguintes serviços: 

 Centro de Informação de Carreiras 
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 Observatório de Empregabilidade 

 Autodiagnostico de Empregabilidade 

 Visitas e Palestras 

 Portal de Empregabilidade 

 Serviços de Estágio 

 Fórum de Carreiras 

 

Para os estudantes que encontram-se com dificuldades de inserção no mercado de trabalho ou 

nunca trabalharam anteriormente, o PUC Talentos oferece o serviço de Atendimento Especializado 

Personalizado. O objetivo é orientar principalmente quanto ao autoconhecimento que permite identificar 

as potencialidades e diferenciais, além das limitações a serem desenvolvidas, otimizando os resultados 

durante a participação em processos seletivos. Há também orientação quanto aos temas que geram 

dúvida por parte dos estudantes e egressos. Exemplos mais comuns são a postura durante o processo e 

eventual insegurança para disputar determinada vaga.  

    Em 2017, foram realizados:  

Fonte: Diretoria de Relacionamento 

 

 Além dos atendimentos presenciais para orientação de carreira, o PUC Talentos também realiza a 

gestão dos Alumnis, egressos dos cursos de graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. Estão 

distribuídos da seguinte maneira: 

 

 
Fonte: Diretoria de Relacionamento 
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3.8.4 FÓRUM DE CARREIRAS 

O Fórum de Carreiras é um evento anual que ocorre sempre no segundo semestre. Durante três 

dias, os estudantes são convocados a refletir sobre as suas carreiras, assistindo a palestras e workshops 

com empresas e profissionais renomados do mercado de trabalho. A cada ano, o PUC Talentos propõe 

temas específicos de reflexão para que os estudantes possam evoluir e desenvolver sempre em novas 

competências. 

Em 2017, o evento teve uma alteração significativa em seu modelo, sendo realizado pela internet. 

Chamado de Fórum de Carreiras 2.0, o evento ocorreu nos dias 29/08 e 02/09, disponível 24 horas por 

dia, com estandes de empresas, palestras ao vivo e palestras gravadas, com mais de 1.300 participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diretoria de Relacionamento 

 

3.8.5 DIRETORIA DE RELACIONAMENTO – ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

No que tange a área de atendimento aos estudantes, a Diretoria de Relacionamento possui equipe 

de atendimento presencial, de telefonia e de chat online. No atendimento, os estudantes podem retirar 

dúvidas sobre a vida acadêmica, entregar documentos para análises de concessão de bolsas, 

financiamentos, matrícula, realizarem a solicitação de declarações e confecção da Carteirinha do 

Estudante. O atendimento funciona de segunda a sexta –feira, nos seguintes horários:  

 

 

 

 

 

 

Em 2017, a equipe de atendimento realizou mais de 93 mil atendimentos presenciais e 136 mil 

ligações foram atendidas. Entre as principais razões pela procura do atendimento estão as solicitações 

de boletos, emissão de documentos oficiais e negociações financeiras.  

Como medida para melhoria no atendimento presencial, foi implantada uma nova versão do 

sistema de emissão de senhas. Com o recurso, a área passou ter mais dinamicidade com relação às escalas 

e gestão das filas, garantindo um menor tempo de atendimento. Como exemplo, em novembro de 2017 

– mês com o maior volume de atendimentos no setor presencial – a equipe realizou mais de 12 mil 

atendimentos com um tempo médio de espera de 06 minutos.   
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Além da atualização da versão do sistema, iniciaram-se as discussões para a implantação do recurso 

de atendimento agendado, previsto já para o primeiro semestre de 2018. A partir desta reformulação, os 

estudantes poderão agendar horários para serem atendidos e dedicar sua rotina na Universidade em prol 

dos estudos.  

Para trazer maior controle das informações, também a partir de 2017 a área adotou o uso do Power 

BI, ferramenta da Microsoft para análises de dados. Com isso, a visão gerencial do setor tornou-se mais 

facilitada, bem como o compartilhamento das informações, pois o sistema funciona via web. Com ele foi 

possível compartilhar os horários de pico, volumetria por dia, mês e ano, bem como a quantidade de 

atendimentos que foram solicitados, porém não atendidos.  

 

 

  

 

O atendimento online robotizado passou também por alterações, a fim de melhorar a experiência 

com seu uso. O sistema adota a inteligência artificial para auxiliar nos atendimentos que requer apenas 

informações mais simples, sem muitas decisões. Novos recursos foram adotados em 2017, como 

recebimento de arquivos com anexos obrigatórios, possibilitando que o estudante digitalize documentos 

necessários e os encaminhe sem a necessidade de comparecimento no atendimento presencial, correção 

de bugs e ampliação de seu uso para outras carreiras de ensino, como pós graduação. Também em 

dezembro de 2017 iniciaram as revisões dos mais de 300 scripts cadastrados na ferramenta, congregando 

os que possuem sinergia.  
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A seguir, a volumetria recebida em cada canal de atendimento ao longo de 2017.  

 

 

 
 

 

 
Fonte: Diretoria de Relacionamento 
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3.8.6 COORDENAÇÃO DE EVENTOS 

No ano de 2017 a Coordenação de Eventos da PUCPR passou por uma reestruturação de processos 

que garantiu maior qualidade de trabalho e de vida para os colaboradores do setor, além de organizar 

melhor as demandas recebidas pelas áreas a ponto de estudar estrategicamente quais ações tinham como 

foco captação e relacionamento com os estudantes e professores da universidade. Foram 576 ações 

realizadas, concentradas principalmente no final de cada semestre, considerando o novo posicionamento 

de reserva de recursos para a campanha de captação de novos estudantes.  

As ações realizadas contribuíram para uma formação diferenciada, extracurricular e integral dos 

estudantes, gerando uma ampliação de conhecimentos e experiências no âmbito artístico, esportivo e 

cultural. Também são realizados eventos protocolares da universidade, como valorização do professor, 

visitas de autoridades acadêmicas de universidades parceiras e outros eventos que proporcionam o 

sentimento de pertença e alma mater. Entre os eventos realizados, destacam-se: 

 

 

 
O SBGames, maior evento acadêmico da América Latina na área de Jogos e Entretenimento Digital, 

que reuniu mais de 1500 participantes no período de 02 a 04 de novembro. O evento reuniu 

pesquisadores, estudantes e empresários que tem os jogos eletrônicos como objeto de investigação e 

produto de desenvolvimento. 
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O projeto – The Youth of The Future  - o jovem do futuro, marca a transformação da PUCPR em seu 

sistema educacional. O evento foi realizado em Curitiba no dia 16 de agosto de 2017 e em Londrina no 

dia 10 de novembro e contou com empresários, autoridades governamentais e da educação, colégios e 

imprensa, cerca de 300 pessoas participaram em cada edição. 

 

 
O evento Átrio dos Gentios é um projeto promovido pelo Pontifício Conselho para a Cultura do 

Vaticano e tem por objetivo favorecer o diálogo transparente e honesto entre crentes e não crentes sobre 

temas fundamentais da existência humana, e desta em relação à cultura, à ciência e à fé. Com duas 

edições, o evento aconteceu no dia 11 de setembro de 2017 na Católica de Santa Catarina em Joinville e 

contou com um público de 250 pessoas e na PUCPR, Câmpus Curitiba no dia 21 de setembro de 2017 com 

um público de 500 pessoas aproximadamente. 
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Abertos à comunidade educativa da PUCPR e ao público em geral, o Ciclo de Conferências Brasil - 

França trouxe o Sociólogo Michel Maffesoli no dia 25 de abril de 2017 e o Filósofo Gilles  Lipovetsky no 

dia 10 de outubro de 2017, para falar sobre o tema: Uma Ética para os novos Tempos. Nas duas edições 

o evento contou com aproximadamente 300 pessoas. 

 

 
 O Café Filosófico aconteceu uma vez por semestre e debateu sobre o tema: Somos Todos 

Corruptos? A Ética e o jeitinho brasileiro. No dia 06 de junho de 2017 o evento ocorreu com a participação 

do Filósofo Luiz Felipe Pondé, e no dia 12 de setembro de 2017 foi a vez da professora titular dos 

programas de pós-graduação em Comunicação e Semiótica e Tecnologias da Inteligência e Design Digital 

da PUC-SP Maria Lucia Santaella Braga. O público foi de 250 pessoas em cada edição e contou com 

professores, estudantes e comunidade em geral.  
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 O Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) é um evento aberto à comunidade tendo em sua 

programação científica palestras, mesas-redondas, mini-cursos além das apresentações dos resultados de 

pesquisas realizados ao longo do ano. 

Em 2017 o evento ocorreu de 24 a 26 e outubro, cerca de 4.200 pessoas passaram nos três dias do 

evento. 

 

 
A Feira de Ciências Júnior da PUCPR teve como tema Energia Renovável e Eficiência Energética para 

sua cidade, e o público principal foram alunos do Ensino Médio, Técnico ou Fundamental II, quem 

apresentaram seus projetos de pesquisa.  

Em Curitiba a 2ª Edição da Feira de Ciências Jr.  aconteceu em paralelo ao evento SEMIC, nos dias 

24 a 26 de outubro de 2017 com um público de aproximadamente 500 pessoas/dia e no Câmpus Maringá 

aconteceu pela primeira vez o evento nos dias 21 e 22 de novembro de 2017 com um público de 250 

pessoas. 
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O Revele Seu Talento é uma iniciativa cultural da PUCPR que dá possiblidade ao estudante de 

revelar novos talentos na área musical. Esta iniciativa é tradição na Universidade há 15 anos. 

Em 2017 o evento aconteceu nos dias 11 e 12 de maio e contou a participação do grupo musical A Banda 

mais Bonita da Cidade, que tocou para aproximadamente 800 pessoas.  

  

 
O Planeta PUC é a Feira de Cursos da PUCPR. O evento aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de junho de 

2017 e atraiu aproximadamente 22.000 pessoas entre estudantes dos Colégios de Curitiba e região, pais 

e professores. Este ano a pastoral, em parceria com a Diretoria de Identidade Institucional e o Instituto 

de Ciência e Fé, participou, pela primeira vez, do Planeta PUC.  
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Dividida em cinco fases, a mostra conteve uma réplica do Sudário de Turim, em tamanho original 

de 4,41m x 1,13m, assim como réplicas da tumba, dos pregos, flagelos e da coroa de espinhos. As moedas, 

cuja impressão se encontra sobre os olhos do Homem do Sudário, são originais da época da Palestina. 

Além destes elementos, o visitante pôde ver mais de 36 painéis, que incluíram estudos sobre o lençol 

sepulcral, a desmistificação do teste do Carbono 14 e o percurso histórico. Uma escultura em bronze, em 

tamanho real, feita por Luigi Enzo Mattei, também vai pôde ser observada. A PUCPR recebeu a Exposição 

“Quem é o homem do Sudário”, como parte das celebrações da Páscoa.  A exposição aconteceu de 04 de 

abril a 30 de junho de 2017 e contou com aproximadamente 15 mil visitantes. 

a) PUC ID 

Evento promovido todos os semestres, em parceria com o Creare, para abertura das atividades 

acadêmicas. Momento fulcral para os professores refletirem sobre os substratos identitários de sua 

atuação. Em 2017 tivemos duas edições. No primeiro semestre contamos com a presença do Professor 

Silvonei José Protz, com o tema “Os excluídos do sistema-mundo”, e no segundo semestre, o encontro 

se deu com a Professora Loraine Pasadino, com a temática sobre ‘Interioridade’. Em cada edição do 

evento tivemos a presença de 500 professores, totalizando 1000 participantes nos dois momentos.  

 

3.8.7 FORMATURA 

O setor de Formaturas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) organiza, controla e 

realiza todas as colações de grau da Universidade. Essas colações de grau são divididas em quatro 

modelos, Colação de Grau Institucional, Colação de Grau Especial, Colação de Grau Antecipada e Colação 

de Grau Regular. Cada modelo possui peculiaridades específicas: 

 Colação de Grau Institucional: modelo de colação implantado em 2016, inspirado no modelo de 

formaturas de universidades americanas. Trata-se de uma grande cerimônia de colação de grau 

que engloba todos os cursos da universidade separadas em suas respectivas Escolas. A cerimônia 

é realizada no Complexo Esportivo da PUCPR. Este modelo conta com um Evento de Abertura, 

trata-se de um evento que reúne todos os formandos, pais e as autoridades universitárias para 

uma celebração da palavra, pois conta com a palavra do Grão Chanceler, Reitor, uma Homenagem 

aos Pais e um discurso do Patrono (destacado educador convidado a participar das cerimônias, 
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para cada período um educador é convidado). Nas noites seguintes são realizadas as Cerimônias 

de Colação de Grau, o número de noites varia conforme a quantidade de formandos participantes, 

ocorrem em torno de 3 a 5 dias. 

 Colação de Grau Especial: colação realizada após a Institucional para os estudantes que por algum 

motivo não puderam participar da primeira. Cerimônia simples realizada em auditório da PUCPR, 

sem divisão de escolas, geralmente realizada em duas edições. 

 Colação de Grau Antecipada: cerimônia realizada extraordinariamente para estudantes que 

possuem necessidade de antecipação de colação de grau. Essa colação só é realizada mediante 

documentação comprobatória como edital de convocação de concurso. 

 Colação de Grau Regular: Cerimônias realizadas no formato antigo, organizadas pelas turmas. 

Este modelo tende a extinguir-se pois desde a implantação da Colação de Grau Institucional não 

é permitido a realização de cerimônias particulares por turma.  

 

O modelo destacado do setor de Formaturas é a Colação de Grau Institucional da PUCPR.  Este 

formato é inédito no Brasil e visa oportunizar a todos os estudantes um evento com a magnitude 

compatível com a conquista de um diploma dessa Universidade, patrocinado por ela, gerando equidade 

entre os estudantes que podem e aqueles que não tem condições de financiar sua participação em 

pomposas cerimônias de formatura. Inclusive, há uma condição especial para aquisição de fotos por 

estudantes bolsistas. 

Como trata-se de um processo gradativo de implantação, participam ainda, somente os estudantes 

que não tem contrato previamente estabelecido com empresas especializadas. Esse modelo de 

formaturas estará implementado integralmente até 2021 quando, então, todos os estudantes da PUCPR 

serão a ele incorporados. 

Abaixo seguem alguns dados referentes à Colação de Grau Institucional da PUCPR das edições que 

ocorreram no ano de 2017. 

 

a) FEVEREIRO 2017 

 

Na edição de fevereiro de 2017, que contempla os formandos do segundo semestre de 2016, foi 

realizada em 4 dias de Cerimônias de Colação de Grau Institucional, e um dia de Evento de Abertura. No 

total colaram grau 1.217, 59% dos formandos, sendo entre eles 327 bolsistas do Prouni.  

Essa edição contou também com a participação dos decanos, 57 coordenadores, 129 professores 

homenageados e público de 20.000 convidados nos cinco dias de edição. 

 

TABELA RESUMO DAS COLAÇÕES DE GRAU – FEVEREIRO 2017 
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As cerimônias de Colação de Grau Institucional são transmitidas via web através do Youtube e 

Facebook. No total,  27 países assistiram essas transmissões, totalizando mais de 86 mil visualizações.  

 
Mapa de visualizações transmissão simultânea Youtube | fevereiro 2017 

 

 

 

 

b) AGOSTO 2017 

 

Para a edição de agosto de 2017, a qual contemplou os formandos do primeiro semestre de 2017, 

foram realizados 3 dias de cerimônias de Colação de Grau Institucional, e um dia de Evento de Abertura. 

No total colaram grau 756 estudantes, 73% dos formandos, sendo entre eles 211 bolsistas do Prouni. 

Essa edição contou também com a participação de oito decanos, 53 coordenadores, 134 

professores homenageados e público de 15.000 convidados nos quatro dias de edição. 

 

 
Tabela resumo das Colações de Grau | agosto 2017 
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As transmissões via web através do Youtube e Facebook atingiram, no primeiro, 14 países 

contando com mais de 53.000 visualizações.  

 

 
Mapa de visualizações transmissão simultânea Youtube | agosto 2017 

 

Após as cerimônias de Colação de Grau Institucional de agosto/2017, foi implantada uma Pesquisa 

de Satisfação com os alunos graduados participantes, a qual 30% dos graduados responderam todas as 

perguntas. A avaliação foi realizada na escala de 0 a 10, em que 0 significa Péssimo e 10, Excelente.  

A média da avaliação total do evento de Abertura foi de 9,2 (60% dos respondentes atribuíram nota 

10) e das Cerimonias de Colação de Grau foi de 9,5 (68% dos respondentes atribuíram nota 10). 

 

 
3.9 INOVAÇÃO TECNOLOGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL – AGÊNCIA PUC 

 

A PUCPR tem no bojo da sua missão o forte compromisso de contribuir para o desenvolvimento 

regional. A Agência PUC de Inovação é a instância da Universidade que, atuando com foco em Ciência, 

Tecnologia e Inovação, busca apoiar e alavancar a valorização do conhecimento produzido e fomentar a 

sua conversão em inovação, por meio de uma articulação intensa e coordenada com Empresas e Governo.  

Esta relação se dá pela criação de condições propícias para os Grupos e Centros de Pesquisa da 

Universidade de se engajarem em projetos e empreendimentos voltados para a prestação de serviços 

e produção de conhecimentos que permitam gerar novas tecnologias, melhorias de processos e 

produtos inovadores, com impacto positivo na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento 

econômico, social e ambiental da região.  

No seu papel de articulação, intermediação e conexão a Agência PUC, em forte conexão e relação 

interna com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,  organiza e administra a prestação de serviços 

pela Universidade (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), assessora e provê serviços para a proteção e 

transferência de propriedade intelectual, cria condições para empreendedores inovadores da 

Universidade de desenvolverem seus projetos e alcançarem o mercado (incubação e aceleração) e faz a 

gestão do Tecnoparque da PUCPR. Estas atividades são acompanhadas pela conexão permanente com 
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empresas e governo, de forma a gerar e potencializar a interação entre pesquisadores, investidores, 

empreendedores, instituições representativas da sociedade e todos os atores do ecossistema vinculados 

com a inovação e com o empreendimento.  

 

A) ESTRUTURA DA AGÊNCIA PUC 

A importância que a PUCPR coloca na sua missão de irradiar para a sociedade o conhecimento 

produzido na Universidade se reflete na estrutura da Agência PUC. Esta tem nível de Pró-Reitoria, 

respondendo diretamente ao Reitor e, com isso, tem relevância fundamental na definição das estratégias 

institucionais. 

A estrutura vigente da Agência PUC de Inovação em 2017 está apresentada a seguir:  

 
Fonte: Agência PUC 

     

Em nível operacional a Agência PUC conta com cinco áreas de atuação: Escritório de Gestão de 

Propriedade Intelectual, Escritório de Gestão Tecnológica (TMO), Escritório de Gestão de Serviços (SMO), 

Aceleradora HOTMILK e o Tecnoparque.  

O Escritório de Gestão de Propriedade Intelectual tem por finalidade fazer a gestão de contratos 

de todas as atividades da Agência, dar os encaminhamentos necessários para fazer a proteção da 

propriedade intelectual gerada na Universidade, e aconselhar sobre os aspectos jurídicos da transferência 

e comercialização de propriedade intelectual.  

    O Escritório de Gestão Tecnológica (TMO) tem como papel principal a captação, negociação, 

desenho de modelos de relacionamento, preparação de propostas e gestão junto com as Escolas da 

PUCPR da qualidade dos projetos desenvolvidos pela Universidade. É responsável pela captação conjunta 

de recursos financeiros para os projetos Universidade – Empresa com as agências de fomento, pela 

preparação, submissão e negociação de propostas de projetos e negociação destas com empresas e 

governo. Faz a articulação interna para a alocação dos recursos humanos e materiais mais adequados 

para o desenvolvimento de projetos. Na condução deste leque de atividades, faz a articulação entre a 

Comunidade Acadêmica, Empresas e Governo por meio de Líderes de Projetos e Desenvolvedores de 

Negócios alinhados com as cinco Áreas Estratégicas estabelecidas pela Universidade. Além das atividades 

vinculadas aos projetos de cada Área Estratégica, estes Líderes de Projetos e Desenvolvedores de 

Negócios apoiam/dão suporte ao agrupamento de Núcleos de Pesquisa da Universidade para a 
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constituição de Centros de Pesquisa e Inovação dentro de cada Área Estratégica e para o estabelecimento 

de Unidades de Serviço nas Escolas. O crescimento e eventual agrupamento destes Centros de Pesquisa 

e Inovação conduz à formação de Institutos representativos destas Áreas Estratégicas. 

    A Aceleradora HOTMILK tem sob sua coordenação as atividades de incubação e aceleração de 

empreendimentos provenientes das áreas acadêmicas da Universidade e provê todos os serviços e meios 

requeridos pelos projetos incubados e pelas empresas aceleradas. É responsável pela administração da 

seleção para a Incubadora/Aceleradora, no que se refere a editais, chamadas, processos seletivos, 

atividades de graduação e de desligamento de empresas. Provê também todos os serviços de mentoria 

aos projetos incubados e empresas aceleradas, assim como tem sob sua responsabilidade a articulação 

da Incubadora/Aceleradora com o Programa Institucional de Empreendedorismo da Universidade,  

    O Tecnoparque tem ao seu encargo a captação de empresas/projetos para o condomínio de 

empresas do Tecnoparque, a definição de regulamentos para a manutenção e desligamento destas 

empresas, bem como pela construção e gestão do Programa de Relacionamento entre as Empresas do 

Tecnoparque e destas com a Universidade. Esta Área manterá um relacionamento frequente e 

permanente com as empresas do Condomínio, atendendo as necessidades destas em termos de 

infraestrutura, e conexão com outras áreas da Universidade (principalmente área acadêmica). 

O Escritório de Gestão de Serviços (SMO) que estava vinculado à Agência PUC de Inovação em 

2016, foi realocada na estrutura da Assessoria Financeira da Reitoria em 2017. O SMO tem por finalidade 

criar modelos sustentáveis para as Unidades de Serviço da Universidade, elaborando business cases 

completos para estas unidades, além de apoiar a implementação do seu plano de gestão. Esta 

movimentação de estrutura ocorreu devido ao fato do SMO não ser uma estrutura voltada para a 

produção de inovação na Universidade. A decisão ocorreu em nível de Reitoria, pois o SMO abriu muitas 

frentes de atuação junto às Unidades de Serviços das Escolas, fato que poderia comprometer o foco de 

atuação da Agência no fomento ao processo de desenvolvimento de inovação da Universidade.  

É importante informar também que no ano de 2017 a Agência PUC  iniciou uma estratégia de 

descentralização de suas atividades, abrindo escritórios de projetos, em um momento inicial, nas 

seguintes Escolas da PUCPR: Politécnica e Ciências da Vida. As outras Escolas continuaram com 

atendimento centralizado pela Agência PUC, devendo a partir de 2018 este movimento de 

descentralização intensificar-se para as outras Escolas. A descentralização tem por objetivo ampliar a 

relação das Escolas com empresas e fazer com que estas criem vínculos mais estritos com as empresas. 

Assim, deverão ser criadas maiores oportunidades para professores atuarem mais próximo de empresas, 

trazendo ganhos para suas atividades acadêmicas e gerando oportunidades de trabalho em projetos de 

contexto real para os alunos das Escolas.  

 
B) ATIVIDADES DE 2017 

 

1. ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (TMO) 

Um dos indicadores mais importantes da atuação do TMO se reflete no número de projetos 

desenvolvidos com empresas no ano. O gráfico abaixo mostra o número de projetos desenvolvidos nos 

anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. No ano de 2017 houve uma redução do número de projetos em relação 

a 2016. Apesar dos esforços de captação, que foram intensificados em 2017, percebeu-se uma forte 

retração da atividade das empresas devido à crise econômica no Brasil. A Escola Politécnica da PUCPR 

manteve sua posição de maior executora de projetos com empresas da Universidade e a Escola de 

Educação e Humanidades apareceu no cenário de captação pela primeira vez no período analisado. 
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Fonte: Agência PUC 

 

Os projetos captados com empresas têm também por objetivo criar oportunidade a alunos de 

graduação e pós-graduação para a prática profissional e para o aprofundamento de conhecimentos em 

projetos reais. 

No ano de 2017 houve um ligeiro aumento do número de bolsistas neste tipo de projeto na PUCPR. 

Ao todo foram 76 bolsistas no ano de 2016 envolvidos nos projetos da universidade em relação com 

empresas. 

 
Fonte: Agência PUC 

 

2. ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O escritório de Gestão de Propriedade Intelectual se ocupa da gestão de propriedade intelectual 

da Universidade. Verifica-se pela análise do gráfico abaixo que a PUCPR mantém um ritmo sustentado de 

produção e registro de propriedade intelectual. Em 2017 foram depositadas 24 novas patentes e 3 

registros de software no INPI.  

A Agência PUC, por meio do TMO, também se ocupa da negociação do licenciamento da 

propriedade intelectual da Universidade para sua transferência para o setor produtivo. O grande 

destaque em termos de propriedade intelectual da PUCPR é a tecnologia de um motor térmico inovador, 

que serve para geração de energia mecânica a partir de fontes de calor renováveis, como por exemplo 

energia solar, biocombustíveis, resíduos de empresas ou energia geotérmica. Esta tecnologia já foi 

validada conceitualmente e está em fase de desenvolvimento de um protótipo totalmente funcional, 

como ponto de partida para o ciclo de produtificação da tecnologia.  
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Fonte: Agência PUC 

 

No ano de 2015 o ranking do INPI colocou a PUCPR na sexta posição no que tange ao registro de 

softwares e na vigésima quinta posição no depósito de patentes. 

 

3. ACELERADORA HOTMILK 

O gráfico abaixo apresenta um resumo das atividades da aceleradora Hotmilk da PUCPR/Campus 

Curitiba. Em 2017 foram selecionadas 15 startups para iniciarem as atividades de pré-aceleração na 

unidade. Destas, 9 terminaram o ciclo de pré-aceleração com sucesso e 2 continuaram o processo de 

aceleração, hospedadas na Aceleradora. Ingressaram no mercado 2 destas startups, com realização de 

vendas a clientes.  

 

 
Fonte: Agência PUC 
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No ano de 2017 o Campus de Londrina da PUCPR, em parceria com a Agência PUC e utilizando de 

Recursos do Projeto Finep para Inovação Acadêmica, inaugurou a Aceleradora Hotmilk Londrina. No mês 

de setembro de 2017, foi feita a primeira chamada de projetos para aceleração, do qual resultaram 13 

startups selecionadas para o primeiro ciclo de aceleração desta unidade.  

 
4. SMO – SERVICE MANAGENT OFFICE 

A área SMO, antes uma unidade da Agência PUC de Inovação, passou a integrar a Assessoria 

Financeira da Vice-Reitoria, passando a caracterizar-se como um Escritório de Projetos e Melhoria 

Contínua. 

Em 2017 o setor passou por um processo de estruturação de equipe, consolidação de escopo e 

metodologia de trabalho, tendo como objetivos otimizar a rentabilidade financeira (Captação de Valor), 

maximizar a Geração de Valor das unidades ao processo de ensino e de pesquisa, e melhorar a utilização 

da infraestrutura, processos e qualidade da prestação de serviços das unidades (Entrega de Valor). 

 

 
Fonte: Agência PUC 

Atuando em um modelo de projetos multidisciplinar, integrado com as equipes das unidades de 

serviços e respectivos gestores, em 2017 o SMO atuou junto a 6 unidades de serviços da PUCPR em 

diferentes estágios do processo de aceleração conforme apresentado na figura abaixo. 

 

 
Fonte: Agência PUC 
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Na descrição de outros Eixos acabaram sendo pontuadas nuances de gestão, apesar das políticas 

ficarem aqui referenciadas.  

 

4.1 POLÍTICAS DE PESSOAL   

 

Política de capacitação docente e formação continuada 

O processo de Formação Docente da PUCPR de 2015 a 2017 foi organizado pelo Centro de Ensino 

e Aprendizagem da PUCPR (CrEAre) e Diretoria de Inovação Acadêmica, vinculados à Pró-reitora de 

Graduação. Foram ofertadas oficinas abertas a todos os professores nos dois semestres de cada ano e em 

2017 foram lançados mais dois momentos de formação em julho  (Imersão de Inverno) e dezembro 

(Imersão Natalina). A composição de Formações por ano foi: 

 

 Formação Docente 2015.1 e 2015.2: os docentes puderem escolher em 2 edições 

entre 4 Oficinas de Avaliação, 17 Oficinas de Ferramentas, 9 Oficinas de Metodologias Ativas, 8 

Oficinas de Oralidade, Leitura e Escrita, 1 Oficina voltada para o Trabalho Discente Efetivo. As 

participações de estrangeiros incluiu 3 palestras e 2 oficinas de metodologias ativas. Os 

convidados foram os professores Erik Mazur (Harvard), Bennet Goldberg (Northwestern 

University) e Alenoush Saroyan (McGill). 

 

 Formação Docente 2016.1 e 2016.2: os docentes puderem escolher em 2 edições 

entre 6 Oficinas de Avaliação, 10 Oficinas de Ferramentas, 13 Oficinas de Metodologias Ativas, 

4 Oficinas de Oralidade, Leitura e Escrita e 2 Oficinas voltada para o Trabalho Discente Efetivo. 

Nesse ano os professores puderam participar de 4 Café CrEAre, que são encontros promovidos 

com o intuito de criar uma comunidade de práticas inovadoras, fundamentada na colaboração 

entre os pares. 

 Devising 21 Century foi um evento promovido de 26 a 28 de julho de 2016 que contou 

com 9 convidados externos. Ofertaram oficinas e palestras, os professores Alenoush Saroyan 

(McGill), Fábio Binder (PUCPR), Luciano Soares (Insper), Alex Cobo (Universidade Minerva), 

William Ellet (Harvard), Alvaro Neves (UFV), Anastassis Kozanitis (Universidade de Montreal), 

Ricardo Fragelli (UnB), Anah Chalah (Harvard). 

 

 Formação Docente 2017.1 e 2017.2: os docentes puderem escolher em 2 edições ao 

longo do semestre e mais dois momentos de imersão em julho (Imersão de Inverno) e dezembro 

(Imersão Natalina) entre 4 Oficinas de Avaliação, 4 Oficinas de Ferramentas, 12 Oficinas de 

Metodologias Ativas, 2 Oficinas de Oralidade, Leitura e Escrita. Nesse ano os professores 

puderam participar de 3 Café CrEAre, que são encontros promovidos com o intuito de criar uma 

comunidade de práticas inovadoras, fundamentada na colaboração entre os pares. Os 4 

convidados estrangeiros que ministraram oficinas em 2017 foram Alenoush Saroyan (McGill),  

Anastassis Kozanitis (Universidade de Montreal), Carla Barroso (UQAM) e Cecília Borges 

(Universidade de Montreal). 

A participação de professores na formação docente 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
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A participação nas Formações pode ser analisada nos dois gráficos abaixo. Durante esse período 

alcançou-se 13.316 participações em oficinas. Durante as oficinas foram coletados dados, excluindo 

aqueles com informações incompletas (1396 - 10,5%), ficamos com 11920 participações que são 

provenientes das seguintes Escolas/Campus: 

 22,7% da Escola Ciências de Vida 

 22,3% da Escola Politécnica 

 13,1% da Escola de Educação e Humanidades 

 8,5% da Escola de Negócios 

 7,9% da Escola Arquitetura e Design 

 5,6% do Campus Toledo 

 5,4% da Escola de Direito 

 4,6% da Escola de Medicina 

 4,5% da Escola de Comunicação e Artes 

 3,9% do Campus Maringá 

 0,2 do Campus Londrina 

 

 

 
 

 
 
 
Outra atividade promovida em 2016 é o Projeto FINEP, cujo financiamento reembolsável é apoiado 

pelo FINEP, já citado anteriormente, uma empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação 

em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Foi aberto 
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um Edital para submissão de projetos de inovação nas práticas pedagógicas pelos professores de 

Graduação, os quais, ao terem seu projeto selecionado passam a receber o acompanhamento da equipe 

de professores orientadores do CrEAre e a cumprir etapas e metas no seu desenvolvimento. 

Na submissão do projeto considerou-se que o contexto educacional contemporâneo exige uma 

urgente mudança no processo de ensino e aprendizagem, da transmissão para a interação para que se 

alcance o desenvolvimento do perfil do egresso. Não se trata simplesmente de uma mudança de 

processos, mas de uma mudança cultural. Para tanto, este projeto propõe uma pesquisa sobre a gestão 

dessa mudança, tendo como objetivo inovar o ensino de graduação da PUCPR pela produção de pilotos 

de aplicação de metodologias ativas, incluindo uso de jogos e simulação. Propõe-se investimento em 

planejamento e execução de novas modalidades de aulas, na formação de professores, no 

desenvolvimento de materiais didáticos e em adequação de infraestrutura.  

Ao todo são 180 professores escolhidos durante processo seletivo de editais abertos ao corpo 

docente. Até 2017, 120 professores ingressaram no programa, com 60 professores completando a fase 

3 do projeto e outros 60 que terminaram a fase 1 do projeto. Em 2018, mais 60 professores participam 

desse processo. O projeto apresenta três fases: 

 A primeira fase corresponde à realização de oficinas, ao planejamento da disciplina e 

à organização plano de ensino para a implementação da inovação da prática pedagógica. Caso o 

planejamento seja considerado satisfatório pela Diretoria de Inovação Acadêmica, o projeto 

continua na segunda fase. Do contrário é finalizado. 

 A segunda fase é a aplicação do plano de ensino organizado, na disciplina planejada, 

bem como de apresentação de relatórios à Diretoria de Inovação Acadêmica sobre o andamento 

e os resultados da proposta implementada. 

 A terceira fase corresponde à avaliação dos resultados da mudança metodológica e à 

redação de um artigo científico.  

 Os professores recebem bolsas de incentivo à participação. 

  

4.1.1 PLANO DE CARREIRA DOCENTE E A GESTÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A gestão de recursos humanos da PUCPR é executada pelo Grupo Marista, por meio da Diretoria 

de Desenvolvimento Humano e Organizacional - DDHO, a qual mantém business partners - BPs para 

atendimento aos setores da Universidade. 

A contratação de professores na PUCPR é regulamentada pelo Ato Normativo 1/2015 da Pró 

Reitoria de Graduação, e pode ocorrer de dois modos: mediante edital, para contratações por prazo 

indeterminado, ou sem edital, para contratação de professores temporários por prazo determinado de 

até seis meses. Havendo edital publicado é permitida a participação dos professores temporários que, se 

aprovados, passam a tem seu contrato por prazo indeterminado conforme a CLT. 

Os professores contratados por prazo indeterminado integram o Quadro de Carreira Docente da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) sendo-lhes oportunizada a ascensão na carreira, o que 

pode ocorrer por Promoção de Classe ou Progressão de Nível. 

O Quadro de Carreira Docente tem quatro classes: professor auxiliar, professor assistente 

professor adjunto e professor titular. Cada classe, exceto a de professor titular,  é dividida nos níveis I, II 

e III. 

A progressão é o avanço de carreira dentro de uma mesma classe, que acontece de forma 

automática a cada dois anos, no mês de dezembro, mediante apresentação de avaliação de desempenho 

docente positiva relativa ano anterior. No mês de maio de cada ano, os integrantes do Quadro de Carreira 

Docente da PUCPR podem ser promovidos para o nível inicial da classe subsequente, desde que haja 
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avaliação positiva do desempenho docente e existência de vaga, bem como sejam cumpridos os requisitos 

específicos para cada classe, conforme previsto em regulamento próprio da Universidade. 

A avaliação de desempenho docente é um documento de autoavaliação, disponibilizado para os 

professores ao final do ano, que tem por objetivo fazer a avaliação do desempenho acadêmico, bem como 

definir os docentes aptos à progressão e classificar aqueles que concorrerão à promoção. Tanto a 

progressão quanto a promoção dependem, em parte, de avaliação positiva. 

O preenchimento da avaliação é feito pelo professor, e depois encaminhado ao coordenador do 

curso, que também deve assiná-la. A assinatura do decano da Escola é necessária para a validação do 

documento. Após a finalização, os Decanos das Escolas e Diretores dos Campus Fora de Sede, 

encaminham a avaliação de desempenho docente para a Comissão Permanente de Carreira Docente 

(CPCD), que faz a avaliação de resultados e a classificação dos professores, conforme pontuação, por 

Escola, independentemente do câmpus. Com o ranking pronto e a oferta de vagas definida, são 

identificados os docentes que receberão a promoção. 

A CPCD é o órgão da PUCPR responsável por garantir que os processos da área sejam conduzidos 

conforme disposto no acordo coletivo. É composta por sete membros titulares e sete suplentes, sendo 

quatro titulares e quatro suplentes indicados pela Reitoria da PUCPR, e de três membros titulares e três 

suplentes eleitos pelos docentes em pleito conduzido pelo SINPES – Sindicato dos Professores do Ensino 

Superior de Curitiba e Região Metropolitana. 

No ano de 2017 receberam Promoção de Classe 75 professores: 55 passaram de Auxiliar para 

Assistente, 7 de Assistente para Adjunto e 13 de Adjunto para Titular. Receberam Progressão de Nível 10 

Professores Auxiliares, 125 Professores Assistentes e 199 Professores Adjuntos, totalizando 334 

professores. 

Atendendo a Pesquisa de Clima realizada em 2016, no ano de 2017 foram conduzidas ações 

relacionadas a melhorias em facilidades e benefícios, tanto para o quadro Docente quanto para o quadro 

Técnico-Adminstrativo. Um seguro de vida, anteriormente disponível apenas para os optantes de Plano 

de Previdência Privada, passou a vigorar para todos os colaboradores, incluindo-se auxílio funeral 

extensivo para cônjuge e descendentes e ascendentes em primeiro grau. O Plano de Previdência Privada 

passou por reformulação com o propósito de atender maior número de colaboradores. Foi comunicada 

adesão a Plano de Saúde para todo o quadro técnico administrativo e para os Docentes com carga horária 

semanal a parti de 16 horas-aula, a vigorar a partir de fevereiro de 2018. 

Ao longo do segundo semestre de 2017, com apoio de consultoria externa, foi conduzido estudo 

relativo a Plano de Cargos e Salários para o Quadro Técnico Administrativo, contemplando nova 

estrutura, revisão nas descrições e na denominação dos cargos e funções, que vigorará a partir de abril 

de 2018. 

A partir de 2018 a Pesquisa de Clima passa a ter periodicidade anual, permitindo melhor gestão no 

atendimento das necessidades e expectativas tanto por parte da Mantenedora quanto por parte dos 

colaboradores – docentes e quadro técnico administrativo. 

 

4.1.2  TITULAÇÃO DO QUADRO DOCENTE  

Uma das metas importantes do Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2017 está no 

aumento da proporção de doutores. Várias iniciativas foram propostas para atrair novos doutores e 

subsidiar o doutoramento do quadro atual, citando-se, como exemplo, a política institucional de 

concessão de bolsas. 

Fruto de iniciativas desta natureza, o ano de 2017 foi encerrado com o quadro docente com as 

seguintes características: 
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PROPORÇÃO DE PROFESSORES PELA TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 
  A existência de alguns poucos professores graduados ou especialistas dá-se em razão da 

existência de algumas disciplinas de natureza técnica muito específicas que exigem a contratação de 

pessoas com tais expertises, com reconhecimento no mercado, porém, sem interesse de formação 

acadêmica. 

 

4.1.3 POLÍTICA DE BENEFÍCIOS 

A mantenedora da PUCPR vem desenvolvendo uma política de padronização de benefícios para 

todos os colaboradores do Grupo Marista, que incluem os dos colégios, hospitais, editora, etc. 

Nesse movimento de reorganização a PUCPR amplia e consolida benefícios, a saber: 

 

ASSISTÊNCIA MÉDICA: a qual visa estabelecer ao colaborador e seus dependentes assistência médica de 

qualidade, sem custo das mensalidades ao titular, e valores diferenciados aos dependentes.  

É destinada a todos os colaboradores ativos (exceto aprendizes e estagiários) dentro dos critérios 

estabelecidos na política de benefícios que incluem horistas com contrato igual ou superior a 16h de 

trabalho semanais; mensalistas com contrato igual ou superior a 110h de trabalho mensais e temporários 

com contrato igual ou superior a 6 meses e que atenda os critérios de carga horária acima. 

O beneficiário e seus dependentes legais terão cobertura em consultas, exames, atendimento 

ambulatorial, internações clínicas e cirúrgicas, atendimentos de urgência e emergência, obstetrícia e 

neonatologia conforme Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar).  

Os colaboradores e dependentes conveniados possuem a facilidade de consultar com um médico 

da família, profissional especializado para tratar de problemas de saúde mais frequentes de todas as faixas 

etárias, sem custo de coparticipação nas consultas, no AMBULATÓRIO EXCLUSIVO para o GRUPO 

MARISTA.  

 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: visando viabilizar ao colaborador e seus dependentes assistência 

odontológica de qualidade, com valores diferenciados do mercado.  

O contrato possui planos com coberturas básicas até tratamentos mais avançados, e prevê toda a 

cobertura que consta no rol de procedimentos da ANS.O plano não prevê coparticipação em consultas e 

exames.  
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As mensalidades serão descontadas na folha de pagamento o valor integral, pelas coberturas 

ofertadas em cada plano, com valores bem atrativos e abaixo do mercado.  

São elegíveis todos os colaboradores ativos (exceto aprendizes, estagiários e colaboradores com 

contrato com prazo determinado).  

 

SEGURO DE VIDA: em grupo que oferece proteção financeira para  familiares (ou beneficiários) no caso 

de morte do colaborador, garantindo  uma estabilidade financeira por um período determinado à sua 

família.  

São elegíveis todos os colaboradores do Grupo Marista com até 70 anos de idade, sejam efetivos, 

temporários, estagiários, aprendizes e docentes.  

Apólice conta com as coberturas:  

 10 vezes o salário mensal em caso de morte natural do colaborador;  

 20 vezes o salário mensal em caso de morte acidental do colaborador;  

 5 vezes o salário mensal em caso de morte natural ou acidental do cônjuge;  

 10% do salário mensal limitado há R$ 10.000,00 em caso de morte do filho (a) maiores de 14 

anos de idade;  

 Existem ainda coberturas para invalidez permanente por doença ou acidente.  

 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL: o qual tem a cobertura para o colaborador, cônjuge, filhos e pais 

limitado a R$ 5.000,00. O Grupo Marista subsidia 100% do custo do benefício.  

 

PREVIDÊNCIA PRIVADA: a qual visa oferecer aos colaboradores uma oportunidade de rendimentos que 

lhes possibilite uma aposentadoria melhor, ajudando-os a planejar seu futuro e de sua família de forma 

segura e tranquila.  

São elegíveis todos os colaboradores ativos (exceto aprendizes, estagiários e temporários).  

As contribuições mensais do colaborador com salário igual ou superior a 1URM (R$ 5.531,31) 

corresponderá à aplicação de um percentual sobre o seu salário de contribuição.  

Há possibilidade, também, do colaborador optar por aumentar o valor de desconto mensal por 

meio da contribuição voluntária, no valor mínimo de R$ 50,00 e máximo de até 30% do salário líquido.  

 

ALIMENTAÇÃO: cujo objetivo é prover aos colaboradores subsídio para alimentação nos dias de trabalho.  

Nas localidades em que a empresa possui refeitório, o colaborador deverá acessá-lo através do 

crachá. É concedido vale alimentação ou vale refeição, somente aos colaboradores em que o sindicato 

determina. Os descontos serão em folha de pagamento.  

 

INCENTIVO À EDUCAÇÃO: visa oportunizar o desenvolvimento dos colaboradores através dos incentivos 

à educação.  

São elegíveis todos os colaboradores  que tenham interesse em obter benefício para Graduação, 

Especialização, Extensão, Idiomas e em Programas de Pós-graduação Strito Sensu na PUCPR, seguindo os 

critérios de elegibilidade e percentuais de desconto conforme consta na política em vigor.  

 

FARMÁCIA: com o intuito de incentivar a continuidade do tratamento estabelecido pelo médico ou 

dentista, o Grupo Marista possui a farmácia PUCPR onde o colaborador pode comprar seus medicamentos 

com mais facilidade ou o cartão farmácia Good Card exclusivo para compras de medicamentos.   
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Para o uso da farmácia universitária da PUCPR, todos os colaboradores de Curitiba, quanto ao 

cartão Good Card são para todos os colaboradores exceto estagiários, aprendizes, colaboradores com 

contrato determinado e colaboradores afastados.  

É disponibilizado um limite de 15% do salário, para que o colaborador possa realizar suas compras, 

e todo valor gasto é descontado em folha de pagamento.  

 

ESTACIONAMENTO:  cujo objetivo é viabilizar aos colaboradores estacionamento seguro para deixarem 

seus veículos durante o expediente de trabalho. São elegíveis todos os colaboradores.  

 

PROGRAMA VIVA EM EQUILÍBRIO:  busca facilitar que os colaboradores tenham maior Qualidade de Vida, 

Saúde e Bem-Estar. Esta iniciativa abrange o cuidado ao colaborador e os serviços estão divididos nos 

pilares Proteger, Cuidar e Acolher. Para tanto houve prospecção de diversos serviços, através de parcerias 

que estão alinhados aos pilares do Programa e aos ideais do Grupo, além de disponibilizarem vantagens 

em relação ao usualmente disponibilizado ao mercado.  

· Proteger tem como fundamento a Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Possibilita ao 

colaborador participar de ações que visam a redução de fatores de risco às doenças, como tabagismo, 

obesidade, sedentarismo, saúde bucal, exames médicos de saúde ocupacional entre outros.  

· Cuidar baseia-se em prestar atendimento em prol da saúde de indivíduos com patologias para que 

sejam mais adequadamente tratados por ações curativas e atendimento médico.  

· Acolher incluem ações de Integração, Bem-Estar e Humanização. Nesse contexto os serviços 

disponibilizados são de atividades físicas, clínicas de vacinação, palestras de saúde e atividades de 

entretenimento culturais e de gastronomia. Para a promoção da vida em equilíbrio, o Grupo Marista 

possui parceiros com os quais os colaboradores do Grupo Marista obtém vantagens no acesso a bens e 

serviços.  

 

PUC IDENTIDADE: Por meio de um processo constante de identificação das necessidades e anseios dos 

seus colaboradores e seu corpo docente, a PUCPR oferece um amplo programa de formação continuada, 

nos âmbitos pedagógicos, técnicos e identitários. Em 2017, um ganho foi oferecer formação para os 

professores e colaboradores nos campi fora de sede. Foram 15 encontros do PUC Identidade, com um 

total de 487 participantes. Uma média de 32 participantes por encontro e como conquista destacamos a 

ida do PUC ID para os campi fora de sede.  

 

4.1.4 CICLO DE GESTÃO DE DESEMPENHO 

Uma das ferramentas de gestão de recursos humanos e governança institucional é o Ciclo de 

Avaliação de Desempenho dos colaboradores. O objetivo desse processo é favorecer uma cultura de 

diálogo e estabelecer padrões de avaliação mais criteriosos que melhor subsidiem o desenvolvimento do 

colaborador e a qualificação do seu desempenho em alinhamento às estratégias da instituição. 

A primeira fase do ciclo é composta por atividades bem importantes, conforme segue: 

 Diálogos de feedback (resultados da avaliação baseada em valores); 

 Fechamento de metas do ano anterior; 

 Definição de metas para o ano em exercício; 

 Revisão dos Planos de Desenvolvimento Individuais para o exercício. 
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As ferramentas são diferenciadas de acordo com o público. Esse processo está sendo implantado 

gradativamente e está em sua fase final, num movimento denominado de Gestão do Capital Humano na 

instituição. 

 

4.2 SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO ACADÊMICO – SIGA 

 

O SIGA (Suporte Integrado de Gestão Acadêmica) tem como objetivo proporcionar atendimento 

aos estudantes de modo integrado, provendo resolução de questões acadêmicas, financeiras, de bolsas e 

financiamentos. 

O ano de 2017 foi marcado por revisões nos processos visando a melhoria da qualidade no 

atendimento, sendo promovida a reestruturação das diversas áreas que o compõem, assim como a 

implantação de novo Sistema de Gestão Acadêmica. 

Ao longo do segundo semestre de 2017, com apoio de consultoria externa, foram identificadas 

novas oportunidades de melhoria nos processos de captação e atendimento aos candidatos e alunos, 

implicando, inclusive, na revisão de prazos no Calendário Acadêmico, tanto no de 2017 quanto no de 

2018. 

Todas as ações conduzidas tiveram como objetivo melhorar a experiência de recepção e 

atendimento ao candidato e ao aluno da PUCPR. 

Em 2017 a Diretoria de Administração da Graduação assumiu a Coordenadoria de Estágios 

prestando apoio aos estudantes nos quesitos administrativos e contratuais relativos à realização de 

estágios curriculares e extracurriculares. Além da manutenção e renovação de convênios de estágio com 

diversas organizações, foram firmados novos convênios com instituições públicas e privadas do Paraná e 

de outras Unidades da Federação. 

O SIGA Online, desde que implantado, passou a reduzir o número de atendimentos telefônicos, 

corroborando a tendência de digitalização dos relacionamentos administrativo-burocráticos entre 

candidatos, estudantes e a PUCPR. 

Em 2018 será implantado um novo formato de atendimento, como consequencia de todos os 

estudos e experimentos bem sucedidos realizados ao longo de 2017. 

 

 

4.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Em 2017 a principal fonte financiadora das atividades da Universidade continuou sendo a receita 

da graduação.  

De forma a fazer frente ao plano de desenvolvimento institucional (PDI), novas modalidades de 

captação estão sendo fomentadas, assim como ampliação de estudos para amadurecimento de outras 

fontes de receita. 
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Fonte: Assessoria Financeira 

 

Ao analisar % de gastos com pessoal sobre ROL e % demais gastos sobre ROL, observa-se maior 

eficiência na gestão de gastos, fruto da implantação do orçamento matricial que converge com as 

estratégias de financiamento do desenvolvimento institucional, destacados no PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional). 

 

Composição dos gastos com pessoal e demais gastos pela ROL (Receita Operacional Líquida) 

 

 
Fonte: Assessoria Financeira 

 

Vale destacar que a Universidade buscou como fonte de financiamento, recursos via FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos), de forma a alavancar Plano Estratégico de Inovação Tecnológica. Em 

comparação com a ROL, os valores recebidos como financiamento e aplicados no ano de 2016 

representam 0,85%  e no ano de 2017 0,56% . 

Para o ano de 2018 novas ações vinculadas ao planejamento estratégico da Instituição foram 

incorporadas ao orçamento, visando incremento da quantidade de alunos, qualidade de ensino, 
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juntamente com metas de margem de contribuição por escolas, objetivando garantir a sustentabilidade. 

Destacam-se as ações abaixo: 

 Avaliação das matrizes curriculares, que refletiu na alteração de preço para alguns cursos, 

tornando-os mais competitivos no mercado; 

 Ofertas de cursos novos; 

 Ofertas dos cursos em EAD; 

 Gestão orçamentária dos cursos de nível técnico. 

 

 
Fonte: Assessoria Financeira 

 

 

Fonte: Assessoria Financeira 
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A Infraestrutura é um tema que requer planejamento prévio em busca de melhores resultados 

antes, durante e após a conclusão das melhorias. Sendo estas de grande extensão em função das 

características da Universidade, optou-se por elaborar uma pesquisa de satisfação (enquete com docentes 

e discentes) a cada 2 anos, a fim de haver tempo hábil para as mudanças necessárias e atendimento às 

demandas da comunidade acadêmica.  

Deste modo, a presente análise, para fins de Avaliação Institucional, debruçou-se sobre a pesquisa 

feita em 2015, os relatórios dos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 

(visitas in loco) do ano de 2016 e as programações feitas no planejamento estratégicos da PUCPR e sua 

Mantenedora. 

Em 2017 foi realizada nova enquete junto aos discentes, cujos dados estão sendo analisados e 

deverão fazer parte do Relatório de Autoavaliação 2018. 

 

5.1 INSTALAÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

A PUCPR disponibiliza aproximadamente 207.000 m2 de área construída em seus campus 

(Curitiba, Londrina, Toledo e Maringá), permitindo o desenvolvimento das práticas pedagógicas, 

distribuídas em anfiteatros, teatros, auditórios e salas de projeção, salas de aulas, salas ambientadas para 

trabalho com metodologias ativas, laboratórios específicos de aprendizagem, assim como laboratórios de 

informática para uso comum e laboratórios móveis de informática (equipados com notebooks), além de 

prática de tradução e interpretação simultânea. 

Nas áreas comuns do campus, foram realizadas várias obras que colocam-se para além da simples 

manutenção dos espaços. Entre elas, destacamos a revitalização de pavimentos, calçamentos e pontos de 

iluminação (áreas externas), investimento em dispositivos de segurança, adequações prediais para 

atendimento de emergências, melhorias nas áreas de estudo e de convivência para alunos (áreas 

internas), entre outras. 

  

DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS DE CURITIBA 

CAMPUS 
CURITIBA 

Salas de 
Aula 

Lab. 
Informatica 

Aprendizagem 
ativa 

Lab. 
Especifico 

Espaço 
Coworking 

Teatro Auditório 
Sala de 
Vídeo 

Lab. 
Apoio 

Sala 
Projeção 

BLOCO 01 52 4 1 7 1 0 4 0 0 0 

BLOCO 02 37 16 2 10 1 1 0 0 0 0 

BLOCO 03 25 3 3 70 1 0 6 2 0 0 

BLOCO 04 48 4 1 0 1 0 0 0 1 0 

BLOCO 05 83 2 3 2 1 0 2 0 0 0 

BLOCO 06 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

BLOCO 07 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 

BLOCO 08 0 2 0 17 0 0 1 0 0 0 

BLOCO 09 0 2 0 46 1 0 2 0 0 0 

LABCOM.SOCIAL 2 5 0 15 0 1 1 0 0 0 

LAbModelos  0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 
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TECPUC 70 0 0 13 0 0 0 0 0 0 

GINÁSIO DE 
ESPORTES 

8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

LAB. MÚSICA 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

BIBLIOTECA  1 0  0 0 2 0 0 0 

CLÍNICA DE 
ODONTOLOGIA 

0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

CLÍNICA 
VETERINÁRIA 
ESCOLA - CVE 

1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 

AMBULATÓRIO 
CLÍNICO 

0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

CENTRO DE 
SIMULAÇÃO 
CLÍNICA 

0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

CLÍNICA DE 
FISIOTERAPÍA 

0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

CLÍNICA DE 
PSICOLOGIA E 
NUTRIÇÃO 

0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

NPJ 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 

UHAF 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 352 39 11 366 6 2 18 2 1 1 

Fonte Assessoria Administrativa. 

De modo geral, as instalações nos diversos campus da Universidade atendem de maneira 

satisfatória às necessidades institucionais, inclusive recebendo a melhor avaliação entre os indicadores 

submetidos à apreciação, pela comunidade acadêmica. Porém,  com o compromisso de manter/melhorar 

o nível de qualidade das mesmas, identificou-se a necessidade de realização de algumas obras em 2017, 

conforme exposição resumida a seguir: 

 

a) CAMPUS CURITIBA: 

 Adequações físicas de estruturas administrativas das Escolas e demais setores da Instituição. 

 Implantação de Laboratório de Inovação no Bloco Verde (3). 

 Revitalização das estruturas do Setor Esportivo da Universidade na academia de musculação, 

fosso de ginástica olímpica, adequações estruturais na Piscina, entre outras. 

 Aquisições de equipamentos para atualização e expansão de demandas acadêmicas. 

 Reforma do Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal (LTPOA) e Análises 

Sensoriais. 

 Implantação de novo sistema acadêmico da Universidade. 

 Atendimento a exigências legais como: ampliação de obras para acessibilidade, alarmes de 

incêndio, iluminações de emergência, saídas de emergência e plano de recuperação de áreas 

degradadas. Os valores investidos nessas demandas somaram em torno de 2,3 milhões. 

 

 

b) CAMPUS FORA DE SEDE: 

Além das adequações a exigências legais como acessibilidade, alarmes de incêndio e saídas de 

emergência em todos os campus, destacamos a criação do Núcleo de Práticas em Psicologia – demanda 

advinda da implantação do curso de Psicologia no campus Maringá. No campus Toledo houve a adequação 
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da Central de Materiais mediante reforma e atualização da infraestrutura física e a aquisição de 

equipamentos. No Campus Londrina houve aquisição de equipamentos para o Curso de Medicina e 

adequações nas áreas administrativas. 

 

1. CAMPUS LONDRINA 

A tabela a seguir mostra a quantidade de salas de aula, laboratórios, salas especiais/apoio e clínicas, 

teatros, auditórios e anfiteatros, distribuídos no Campus de Londrina. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS DE LONDRINA 

CAMPUS LONDRINA AUDITÓRIO LAB. ESP. LAB. INFO. SALA DE APOIO SALA DE AULA 

BLOCO CENTRAL 2 8 4 2 35 

BLOCO  LABORATÓRIOS 0 7 0 11 1 

TOTAL 2 15 4 13 36 

Fonte Assessoria Administrativa. 

 

2. CAMPUS TOLEDO  

A tabela a seguir mostra a quantidade de salas de aula, laboratórios, salas especiais/apoio e clínicas, 

teatros, auditórios e anfiteatros, distribuídos no Campus de Toledo. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS DE TOLEDO 

CAMPUS TOLEDO AUDITÓRIO LAB. ESPECÍFICO LAB. INFO. SALA DE APOIO SALA DE AULA 

BLOCO CENTRAL 1 0 3 0 25 

BLOCO LABORATÓRIOS 0 19 0 11 9 

BLOCO HOSPITAL 

VETERINÁRIO 
0 10 0 9 3 

TOTAL 1 29 3 20 37 

Fonte: Assessoria Administrativa 

 

3. CAMPUS MARINGÁ 

A tabela a seguir mostra a quantidade de salas de aula, laboratórios, salas especiais/apoio e clínicas, 

teatros, auditórios e anfiteatros, distribuídos no Campus de Maringá. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS DE MARINGÁ 

CAMPUS MARINGÁ AUDITÓRIO LAB. INFORMÁTICA SALA DE AULA 

BLOCO CENTRAL 1 2 19 

TOTAL 1 2 19 

 Fonte: Assessoria Administrativa 

 



139 

 

5.1.1 PROJETO INOVAÇÃO NA GRADUAÇÃO 

 Realizado com recursos financiados pelo FINEP, o projeto contou com a adequação física de 10 

(dez) salas de aula no Campus Curitiba e 2 salas de aula por Campus Fora de Sede (Maringá, Londrina e 

Toledo). A proposta da adequação teve a finalidade de promover e facilitar o trabalho com novas 

metodologias de ensino, sendo inspiradas em universidades de vanguarda, cujos projetos foram 

elaborados e debatidos  por um grupo de estudos especializado e multiprofissional, com foco em 

abordagens que visam formar competências e avaliá-las conforme o saber construído, o saber-agir a partir 

desses conhecimentos e o saber-ser na mesma sintonia. A proposta desse projeto contemplou também 

investimentos em infraestrutura de rede WIFI nos blocos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, além da implantação de dois 

laboratórios de Inovação: um no bloco 3 (verde) e um no Campus Londrina. O objetivo da implantação 

desses laboratórios é estimular e promover o desenvolvimento de projetos em parcerias com empresas 

e a universidades. 

Também com recursos financiados pelo FINEP foi adequado e atualizado o LabMaker, que é o 

espaço tecnológico voltado à prototipagem com alta capacidade de desenvolvimento de pesquisa, 

projetos colaborativos e prestação de serviços ao mercado. As atividades desenvolvidas pelo LabMaker 

pressupõem uma dinâmica com forte teor de inovação, que permite ao estudante o aprendizado prático 

e empreendedor. Atende ao padrão global de FabLabtecnologia e é equipado com impressoras 3D de 

tecnologia FDM, extrusão de filamento plástico e impressora por camadas de gesso; scanner 3D, plotter 

de recorte, corte a laser, usinagem CNC, vácuo-formagem, micro-retíficas, solda metálica, furadeira de 

precisão e torno mecânico. 

Ainda sobre o projeto Inovação na graduação, estão previstas para 2018 adequações de mais 10 

salas de aula e um laboratório de inovação na Escola Politécnica no Campus Curitiba, uma sala em Toledo 

e duas salas em Maringá e Londrina.  

 

 

5.2 SALAS DE AULA E ESPAÇOS DE ESTUDO  

 

As salas de aula e os espaços de estudo existentes atendem, de forma geral, muito bem às 

necessidades institucionais. As condições da infraestrutura acadêmica e de serviços, no que se refere à 

limpeza, iluminação e conservação dos mobiliários são satisfatórios. De maneira geral a iluminação é 

direta, com janelas grandes, que também contribuem para o conforto térmico com grande ventilação. 

Conforme demonstrado no gráfico abaixo é possível verificar a quantidade de horas que foram 

utilizadas para a conservação das salas de aula e dos espaços comuns dentro do Campus Curitiba. 
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Demonstrativo de horas destinadas anualmente na conservação dos blocos 

 

 
   Fonte Assessoria Administrativa. 

SERV_MOB: Todos os trabalhos referentes a manutenção em mobiliários geral da instituição. 

SERV_TRANSP: Transportes de mobiliários ocorridos dentro do Campus Curitiba. 

SERV_CHEK: Realização de Checklist para verificação da qualidade dos ambientes.  

 

 

5.3 SALA DE PROFESSORES E SALAS DE COWORKING  

 

As salas de professores existentes atendem às necessidades institucionais, bem como 

configuraram-se como um ambiente de convivência e relaxamento dos docentes. Os espaços coworking 

são de uso exclusivo dos mesmos, destinados aos seus estudos e atividades acadêmicas. 

Em 2016 ocorreu a revitalização desses espaços na Escola de Direito com a transferência do espaço 

de coworking para um ambiente maior ampliando o acesso dos docentes. Houve também a aquisição de 

novos equipamentos nas salas de coworking possibilitando uma maior disponibilidade aos docentes. Em 

2017 algumas impressoras foram substituídas com o objetivo de melhorar a performance e reduzir o 

tempo de espera para reprodução e impressão de materiais.  

 

5.4 BIBLIOTECA  

 

As bibliotecas da PUCPR são um espaço de socialização do conhecimento e facilitação da 

aprendizagem. Atuam como um espaço de múltipla comunicação, interação e convivência, onde 

atividades culturais são desenvolvidas, além das tradicionais atividades de estudo e pesquisa.   

As fontes de informações on line, cada vez mais constituem o acervo da Biblioteca. Nesse sentido, 

vem mudando a cultura de uso da Biblioteca. Atualmente o estudante necessita, cada vez menos, estar 

presencialmente no ambiente físico para obter a informação. Esse novo cenário também reduz as 

coleções físicas e libera espaços para fins diversos. Com isso, repensar o conceito e o uso da Biblioteca 

faz-se necessário. A tendência de uso atual aponta para o compartilhamento de novos espaços de 

convivência, cultura e arte, possibilitando aos estudantes e demais membros da comunidade, novas 

experiências nesse ambiente. 
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As bibliotecas da PUCPR possuem áreas para leitura, para estudo individual e para estudo em grupo. 

As áreas para estudo individual e em grupo são isoladas acusticamente e climatizadas, além de oferecer 

wi-fi em todos os ambientes. Também, há na biblioteca Central, laboratório de acessibilidade para 

deficientes, cabines de estudo multimídia, de trabalho individual e estão em implantação bancadas 

energizadas com aumento significativo de tomadas e computadores para uso compartilhado de docentes 

e discentes.  

As Bibliotecas da PUCPR (SIBI/PUCPR) possui um sistema integrado que é constituído pela 

Biblioteca Central e bibliotecas setoriais dos Campus Londrina, Toledo e Maringá, bibliotecas 

especializadas do Hospital Cajuru, biblioteca do Círculo de Estudos Bandeirantes e Centro de Memória 

PUCPR, possuindo acervo físico e digital. 

 Acervo impresso até 2017: 920.416 exemplares. 

 Quantidade de empréstimos em 2017: 335.572 

 

ACERVO ONLINE ASSINADO PELO SIBI/PUCPR EM 2017 

 
LIVROS 
(TÍTULOS) 

PERIÓDICOS 
(TÍTULOS) 

TESTES E 

DISSERTAÇÕES 
(TÍTULOS) 

NORMAS 

TÉCNICAS 
(TÍTULOS) 

BASES 

TEXTO 

COMPLETO 

BASES 

REFERENCIAIS 
VÍDEOS 

TOTAL 20.068* 56.012 3.740** 195*** 380 321 570 
Notas:  
*No total de títulos de livros foi desconsiderado o acervo do Portal de Periódicos da Capes, pois o mesmo não apresenta o número total. 
**Número total do acervo online de teses e dissertações. 
**Os títulos referentes as Normas Técnicas compreendem somente o acervo da Target Gedweb. 
Fonte: DSU, Portal CAPES, Proquest, Minha Biblioteca, Biblioteca Virtual 3.0, BID, Target Gedweb, Revista dos Tribunais Online, Pergamum, 2017.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.4.1 SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO  

 As atividades bibliotecárias são informatizadas. Utiliza-se o software gerenciador de bibliotecas 

Sistema Pergamum. Este gerenciador oferece consulta ao catálogo geral, acesso a artigos na íntegra de 

periódicos disponíveis da base de dados ICAP da Rede Pergamum, reserva de materiais, renovação de 

empréstimos, histórico do usuário na Biblioteca, solicitação de levantamento bibliográfico, comutação 

bibliográfica, pedido de ficha catalográfica, solicitação de aquisição de materiais bibliográficos, acesso as 

bases de dados do Portal Capes e outras bases assinadas pela Instituição, acesso e empréstimo de e-

books, acesso às teses e dissertações produzidas na Instituição e realização de inventário do acervo.  

    Em 2017 houve a revitalização da rede cabeada e wireless da Biblioteca com a atualização dos 

equipamentos de rede e aumento de pontos de acesso (base wireless), propiciando aos usuários maior 

disponibilidade de sinal e melhor conectividade. 

 

 

5.5 FTD DIGITAL ARENA 

 

A FTD Digital Arena é a primeira plataforma de tecnologia digital fulldome, com imersão 360º, 

multicultural do Brasil. Um espaço tecnológico e multidisciplinar que oferece propostas educacionais, 

culturais e entretenimento às escolas, universidades, parceiros, empresas e público em geral.  

A inauguração desse espaço aconteceu em abril de 2013.   Seu projeto segue as características de 

um planetário com as de um cinema estereoscópico de alta definição, em uma estrutura composta de 

uma tela com formato semiesférico e um sofisticado sistema de projetores digitais. Conforme podemos 
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observar no gráfico abaixo, a quantidade de público atendido  de 2014 a 2017 contemplou quase 150 mil 

pessoas, entre público interno e externo. 

 
Fonte: Assessoria Administrativa 

 

O hall da FTD Arena possui 283 m² para ambientação e acolhida ao público, eventos e exposições, 

bilheteria com  atendentes nos diferentes turnos. O espaço contempla uma cafeteria com mesas e 

cadeiras para 35 pessoas, mesas baixas e poltronas. O acesso para a sala de exibição pode ser feito por 

escada ou por elevador visando a acessibilidade para pessoas com deficiência. A sala de exibição conta 

com 116 assentos e espaço para 4 cadeirantes, poltronas interativas levemente reclinadas e o sistema de 

vibração interligado ao som surround e tela de projeção em formato semiesférico com 14 metros de 

diâmetro.  

A projeção é realizada por equipamentos digitais estereoscópicos com dois pares de projetores de 

alta resolução com visão tridimensional.  

Esse espaço tem permitido a apresentação de conteúdos de disciplinas e cursos no formato 4D, 

possibilitando abordagens audiovisuais mais intensas e reais, inclusive, em casos específicos, com 

movimentação das cadeiras e sensação de interatividade pelo público usuário. 

 

 

5.6 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

 

5.6.1  SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU ESTRUTURA EQUIVALENTE 

 De maneira geral, os laboratórios e equipamentos de informática atendem plenamente as 

necessidades dos cursos e estudantes tanto em quantidade, qualidade, bem como quanto às políticas de 

conservação e atualização.  

Com o gráfico abaixo é possível verificar como estão distribuídos os laboratórios de informática e a 

quantidade de computadores disponíveis em cada unidade da instituição. 

 

40.974 32.209 39.236

148.541

DEMONSTRATIVO DE PÚBLICO DURANTE ARENA DIGITAL

2015 2016 2017 TOTAL
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Fonte Assessoria Administrativa. 

 

  No Campus Curitiba dos 39 laboratórios, temos 02 laboratórios (184 computadores) destinados 

exclusivamente para realização de trabalhos e pesquisas acadêmicas. 

Em 2016 e 2017, algumas ações foram realizadas no sentido de atender às demandas de estudantes 

e professores, cabendo destaque para:  

 Renovação de contratos de licença de softwares, a destacar: Adobe, AutoCAD, Microsoft, 

Oracle, Statistitica, SPSS e Solidworks, mantendo os softwares atualizados para ensino e 

pesquisa; 

 Implantação de 01 laboratório de Informática com notebooks para maior mobilidade, 

possibilitando utilizá-lo como sala de aula; 

 Instalação de novas impressoras com grampeamento automático e melhor performance nos 

coworkings de 05 Blocos Acadêmicos, aumentando a disponibilidade aos professores. 

   

 

5.6.2 COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

     A Coordenação de Tecnologias Educacionais desenvolve um importante protagonismo na 

implementação de novas tecnologias na instituição, bem como na formação da comunidade acadêmica 

que delas fará uso. 

Em 2017 passou a fazer parte da Assessoria de EaD, criada nesse mesmo ano, desenvolvendo, 

basicamente 3 grandes grupos de atribuições: 

 

 Administração e suporte do AVA; 

 Produção de Cursos Online  e 

 Suporte e formação docente para utilização de tecnologias de apoio às atividades de 

ensino. 

 

80

93

154

1.377

2

3

4

39

MARINGÁ

TOLEDO

LONDRINA

CURITIBA

DISTRIBUIÇÃO COMPUTADORES E LABORÁTORIOS

COMPUTADORES LABORATÓRIOS
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Para sintetizar em números as ações por ela desenvolvidas, apresenta-se o quadro 

seguinte: 

 

 
 

 

5.7 SERVIÇOS DE WI-FI   

 

A PUCPR vem investindo desde 2016 em hardwares e cabeamento de rede em vários blocos para 

buscar a melhoria no sinal, conforme o apontado na avaliação interna pela comunidade acadêmica. A 

Assessoria Administrativa em parceria com à Diretoria de Tecnologia e Sistemas (DTS), avaliou a 

infraestrutura dos Blocos acadêmicos para que melhoramentos contínuos possam ser efetuados nos 

serviços de rede (cabeada e wireless).   

Em 2017 no Campus Curitiba foram realizadas melhorias nos Blocos 1 (Amarelo), 4 (Laranja) e 

Biblioteca Central, bem como, nos Campus fora de sede com a substituição dos equipamentos de rede 



145 

 

(switches e access point) e ampliação de bases wireless para melhor cobertura do sinal e disponibilidade 

de acesso. Nos Câmpus fora de sede houve também aumento no link de internet. 

 

 

5.8 LABORATÓRIOS E OUTROS AMBIENTES PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

As salas para desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem vem sendo adaptadas 

em conformidade a um processo amplo e contínuo, possuindo como principal característica a 

possibilidade de inserção do estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, 

comprometendo-se com esse aprendizado.  

 
Fonte Assessoria Administrativa. 

 

O gráfico acima ilustra a quantidade de salas que foram instaladas dentro do Campus Curitiba 

visando o melhoramento no aprendizado na Graduação. 

Conforme já indicado anteriormente, durante o ano de 2017 houve a instalação do laboratório de 

projetos (LabMakers) e a criação de um espaço de coworking para professores, os quais receberam  

investimento significativo conforme tabela a seguir: 

 

 
Fonte Assessoria Administrativa. 

 

 

1

2 2

1

3

1

BLOCO AMARELO BLOCO AZUL BLOCO VERDE BLOCO LARANJA BLOCO VERMELHO 5 BLOCO VERMELHO 6

SALAS DE METODOLOGIA

R$225.000 

R$100.000 

LABMAKERS COWORKING

INVESTIMENTOS  LABMARKES E COWORKING

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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5.9 ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO  

 

A reestruturação dos espaços de alimentação vem ocorrendo de forma constante, desde lojas, 

quiosques e instalação de vending machines buscando melhorias com foco na excelência no atendimento 

à comunidade acadêmica.  

A PUCPR, em parceria com os restaurantes, cantinas e cafeterias instaladas em todos os Campus, 

criou o Combo Estudante para oferecer à comunidade acadêmica diversas alternativas de alimentação a 

preços acessíveis. O Combo Estudante foi estruturado com opções de café da manhã, refeição e lanche. 

Espaços de convivência (lounges distribuídos nos andares dos blocos acadêmicos) acolhem e 

promovem a interação da comunidade acadêmica. 

 

5.10 SERVIÇO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS 

 

O Serviço de Urgências e Emergências Médicas da PUCPR oferece primeiro atendimento aos 

estudantes, professores, colaboradores e visitantes nos casos de acidentes que apresentem lesões 

corporais ou traumatismos, mal-estar ou mal súbito, queda de nível de consciência, alteração de sinais 

vitais e orientações gerais de saúde. 

A Universidade possui cobertura de “Área Protegida” por empresa especializada em serviço de 

remoção com UTI móvel, com profissionais especializados e equipamentos de última geração para 

atendimentos de urgências e emergências 24 horas. 

 

5.11 SERVIÇOS DE SUPORTE 

 

Com o intuito de melhoria no atendimento aos professores e alunos em sala de aula, foram 

adotadas algumas medidas a fim de reduzir os chamados e a indisponibilidade dos equipamentos 

(computadores, projetores e caixas de som) dispostos nesses espaços. 

Em agosto de 2016 foi iniciado um projeto piloto no Bloco 4 com a utilização de QR Code para 

abertura de chamados. O projeto teve continuidade em 2017 nos demais blocos e nos laboratórios de 

informática do Campus Curitiba e Campus fora de Sede com exceção do Campus Londrina que está em 

fase de implantação. 

 

 
Fonte: Assessoria de tecnologia 

 

397

29 48 0

CURITIBA MARINGÁ TOLEDO LONDRINA

QUANTIDADE DE SALAS COM SISTMA QR CODE
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5.12 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

5.12.1 REPROGRAFIA  

Foram mantidos os equipamentos de autoatendimento de impressão e fotocópia nos 06 Blocos 

Acadêmicos, Biblioteca Central, Parque Tecnológico (Blocos 8 e 9), Laboratório de Comunicação Social e 

Clínica Veterinária. Em 2017 houve a unificação dos equipamentos de autoatendimento e instalação de 

computadores em 05 Blocos Acadêmicos para os estudantes, possibilitando o uso de mídias (pendrive).  

Nos laboratórios de informática foram mantidos os equipamentos com display. Esses 

equipamentos estão disponíveis em 05 Blocos Acadêmicos e no Laboratório de Comunicação Social 

(Campus Curitiba), bem como, em laboratórios dos Campus fora de sede. 

Em 2017 os quiosques de reprografia dos Blocos 3 (Verde) e 4 (Laranja) passaram a prestar serviço 

de impressão e fotocópia no modelo de autoatendimento. Foram disponibilizadas 04 impressoras 

multifuncionais sendo 01 colorida e 04 computadores para que, utilizando mídias (pendrive), os 

estudantes possam encaminhar diretamente os arquivos para impressão sem a necessidade de ir até o 

laboratório de informática. Também foi disponibilizada a opção de envio dos arquivos de impressão por 

e-mail ou via portal. 

 

5.12.2 LIMPEZA E SEGURANÇA 

A PUCPR terceirizou, em 2015, as atividades de limpeza e segurança dos Campus. Para solucionar 

os problemas apontados na avaliação institucional no tocante à área de segurança, foram criados 

regulamentos no processo de tratativa das reclamações.  

 

5.12.3 SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO 

Desde fevereiro de 2016 os estacionamentos da PUCPR passaram a operar com empresa 

terceirizada. Houve significativas mudanças de infraestrutura e serviços, sendo o uso regido por novas 

regras. 

Foram implantados sistemas e serviços para promover um melhor atendimento às necessidades 

dos usuários e garantir segurança, comodidade e agilidade nos acessos ao campus.  

Com estas alterações foi possível fazer uma melhor gestão de desempenho, podendo ser 

mensurados os números de ocorrências totais, por unidades e gerais.  

Com a terceirização do estacionamento foi possível melhorar o controle de acesso, além de 

ampliar a cobertura de imagens com a instalação de novas câmeras externas e internas de 

monitoramento. 

 

5.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

 

As instalações sanitárias dos campus da PUCPR, conforme a avalição,  atendem às necessidades da 

comunidade acadêmica, sendo poucas as reclamações e eventualmente referem-se a problemas 

pontuais de limpeza ou mal uso em situações atípicas. Em 2016 foram realizadas reformas no piso térreo 

de todos os blocos do campus Curitiba, com a finalidade de atender pessoas com deficiência. No decorrer 

de 2017 foram reformados os sanitários localizados no segundo pavimento dos blocos, com o mesmo 

objetivo. 
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Com a apresentação dos resultados do trabalho realizado pela PUCPR em 2017 e sua consolidação no 

triênio 2015-2017, foi possível avaliar o realizado e constatar desafios que se apresentam à instituição 

para os próximos tempos. Tais desafios compõem as propostas do novo PDI em consonância com o 

Planejamento Estratégico de todo o Grupo Marista. 

Impõem-se a continuidade do monitoramento do cenário da Educação Superior no Brasil, na América 

Latina e no mundo para acompanhar e orientar o posicionamento da PUCPR neste cenário. 

Identificamos a necessidade de ampliação da diversificação nos produtos ofertados pela Universidade 

com consequente diversificação na composição da receita dando-lhe maior competitividade no mundo 

da Educação com o desenvolvimento de novos modelos de atuação e, talvez, a efetivação de parcerias e 

fusões. 

Para o reposicionamento da PUCPR no cenário mundial da Educação Superior é necessário o 

planejamento de longo prazo e a avaliação sobre pontos a evoluir e pontos a revolucionar. 

Nessa extensão da abertura das Escolas e Cursos para parcerias com segmentos da sociedade é 

necessário considerar a ampliação da presença de segmentos da sociedade na universidade. 

Para dar vazão à perspectiva de estar cada vez mais preparada para o enfrentamento dos desafios 

postos  e daqueles que ainda não se evidenciam, a PUCPR está constituindo o Núcleo de Estudos do 

Futuro, cujo objetivo é acompanhar de perto as mudanças e desafios a médio e longo prazo em todas as 

áreas, com vistas a incorporá-los em suas demandas.  

Nesse sentido, tem-se consciência de que o planejamento estratégico deverá responder às mudanças 

e desafios de um mundo em rápida mudança. Para particularização das demandas e respostas a serem 

construídas, constata-se a possibilidade de implantação de Planejamento Estratégico por curso. 

No entanto, para viabilizar esse planejamento é necessário que a comunidade acadêmica, professores, 

coordenadores, decanos, compreendam refinadamente o que a instituição espera deles no desempenho 

de suas atribuições institucionais, pois a falta de alinhamento pode gerar risco alto de surpresas, com o 

cuidado de não engessar propostas e soluções com determinações  pré estabelecidas. 

Próxima a iniciativas passadas, planeja-se retomar a formação de gestores em aspectos próprios às 

exigências contemporâneas para a Educação, incluindo-se sua sustentabilidade. Um dos programas 

planejados é o  Programa Coordenador Gestor, parte de uma proposta mais ampla de redefinição do  

papel do coordenador de cursos, hoje inchada de tarefas e responsabilidades periféricas que o desviam 

de suas reais atribuições.  

Muitas vezes, também, detecta-se inadequação na alocação de talentos, necessidade de 

desenvolvimento de potenciais inertes ou necessidade de contratações em áreas inoperantes ou pouco 

produtivas na instituição e que incidam na Educação no seu sentido mais amplo. Com esse fim,  há 

necessidade de diagnósticos precisos da situação para correção de rumos. Estuda-se a adoção de 

estratégias que permitam tais identificações  e intervenções céleres com vistas ao ágil alcance e /ou 

maximização de resultados.       

Para contribuir no mapeamento dos talentos disponíveis, a PUCPR vem construindo seu Banco de 

Talentos para atendê-la em requisitos internos e externos acerca de temas das diferentes áreas de 

conhecimento. 

Por outro lado, visando atender aos requisitos de estabilidade mínima na atribuição de carga horária 

docente, ao atendimento de critérios de elegibilidade por expertise, mérito pelo desempenho 

acadêmico, regime de trabalho e titulação, será dada continuidade ao Projeto Base Zero para 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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monitoramento de rubricas e atribuição de horas letivas e não letivas ao corpo docente, após já ter sido 

concluído o mapeamento integral das atividades e horas docentes na Universidade em 2017, para evitar 

problemas nas informações do Censo da Educação Superior e implicações jurídico-administrativas para a 

instituição. 

Está em preparação a rediscussão do Plano de Carreira Docente com toda a comunidade de 

professores da Universidade,  visando problematizar as mudanças que vem se processando nas relações 

do trabalho docente no Ensino Superior com impactos no PCD da PUCPR.       

A gestão acadêmica vem amadurecendo também uma forma para garantir o olhar externo 

especializado sobre os cursos como um recurso significativo para seu acompanhamento e promoção de 

readequações. Esta é uma proposta que vem ganhando corpo para adoção sistemática e visa a construção 

balizada de indicadores  para reformulação e/ou extinção de cursos que deixem de responder às 

requisições sociais em cada contexto ou conjuntura.     

No plano acadêmico, o ensino híbrido deverá expandir-se acompanhando as necessidades e desafios 

dos tempos atuais, o acesso às tecnologias e recursos comunicacionais, as dificuldades de deslocamento 

nos grandes centros ou nas comunidades distantes, possibilidades de apreensão do conhecimento 

disponível e seu partilhamento, as exigências de eficiência no uso de recursos, de eficácia no alcance de 

objetivos e de efetividade nos resultados a alcançar, enfim, integrando-se às requisições dos novos 

tempos.   

A implantação de dez cursos online compõem o projeto de hibridização do ensino aprendizagem na 

PUCPR e deverá receber especial atenção e acompanhamento para eventuais ajustes/mudanças que se 

evidenciarem oportunas e necessárias para garantir as diretrizes da proposta construída, cujo foco muda 

a forma de acesso à educação e personaliza processos. Há projeção para ampliação dessa oferta ao longo 

dos próximos anos. 

Considerando-se a implementação das novas matrizes em 2018, caberá acompanhar 

sistematicamente esse processo no sentido de não permitir que os cursos se desviem dos princípios e 

diretrizes norteadores  da Graduação na instituição. 

Estão em desenho estratégias e instrumentos para acompanhamento, também, do desenvolvimento 

dos planos de ensino das disciplinas, no intuito de assegurar a coerência entre o projetado e o executado 

em termos de fundamentos, objetivos, ações, conteúdos,  metodologias, recursos e avaliações utilizados 

para a efetiva materialização do PPC como uma totalidade orgânica.  

No processo de implementação do ensino-aprendizagem por competências com adoção de 

metodologias ativas, a ressignificação das avaliações foi amplamente refletida e debatida sob as 

orientações da equipe do CrEAre.  

A aprovação pela Câmara de Graduação do Conselho Universitário - CONSUN, no início de 2018,  da 

nova Resolução regulamentadora das avaliações estabelecerá as condições para a adequação dos 

processos avaliativos à proposta político pedagógica da instituição.  

Nessa busca pela coerência entre fundamentos e processos, está em estudos a supressão dos 

processos seletivos para ingresso na PUCPR nos moldes tradicionais do vestibular, substituindo-os por 

algo que melhor expresse o perfil de ingressante que a PUCPR buscará captar. 

Nesse sentido, considerando a preocupação não só com uma formação de excelência, mas com a 

incidência social dessa formação, não bastará captar estudantes para ingresso na universidade, será 

preciso investir na sua adesão institucional para fidelizá-los e garantir a chancela PUCPR no seu 

desempenho pessoal, social e profissional. 

Estuda-se novas estratégias para acolhimento dos calouros de modo a introduzir atividades de Groin 

my setting. 
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Outra questão em foco é a avaliação continuada e processual  de docentes e discentes, a qual adotará 

processos sistemáticos de acompanhamento e feedback, com início e fim registrados. 

Está para se desencadear também uma revisão nos marcos de aprendizado de 2017, para a qual será 

construído um texto norteador para as mudanças, no estilo de um manual orientador, acompanhadas por 

meio de um check list  para verificação e medição de processos e resultados. 

Desde a reorganização das unidades acadêmicas na perspectiva de escolas, vem se buscando refinar a 

sinergia entre cursos e áreas de atuação na instituição. Essa preocupação ganha relevância entre os 

desafios a serem vencidos nos próximos anos pela gestão acadêmica. Iniciativas nesse sentido vem sendo 

debatidas para a construção de propostas que consigam facilitar e promover esse movimento. 

Com relação ao ENADE, tem despertado apreensão os resultados obtidos pelos cursos da PUCPR, se 

comparados a outras instituições reconhecidamente de menor porte acadêmico. Estará entrando em 

execução para 2018 um plano trienal de ações preparatórias visando detectar eventuais áreas de 

sombreamento sobre as quais se possa atuar proativamente, visando conscientizar estudantes, 

professores e gestores acadêmicos do significado do Exame para os envolvidos. Já no formulário de 

avaliação interna procurou-se, nessa última edição, contemplar questões semelhantes às do questionário 

do estudante a ser preenchido no ano de realização do ENADE, devido à constatação do pouco 

conhecimento discente acerca de componentes significativos do ambiente universitário em que se insere.  

Isso se justifica devido testes feitos no preenchimento dos instrumentos de anos anteriores, nos quais 

se detectou que os estudantes desconhecem inúmeros recursos institucionais, como se dá a participação 

discente em órgãos colegiados da universidade, entre outras questões. Por outro lado, reforça a proposta 

da formação baseada em princípios disposta no PDG, em que se destaca a dedicação, a cooperação, o 

senso crítico, a autonomia e a honestidade. Entende-se que o estudante deve comprometer-se com sua 

formação, com a instituição, com seu curso e com a sociedade que dependerá de seu desempenho para 

usufruir de benefícios públicos para estudar. 

Outra preocupação crescente tem sido a preparação efetiva para a inserção de egressos no mercado 

de trabalho. Apesar de já existirem inúmeras iniciativas para orientação de carreiras e outros 

acompanhamentos, programas de inserção profissional e em estágios desenvolvidas pelo PUC Talentos 

com apoio de outros setores institucionais, trabalho com requisitos mínimos para desenvolvimento da 

empregabilidade, essa questão foi incluída entre as prioridades para os próximos anos, considerando que 

ainda podemos fazer mais. Atrelado a esse movimento, inclui-se a ampliação das estratégias de 

mapeamento da trajetória dos egressos na sociedade e na profissão.   

A Educação Continuada é outra área que está recebendo especial atenção da gestão acadêmica, para 

o que houve a recente contratação de um especialista para geri-la. Os objetivos a curto prazo são os de 

ampliar o seu escopo, gerar recursos a serem investidos na viabilização das exigências de excelência 

institucional e responder às necessidades de formação profissional especializada postas por uma 

sociedade em constante transformação. Para isso, cabe reposicionar a Educação Continuada no conjunto 

da proposta de formação na PUCPR, continuando o processo de revisão do portfólio de oferta de cursos, 

reconstruindo nova planilha financeira  para os cursos, revendo a política de remuneração de 

coordenadores e professores, consolidando o novo sistema de controle acadêmico, administrativo e 

financeiro para atendimento do público interno e externo, fidelizando alunos e estimulando a sinergia 

entre lato sensu, stricto sensu e graduação. 

Uma outra questão bastante relevante a ser conquistada é a capitalização da massa crítica do stricto 

sensu para cursos premium lato sensu. 

No plano comunitário, a PUCPR, como universidade comunitária e católica, deve reforçar seu 

protagonismo como balizadora da sociedade na formação superior, na pesquisa e produção de 

conhecimentos, serviços e tecnologias, na difusão de valores e princípios éticos e cidadãos. Para isso, 
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conta com expertise para intervir socialmente sobre a desigualdade e os direitos humanos, a educação, 

cidades, poluição, energia, biotecnologia, saúde e meio ambiente. 

Essa incidência deverá se fortalecer também com a participação nas atividades pastorais da Diocese, 

partilhando com a Igreja a responsabilidade de formar para a fraternidade e a justiça. 

A consolidação da proposta de reorganização da Área Identitária, terá como exigências a perseguir a 

otimização de recursos, a qualificação das frentes de atuação, a melhoria de resultados em profundidade 

e amplitude e o desenvolvimento de uma inteligência identitária. 

As ações estratégicas para consolidação das mudanças passarão pela ressignificação do Projeto 

Comunitário e do Eixo Humanístico, alinhados às propostas pedagógicas da Universidade; definição e 

implantação dos indicadores de identidade e missão; implementação das atividades para a Trilha de 

Cultura;  para o Projeto Vida Universitária; ampliação dos laços de confiança com as comunidades do 

entorno, evidenciando uma Universidade aberta, acolhedora e presente para a Cultura; o incremento do 

Programa Vizinhança, com a sistematização das ações; implementação do Plano Diretor de Cultura da 

PUCPR (PDC-PUCPR), incluindo o desdobramento e revisão de portfólio de atividades culturais; 

implementação do Plano Diretor de Esporte (PDE-PUCPR); conclusão das atividades do SMO 

temporariamente paralisadas em 2017; implementação das atividades para a Trilha de Esporte para o 

Projeto Vida Universitária; reestruturação da forma de contratação dos instrutores do esporte e dos 

técnicos das equipes esportivas de competição; revisão do portfólio de ofertas de atividades esportivas; 

sistematização dos times PUCPR que participam de competições universitárias, incluindo as populações 

vizinhas. 

Uma questão que vem merecendo destaque, exigiu muito trabalho e dedicação em 2017 e estará 

iniciando suas atividades em 2018:  é a AMERICAN ACADEMY, já abordada no corpo do relatório. É um 

projeto que deverá mobilizar as atenções institucionais, especialmente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, por meio da Diretoria de Internacionalização e se constitui num grande desafio 

para execução devido seu ineditismo e falta de parâmetros para algo semelhante. 

Será dado seguimento ao movimento para tornar a pesquisa aplicada e com relevância social 

(prioritariamente nas áreas estratégicas da PUCPR), de modo a atender às demandas e necessidades locais 

e regionais.  

Outro ponto que está entre as prioridades institucionais é a revisão do portfólio das linhas de pesquisa 

dos PPGs para integração com o governo, mercado e indústrias. 

Também um desafio que está colocado diz respeito à construção de uma proposta para criação de um 

Doutorado Empresarial Interdisciplinar, visando atender demandas oriundas de vários setores internos 

e externos. 

Lembrando que o empreendedorismo e a inovação na instituição foram deslocados de uma diretoria 

própria com estrutura de pró-reitoria para alocação junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação. Destaca-se que esse reposicionamento político administrativo vem acompanhado do desafio 

de reestruturação da Agência PUC e suas demandas para a qual já houve uma rodada de encontros com 

vistas à realização de um planejamento participativo, com mais de cem pessoas. O instigamento está em 

promover um ecossistema de empreendedorismo e inovação que efetivamente contamine as diferentes 

áreas da instituição e incida positivamente no relacionamento com empresas, uma vez que o 

Tecnoparque da PUCPR já abriga algumas para projetos em parceria. Para a atração de novos parceiros, 

deverão ser redesenhados fluxos padronizados, elaborados pacotes interessantes para montagem de 

centro de PDI, estruturados padrões de governança, equipe e relacionamento com as escolas, 

elaboradas novas planilhas financeiras com previsão de overhead, taxas atrativas para pesquisadores e 

empresas, redesenhada a estruturação do acompanhamento dos projetos e por fim seja estimulado o 

nascimento de startups pelos docentes e discentes para exploração de tecnologias. 
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Para a aceleradora Hotmilk continuará o desafio de estimular o empreendorismo internamente, 

desenvolver ciclos de pré-aceleração para público interno geral e temáticos (HiPUC, Apple Developer 

Academy), Ciclos de Inovação Aberta com empresas (Copel/Castrolanda/Votorantim/Bosch), além de 

buscar ampliar o relacionamento e  promover a construção de cultura empreendedora por meio da 

Coordenação de Empreendedorismo e as Escolas. 

Ao fecharmos o triênio 2015-2017 constatamos um grande avanço no cumprimento do PDI, tempos 

em que, conforme consta desse relato buscou-se o cumprimento rigororoso do planejamento estratégico, 

com muitas ações na Graduação, na Pós Graduação, na Pesquisa e na Extensão. Para isso contou-se com 

um racional plano de investimentos e captação de recursos que puderam subsidiar as ações institucionais, 

apesar da forte crise que assolou nosso país. 

Hoje tem-se clara a necessidade de focar esforços na reestruturação do lato sensu e na consolidação 

do projeto de inovação na Graduação, já bastante enraizado nas diversas Escolas. Também aponta para 

um caminho de sucesso a American Academy, um projeto inovador de formação conjunta da PUCPR com 

a Kent State University e que deverá oportunizar formação internacional com possibilidade de experiência 

no exterior e dupla diplomação a um custo bem mais acessível do que se fosse desenvolvido 

individualmente pelos jovens com esse interesse. 

A PUCPR tem desenvolvido um olhar atento ao panorama internacional da Educação Superior, 

construindo suas próprias estratégias para inserir-se nesse cenário de forma competente e segura. 

Trazendo a comunidade acadêmica e a sociedade para junto de seus propósitos, com certeza 

conseguirá alcançar seu objetivo de consolidar-se como uma WORLD CLASS UNIVERSITY até 2022. 
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